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mevkufen tahkikat ynpılmnsma 
karar verilmiş, tevkif mUzekke
resi kesilmiştir. 

Selim R:ıgıp B. dün geceyi 
tevkifanede geçirmiştir. Dün 
akşam avukatı irfan Emin B. le 
görüşen Selim B. biigün tevkif 
kararına itiraı; edecektir. Kef a
letle tahliye talebinde bulunması 
muhtemeldir. 

Dava mahkemeye intikal e
derse, Ceza kanununun 158 ve 
159 uncu maddelerine göre ya

pılan takibatın muhakeme saf
hasının Ağucezeda cereyanı ih
timal dahilindedir Maamafih, 
davanın ceza mahkemesine ve
rilmesi de varit olabilir. 

Selim B. iktıbas olunan yazıda 
hlikftmetin manevi şahsiyetinin 

istihdaf olunmadığını, lzmirdeki 
hadise dolayısile alınan tedbirin 
tatbikatından tenk1t yollu bahse
dildiğini söylemiştir. 

Dava hakkında müstantiklik 
yakında kararını v !re~ektir. 
fzmirde de takibat yapıbyor 

lzmirde çıkan " Hizmet ,, ga
•etesi lzmir Müddeiumumisine 
atfen şöyle bir beyanat ne~ret
mittir: 

- Müddei umumilik yapaca
iı takibatta emir telakki etmez. 
Halbuki bazı gazeteler emir ta
llkki ettiğimizden bahsediyorlar. 
Ba haber asılsızdır. Hizmet ga
seteainin baş muharrirlerilc mu
harriJerinden bazılannm tevkifi 
hakkındaki haberlerde asılsızdır. 
Gazeteleri takip ediyoruz. eğer 
kanuna aykın ve efkarı umumi
yeyi tehyiç edebilecek neşriyat 
nazan dikkatimizi celbetseydi, 
derhal icabına tevesUl edilirdi. 

Anadolu gazeteainde okudu-
umuza göre milddiumumi Hida

yet Bey bir tekzipname gönder
mit ve böyle bir beyanatta bu
lunmadığını bildirmiıtir. Hidayet 
Beyin tekzibi de şudur: 

- Hizmet gazetesinde bana 
atfen yazılan beyanatın tarzı 
tahririnde ilave görülmüş olmakla 
ıöyleee tavzihi icap eder; müra
caat eden muhabirin gazeteler 
hakkında tevkif emri gelmiş 
olup olmadığı sualine: 

- Tevkif emirle olmaz. 

Cevabı verilmiştir. Buna baıka 
ltiqey ilAYe edilmemiştir. llave
ten Yaki diğer neşriyat söylen
memiıtir. Tekzibini rica ederim. 

Diğer taraftan "Anadolu
11 

nun 
Yl!tl'diti bir habere göre uson 
P•ta., tarafından uHizmet11 ga: 
zeteainden iktibas edilen yazı 
mlnuebetile lzmir mllddei umu-

mdiif tarafından da Hizmet ga
ate9i sahibi, mes'ul mlldUrll ve 
)'MIJI yazan muharrir hakkında 
.._.ut tahkıkata başlandığı gibi 
halk, hOkftmet ve MilJet Meclisi 
aleyhlerine tahrik eder mahiyet-

te g6rlllen yazılar Qzerine Hiz
meı Yeni asır Ye Halkın Sesi 
gazeteleri Hhip, muharrir ve mes
ai mOdOrleri aleyhinde de kam.ni 

tahlnkata baılanmak nzeredir. 
( Anadolu ) gazetesi lzmir 

mOddei amumiligi tarafından bu 
gazeteler al~yhine hükümctin 
ıab.t manevisini tahkir cürmUn
dea dolayı kanuni takibatta 
bulunmak ilzere Adliye vekale
tine müracaat ederek ,Büyllk 
millet mecliıi rei..,liğinden mil
aaade iıtedigfoi ve bu müsaa
denin verildiğini yzmaktadır. 

lzmirde ayni cUrümden dolayı 
teykif edilen 14 kişi hakkmda da 
Izmir müddiumumiliğince meclis 
riyuetioden istenilen müsaade 
Yerilmiıtir. Bunlar hakkında tat-

)TELG~AF H .. )\.BE~LE~i 1 Fethi Bey df' aeldi 
Sırp - Italyan hududunda [Üst le.ıralı, incı nayrlaımzdtıJ cegmi vc.:1 .... tnuş ve yeni fırkanın 

pıldı. ~ubeler faaliyete başlamalt mahiyeti hakkında hazurunu ten
üzeredir. vir etmiştir. Vekil B., bilhassa baıı 

Vaziyet pek buhranlı•• Bütün seyahatımden hasıl etti- mahiyeti meşkuk kimselerin ya~
ğim intiba çok iftihara şayandır. tığı menfi propagandaların mahı-

s · Milletimde iftihar edilecek çok şe.1 yetinden bahsetmiş ve dütünebileı~ 
f ovenler Sİiahlanarak ltalya ara- ler gördüm. Halk, şuurla hareketlerin bunlara kıymet vermediği.Jt 

k d 1 etmiştir. Bilhassa büyük bir uyanık müdafaai hukuk çamuru ile yuğnıl 
ZİSİne geçme İStC İ er Jrk ve enerji manzarası gösteren muş Alaşehrin bu menfi cereyan· 

parıs, 12. (A.\'jİ) - Pari Midi gazetesinin Bclgrattan aldığı malOmat!l nazaran gençlik Cümhuriyet aşk ve imam larla ismini kirletmiyeceğinden e· 
Tiryestede bazı ls14\'ların kurşuna dizilmesi müna9ebetile r ..oblianoda karışıklıklar ile Türk cümhuriyetçilerini met"" min olduğunu yeni bir cidal yolun· 
olmuşmr. Nümayişçiler İtalya konsoloshanesine taarruz etmeğ'e kalkışmışlar ise de nun ve mes'ut edecek tezahürlercJe da muvaffakiyetle ilerliyen bir nıil 
hareket, asker ve zabıta tarafındın bertaraf edilmiştir. bulunmuftur. lete: 

Sırp kralı Aleksındnn zabıtan şerefine verdiği bir 7-İyafene irat ettiği nutkun • ~ır~amızın de~inde.~. h~ss~dil~.n _ Sen vergi vermiye, memleke-
bazı cumleleri mühim vekayii arifelerinde bulunduğunu ima etmektedir. hır ıhtıyaca tekabul ettıgını gormuş ti imara muktedir değilsin! 

Bu nutkun bir cümlesinde şöyle denlJiyor: olmakla itimadım kuvvet bulmuş- D · h b d b" duya 
emenın ar e en ır or · 

- Şan ve şeref yolunda size tevdi etdğim bavraklan vüksek tutunuz. Kralı· tur. 5 ~ı... l k ' de-
nııın sizi dl\·et edeceği şeref yolunda birinci mevkii, tutmağı . tavsiye ederim, lntibannm hulasası budur: Şim kl b~n mldag~ up 0 ~cal sı~t·. 

d . t · d 'h'l me e ır o ugunu soy emış ır. 
l~ııris,. 12. -Bu ~kşamkl haberler Sırp - iralyan hududunda vaziyetin pek buh· ~ zmı.r en 9 temmu.z tarı ı e. çe- MENEMENDE BİR HADİSE 

ranamız bır safha geçırmekte olduğunu bildirmektedir. l Iududun bazı kısımlan mu· kılen bır telgrafı havı Cumhurıy~t A d l . f" l 
vııkkat bir müddet için kapatılmıştır. Buna da sebep sillhlanarak İtalyan araziıine gazetesi elime geçti. Bu telgrafta: d na 0 u gaz~t~ın, m;n 1 ve ~-: 
girmek teşebbüsünde bulunan Slovenlerin hareketine mani olmaknr. "Mec1is reisi Kazım Paşa Hz. tara· atıcı prop~ghn kk arınkt enh ~el 1 

Atina 12 - Sırp· İtalyan münasebeti endişeyi mucip olacak derecede gergin· fmdan aktedilen bir içtimada vali c~ler vherkdkıgkı a 1?da b tal ~ınğ e: 
leşmiştir. Cenevrede bulunan Hariciye nazın müstacelen avdet ediyor. Kazım Paşayı protesto için Fethi rın ta a u etmı~e . ~ş a 1 ın 

ım•••ıaı•mı111111111111•111m••""'"'"''.,.,..._11•1111m11mımm ---·· ;:J ••-- Beyin Dahiliye vekiline gönderdiği yazmakt~ ve şu hadıseyı ışaret ey· 

Ağ d Mecltı 22 eylulde telgrafın haksız olduğuna bükme- ıemektedır: . . 
rı a • ,:a dilmiştir. Mec1is reisi paşa Hz. ta- Menemende Mehmet Ef. ısmın· 

içtimaa ÇBvtrıldı rafından Fethi Beye bazı tavsiye· d~ bir ~at tahsildar M.u~ta~a Efen· 
Yalçın cumudiyeler tize- . . lerde bulunulmuştur.,, diye bir fık- dıye muracaat ederek ıkı gun evvc. 

[0.t taralı 1 ıncı sagılamızda] d verdig~ i vergi paralarının iadesm1 . d k h T .. k T . k ra var ır. 
rın e a raman Ur etkilab e~aıiye .. anunu~u~ 19 ~ Ne vali Kazım paşanın harekatı istemiş. Tahsildar veremiyeceğini 

askerlerimiz ~ maM~1d1 eaı mu1c:ı~ı~ce Turkire Bu- hakkındaki fikiyetler haksız bulun söylemiş. Mehmet Ef. ise artık ver 
Ankara 13(A A) 013 9-930 Y h·İ ~ Mec ;ardın za~ ı~İ~u~~ muş, ne de bu kabil tavsiye yapıl- gilerin kalktığını mevsukan {!)ha· 

. .. .. • • - - • " pe~ ı en t8:1"a !n .. ~n. Y u un mıttır. Zaten böyle tavsiyelere lü- her aldığı için talebinde ıırar et-
Büy~k Agrıda en~ Ye geçil· ıncı Pazarteıı ~u ı~tı.maa dave~ zu~ olmadığı me~dandadıı-. Hürri- miş, bu hadiseye zabıta müdahale 
mesı çok mfttklll bır mıutakaya 0!unmuı~ı teklıf ve ıstırham ede yetı matbuat devrınde yalan işaa· etmiş ve Mehmet Ef. talebini teca· 
taba11un eden qkıyaya kaqa nz TefekDJ~fun.,,. d'l k k., ... bn amilleri mahçup kalmağa mah- vüz şekline soktuğu için tevkif 
d ~ ._ b k .. e ı taıvıp e ı ere tef ı ab kUmdurlar. d"I . f ag ıutaabmız OyD •ımu• esasiye kanununun 19 uncu madde . . eı __ m_ı_ş_•r_. _______ _ 
zirvesindeki ctlmudiyelere br- ıi mucibince Türkiye Büyük Millet Fethdı Be!! yhaakkıkındad Ak?anar zı- Menıurlara \'ardım 

k k k .x.. M ı· · · E I"I"' 22 · . p . yaret e ecegı n a ı ~ayıamn manara eı ıyaya pe a5 .r u- ec ııını y u un ıncı azartesı d w I -·1 d w · .. · · · d d . ogru o up o ma ıgmı ıoran mu-
yiat verdirmlflerdir. Etloya ha· gu.nü ıçtimaa avet. ~ erım. harrire: "Henüz kararlaşmı, bir 
kiyeai iltica ettikleri ba aarp Reıaıcümbur şey yoktur,, cevabını vermiştiı. 
mıntakada bannmaia neYmidue Gazi M. Kemal DÜNKÜ 1ÇT1MA 
uğratıyorlar. Bqyekil: ismet; Adliye VekiJi: Bu· S.C. fırkuı, yeni binasında dün, 

huıamadı; Milll Müdafaa Vekili: l'tfus- umumi merkez içtimaını yapmıştır. 

Cemal Hu-ınu•• 8. tafa Abdftlhalik; Dahliye Vekili: Şük- Bu içtimada vilayet mümessille
rll Ka,..; Hariciye Vekili: Tevfik rinden gelen raporlar tetkik olun-
Rfi§tt; MaHye ftldll: Saraçoflu Şük- muştur. İzmir, Denizli, Aydın, Ala
rl; Maarif Vekili: Cemal Hüsnü~ Nıı- şehir, Balıkesir, Bandırma, Bursa, 
f.la Vekili: Recep; lktnat Vekilt: Sa· Kır:.ıareli viliyetlerintte tt!'Şkitat · 
kk; SıbbJye n içtima! muavenet Ve- mal edilmittir. Bu vilayetler dahi
ldJf: Refik. lindeki kazalarda da teşkilat yapıl~ 

Bu ay sonuna kadar 
vekalette duracak 

'.Ankara, 13 (V akıt) - Maarif 
Vekili Cemal HOınn B. geldi. Ay 
ıonuna kadar burada Yekllet 
umurunu tedvir edecektir. 

Maarif veklletiue Vhıf Te 
Nafi Atuf 8. terin · ıeleceği 
kunetle sayleniyor. 

ee 

Buda ne? 
Bu yeşil bayrak ta 

ne oluyor? 
Ankara 13 (Vakit) - FetlU 

Beye Akhisarda yapılia tezahl-

rat arasmda bir yqil bayrak 
gezdirilmesi burada ıiddetli bir 
asabiyyet Ye teesaaOrle kUfll•n· 

dı. Bu hususta takibat icraıı için 
Dabiliyece tiddetli emirler Yerildi. 

/ I V AKll kütüphaneıi 
Salı giinii 

Fırkalar, lideralizm, 
demokrasi 

Ayn bir forma halinde 
karilerim.ize takdim L edeceğiz. 

biki mevzuu balıaolan madde 
şudur: 

Madde 159 - 80yiik Millet 
Meclisini veya hOkOmetin ıahıı 
mancviıi veya ordu ve donan
masını Ye yahut TOrklilğii tahkir 
ve tezyif edenler hakkında dahi 
bundan evvelki madde ahklmı 
tatbik olunur. 

Not: Bundan enelld madde 
ahkimı üç ıeneden •ı•iı olma
mak üzere ağır hapi. ceza1ile 
bir seneden Oç ıeneye kadar 
bapiı cezalandır. 

Vakit-Son gGnlerde ihracat maktadır. 
dolayıaile memleketimize fazla mik· Yeni f~rka şehr~~izde teşkil.at.ı 
tarda ecnebi parası gelmiı bonada devam edıyor. Bugunlerde F et hı R. 

1.-A bl buh t b'rk . yin riyaseti altında büyük bir içti-
ma&uı r nm. e ~ eaıne ma yapılacaktır. 
1ebep olmuı. lugıliz lirasının Yeni fırkanın Bakırköy ocağı 
kıymeti 1000 kuruıtan qağı reiıi 2.:ılip Kemali B. kısa bir mı
d&ımek imdanını g&stermiıtir. tuk aöylemigtir. 

Buna enpl olmak için ban- Galip Kemal_i ~., ~ nutkund~a 
kaJar konıorsiyomu, hllkOmet fırkanın naııl b.ır ıhtı_raçta~ . d~& 
bo d ktllli tll miktard 1 - duğu!1'1 ve -~azı ~~.nın tervıcı ıle 
~.an ye a n oldugunu aoylemıştır. 

rrilD bruı aabn almaktadar. Kadıköyiinde Hasanpafa mahal-
Paramızın fazla yOkıelmesi lesi nahiye ocağı da eıki karakol 

ihracat tadrlerinin Te müıtahıil- binasında açılmııtır. 
lerin aleyhine olduğu için, hn- TAHSiN BE: NE Dl!OR? .. 
k6met, paranın iıtikrannı mu- Ardahan mebusu Tahaın B., dun 

h f . fU beyanatta bulunmuştur: 
a aza n:alraadıle, mOstacel bazı M ı· · f kaln.A de · t' - ec ısın ev ıç ıma 

kaaunlara lüzum g8rmtıı oluyor. davet edileceğini ben de işittim. 
Bu mDuuebetle lzmir meb'uı- Eğer mecliai.1 fevkalade içtimaı ,,. 

lanndaa birinin iatifa11 Ye yerine zar da adi içtima senesi.ne girilirse, 
Fethi beyin lzmirden namzetli- o zamn merkezimizi Ankara ya 
jini koymasının da muhtemel nakledeceğiz_. Merkezimizin lzmire 
ld Jl.n .a l • d b nakledileceğı doğru değildir. 

o L U11klmuk yke~ıyodrıv~ld"a uHnun Fethi B., on güne kadar bir yere 
taaa u at t egı ır. er- gitmiyecektir. 
halde, hük6metin mazbatasın- Ondan sonrası için hiç bir şey 
dan anlatılan mecliı haricinde söyliyemem. Liderimizin yarınki iç· 
yapılmakta olan itirazların bu ~ti?1a~mı~a i§tirak edip etmiyece-
fırsatla meclis içine çağınmak, gınA~~ÖCt~· 
bu suratle onlan müzakere ve Agwa 

0
wl Ah AHt BMET BEY 
g u me ey, pazarte.t 

mUnakaıa edilir birer mevzu günü Ankaradan dönecektir. Frr-
haline getirmek iıtediğidir. kanın çıkaracağı gazete hakkında 

Ankara 13 (Yakıt) - heyeti Ahmet Beyin avdetinde karar ve
Yekilc tolaadı. Maliye vekili bazı rilecektir. 
izahat verdi. Bu içtimada bazı mali Alt HiKMET Pş.mn MEKTUBU 
meseleler konuşuldu ve Mecli- Bahkesirde yeni çıkmağa başh
sin feYkalide içtimaı görüşüldü. yan "İstiklal,, gazetesi, kolordu 

kumandanı Ali Hikmet Paşama 
ilk içtimada Bafvekilimizin iza- kaymakam Kemal B. ved;ıeti?c 
hat vermesi ve bu arada ka· Edremitten F etbi Beye bir mektup 
bine için itimat reyi istemesi ib- gönderdiği ve beyanı ho,amedi et. 
timal dahilinde störtılüyor. tiğini yazıyor. 

YENi FIRKA VE NAFIA VEKİLi 
Avrupa federasyonu Anadolu refikimizin verdiği 
Cenevre, 13. (A.A:) - Avustralya, malumata göre Ankaraya avdet 

Belçika, Küba, Danimarka, h':panya, Fcle- eden Nafia vekili Recep B., kencli
menk ve Is,•eç murahhaslart Avrupa fc- aine Alaşehirde iken Türkocağında 
densyonu projesine taraftar olduklannı verilen bir ziyafette Alaşehrin iska 
beyan etmişlerdir. bentleri hakkında müzaharet ede~ 

Tilrkiye Sanayi ve maadin 
banka11 fabrikalarının Ankara 
satış mağazası devlet memurla
rına bedeli bil' aharc maaşların
dan kesılmek üzere veresiye maJ 
satmaktadır. 

Memurlar için pek çok ko
layhğı mucip olan bu usulun lı· 
tanbulda da tatbiki takarrür et-
mi1ttir. Bu bankanın müesıeseJeri 
olan Hereke, F esane, Be;koz 

ve Bakırköyil fabrikaları mamu
latı bu suretle kredi ile verile-
cektir. 

En kfiçük maaştan en yllkıek 
maaşh olamna kadar bilumum 
devlet memurini, Bahçekapı<la 
kAin Sanayi ve Maadin banka
sına ait yerli mallar puanna 
müracaat edecek, orada· hazır 
bulunan karneleri, bonoları nc
rctsiz ye hiç bir külfete tabi 
olmadan alacak dolduracaktır. 

Veresiye satın almak iıteni· 
len etmaanın bedeli maaşımn 

Uçte ikisini tecavuz etmiyecek
tir. Bonoyu m~nsup olduğu da
ire mutemedi tastik edecek, 
ve kredi ile mal almak isteyen 
memurun bulunduğu dairedeki 
iki arkadaşı da bonoyu imza 
edecektir. Bu muameleye bir 
Teırincvvelde baılamlacaktır. 

---------
Çinde 

Kanton. 12. (A.A.) - Nankinin asi· 
!erden istirdat edilciği resmen bildirili· 
yor. 

lfong Kong, 22, (A.A.) - Nankin'· 
den hur3ya gelen ecnebiler asilerin şe· 

hirde bir çok mağazal:ın ve 'tandut oil 
kompanya •ının petrol depolannı yağma 

ettik~erini lıildirmekte<lir. 

İki yenardeg indifada 
Rorn, ı 3. (A.A.) - lstromboli ya· 

nardağı bir indifaı müteakip cekrar tabii 
faaliyetine avdet etmiştir. 

Tokyo, 12. (A.A.) - Montaııana ya· 
nard:ı~ı bu -.abalı indifaa başlam1ştır. 

Ahali bil~ iık hir korku içinde kaçışmak· 
tadır. Şimdi\'e kadar bir kişinin telef 
okluğu anlaşılmamıştır. • 

Kasırga neticesinde 
Paı is, 12. ( A . .\.) - Saint Dominco 

ciimhurı) etinin orta elçiliği tarafından 

neşredilen bir tebliğde ahiren \'Ukubulan 
kıı~ırga netice•inde 2.700 kişinin t;ldüğü 
\'C 8000 1 adar kimsenin yaralandığı bil· 
dirilmektedir. 



3 - VAKiT 14 Eyini 1930 ~ 

Tütün ziraati' Nüfus tezkeremdeki 66 101 kişi ile ----
mülakat ... 

"M.uhadderatı islilmiye 
ile birlikte " 

- 28-
Büttin inkıla!Jan görmüş, asri ta · d · birile . . · sın e şu tıp nnzara çarpıyor: 

Y&f&mış bin fU beyti okudu: Simsi .. ·ah ipeklı· "b b . · h. "'ile " a a) anı,, ır çar-
tUd/atlle UğNJfmakta dehrln zevk şaf, lakin iki şartla: 

,
4 

yok, 1.- Etek kısa, hatta lüzumundan 
~k onan mlr1adı ibretten temtıfa· kısa, Tenrengi ipekli şık çoraplar. 

Tahdit işini görüşmek 

üzere Atınada bir 
içtirna yapılacak 

Tütiin z.iraatinin tahdidi için 

5 Teşrinievvelde Atinada bir 

içtima yapılacaktır. Bu içtimaa 

Yunan, Bulgar murahhas~arile 

bizim murahhasiarımız i,tirak 

edeceklerdir. Şehirimize gelecek 

olan M. Venizelosun Ankarada 
aınd d , Nadide iskarpinler. 

Ve lnfln baktı So a ır. 2.- Peçe kalkık. Yüz açık, ve son bu mesele ile de meşgul olacağı 
kaJdınp l&k~lka · k nra . kafacığını derece boyalı. Yunan gazetelerinde yazılmak-

ya oyuldu. "M h dd - Ka-'d . ba u a ere,, erkekle konuşmıyan tadır. 
"!r an aeynne kacak olur- h t k. · d k n· 1 sanız a 1 J a un ışı eme . ınaena eyh. bun· --·· ·-··--··-·----···--··--n &J'Blnız · nkılAp ek p u 1 atne gidi tem İı . s res s t· ar muhaddere addedileme7- Çünkü şaflı idiniz. Yanılmıyorsam geçen se-

••-0 . P e eşıyor. Evet, temelle- kendilerine yalnız Doğru.) olda degriJ ne? 
YV r' artık tecriibe ahi t• d k ' tr. Lliaism • IAyikl" m ye ın en ~1 • sinemada, Taksim bahçesinin varyete- - Geçen sene) e de~il, bir ay evvc-
lenede ö 

1 
k"k ık • esaslan beş, on sinde tesadüf ettim; barlarda bile! lisfne gclinciye kadar. 

d Ye o saldı ki •.. Hatmm· Bunla k l ·· ı ·· h 1 •dn: ~ocak] i d . nn şap a ı mus uman anım a- - Ey, sonra neden çarşafı bırakh· 
talık, tıpla 0 um a, gençhtimde sof- nndan hiç farklan yok. Erkekten kaç- nız? 
lık, askerlik, hekimlik, ttlccar· mıyorlar ve Qrkmüyorlar. 

ınemurluk gibi bir meslekti. Bir y • f k. - Artık modası geçti de ondan. Baş-
~-ın&hendislife sevkedildiği gibi Meganuhb"el.karh · Ç~rşab fl 1 B h kabir sebebi, hikmeti )ok. - .... Jıfa d ır ı evesı u ya. u anım-
ıneeJ.&a a tepik olunurdu; o da bu lardan bir kaçı ile mülakatı • t . Uiri anlatıyor: Suriyede idim. Ora· 
bal ~· ınemnuniyetle 'Ye minnetle ka- _ Hanımefendi beled' , a~ )t~hp ım · da, Mısırda ve Irakta olduğu gibi "eski 

""'erdi Bi k t t l ' 1.) e ın ı apla- h 1 1 cllff• ~la· r fil' e :rap ım: .rasge · nna kanşacak mısınız? zaman,, ükümfcrmadır. Kadın. ar {3· 

_ BU • - Memnuniyetle. Elbette... pahdır. Modern hanımlardan bır kısmı 
K'.ad-'- YtldflfOnde seni 90fta yapalım. _ Meb'usluğa ne ders· . ., kocalarını şöyle sıkıştmılar: 

.. a mde nna A f . ınız. 
ohıl"lan· d dl . yaso yaya ımam - Meb'us olmak idealimdir. - Haydi .beni lstanbula, Tiirkiyeye 
te.enni' lek m. Hıç bir ~uk teklif ve - Ey, bu çarşaf ne? götür de şapka giye~im, manto giye· 

111 abal etmedi · k 1 · g__,,hl ' - Çarşaf şık bir mantod 0 yım, açı çıkayım, eğlence yer erıne 
~ ann otuna d . ur. nun - bıtaıtah ba nna a. için arasıra giyerim. ser~es gideyim, erkek misafir kabul e-

.a.ı..n? dedfm. ban gibi bflyiik Ulema Bir diğeri ile yanm saat serbest dehm. Sonra, zarar yok, dönüşte gene 
- Asil? ~br dil konuştum ve sonunda kulağıma usu~~ kapanınm ..•• 
Bey gidi zama:; :-me;rjd • 

00 
inkı· cacık itiraf etti: . Kanla~nın bu emellerini yerine ge-

llp millette yer etmiş. - Şapkalar pahalı. Çarşaf her ayı. tıren Surıyeliler, Iraklılar, Mısırlılar 
Kezalik hlll SllllSlkı peçeli, çarp.fiı hı örtüyor ve ucuz. \'e h~tta Arnavutlar az değil. 

hannnlann küçflk krzlanna §11 temen- Bir başkası şu histe: Işın tuhafı şu: Burada misafir ka-
nide bulundum: - Kocam böyle istiyor. Ah! bir ke- bol eden Şamlı hanımefendi Şamda 
d - Kızım, b8y0dflttlnde, (arşafa gtr. re 0~0 kandırsam.•· • lstanbuldaki misafirin seHimını bile 

fttnde sana anneninki aibl bir yeldir- Bır başkası: kabul edemiyor! 
me Japbnnz. •• . - Dedem, ninem ölünce çarşafı üs- Antakyalı bir dostum söyliiyor: 

- A.. Aa. Aaa. ti 1 tümden atacağım. . 
saflık? • • • • • • • st me iyilik Bir b8§k • - Gazı inkılabı tıpkı büyük Fransız 
,.e .. Pb Bea blytlclllfilmde manto 881 

• 1786 inkılabına benzedi. Dakmız 1786 
_ t d7tteilm. :- ~rşafım eskidikten sonra artı!.c da her dc\'let }"'ransızlara karşı gale-

nı• ~=~annen gibi kapalı bir ha- !enısinı yaptırmıyacağım. Bir diğeri yan .etti. - Bu kadarı da olur mu )''3.? 

_ lh. f 
1

_
1

_ ısel fbi~ esbakıyabı mfudbe söylemedi. Yalnız dediler. Lakin on, on iki sene geçmedi, 
en&ua seli a a ranga ete son derece mUte-

• • • • •• Baınıla ~r. hassirf Fransız inkılabının bütün bid'atleri, 
arurra fealllere l'aaael sokaklarda Biri• mondalan bütün Avnıpaya sirayet et-
yabanadn: Mıarrı. S 17oruz. Banlar • ti. •• Bugün o esaslan öpüp te başına 
Iraklı.... • Uriyel~ Boşnak. - Bizim bey çok tuhaf adamdır. Kı- koymıyan medeni ve yahut 0 iddiada 

Kanunen kadınlama . zıma müsaade ediyor da bana etmiyor. bir millet, bir memleket kaldı mı? 
JÜI edflmedlflnden n dkiyafetlerf ta- Ah o bizim bey! Kendisi senede en a- Ayni ile bunun gibi Araplar Acem· 
hanımlar da göslınlze a 1~ren çarşaflı zrndan elli d~fa baloya gider. - Ku- ler, v.s., çeşit çeşit müslümanl~r Türk 
Jar 7&bana defil, :rerlldıı:'Y'Or. Bun- zom _B~y, '":nı de bir defa olsun suare- inkılabı üzerine': - lleri gidiyorlar! 
f'.lldllerl: • Muhtelif Y~ .gotür.! dıye yalvardığımda ne der, demişlerdi. Fakat aradan on yıl bile 

Pek kocaınıı nlfde hanrrnJ bılır misiniz? - Kancığım, sen pek şi- geçmedL Türk modalan yavaş yavaş 
ctneri diln;radan ıate11 bık ar. Ken. rinsfn, pek cazibelisin ! Seni o yabancı müslüman alemine yayılıyor. Dün iti
Onun i~in bu makaleyi bir ta::1a~ır. gözlerden kıskanınm, esirgerim; der. rnz ettikleri şeylere bugün o AraplRr 
blım. Hunlardan biri kazaen a l'ft Bu martavala inanmam, ilkin bu söz- miitehassirdirler. Efendiden kaç Arap, 
afyuek olsa Ç&J'flda esnaf kendU '8Pka ler ruhumu okpr. Balo ertesi bir hedt· Jstanbula geliyor da tarbuşunu (fes) 

- Madam, madam.... erine: Ye de getirir; ağzımı kilitler. Beyefen- çıkarmıyor? Kezalik Arap hanımların 
Diyorlar, onlar da: di ise o gece kim bilir kaç tanesini ku- gençleri, münevverleri Kahiredeki kı-
- Thbe, tövbe madaınlrft kabaı cakla1111ş. onlarla dönmüş, başı dönün f etlerini Beyoğlonda, Boğaziçinde mu-

mem ı eenbınr ~eriyorlar n-L_ et- dye kadar dönmlş. hafaza ediyorlar mi? . ~~~ ~ 

lerde eaki ananeyi tamanu fie koll ~ Bir dlferi De mtililat: Nerede kaldı ki Türk çarşafiılar 
" eımsılo örttilenler Tal' aına ~ - Hanrmelendfl ppka ve mantoya mütehassir olmasın-
bf r. Asıl, Beyoğlunda, latfklll eıtdd: - Efendim! 1ar7 

- Siz pet yalan zamana kadar çar- Cel~l Nuri 

alqam yemeğinde çenesini aça
bildi: 

yaş kaydi yalandır ! 
Ben gencim~ gençler arasında yaşa· 

mak için Amerikaya gidiyorum 
Avrupa seksenlik adamların idaresinde ve 

artık oturulamaz bir haldedir 
Meıhur ltalyan muharriri Pi- niden baıka bir ıey yoktu. 

randello, hayatının son senelerini Bir hamaldan iki tilin ödünç 
Amerikada geçirmek ilzre ltalya alarak trene binebildim. Ben 

::rkeıt~vrupayı [~?-~;~=:] ~m~~=•Y;il~~: 
Bir muharrir yorum genç 

Pirandelloyu gö- adamlar arasın· 
rerek Avrupayı da yaşamak 
niçin bırakarak için gidiyorum. 
Amerikaya git- Ben Nevyorka 
tiğini sormuf, vardığım andan 
ltalyan edibi ıu itibaren kendimi 
cevabı vermİf- 21 yatında his-
tir: sedeceğim. Nü-

" Avrupa artık fus tezkeremin 
bir c;fe gibidir. beni 66 ya11nda 
Ben de genç 16stcrmeai ya-
ve gtlrbiiz. bir landır.• 
millet aruında Pirandello , 
yaşamak istiyo- daha ıonra Fran· 
rum. Avrupada sa , Almanya , 
yapmak ' ta- Avusturya, Le• 
hammill edilmez biıtan ve sair 
bir hale geldi. mem lcketl erde 
Harpten evvel Itılyanın en büyüle: edibi vuku bulan se-
Avrupada f" Liliçi Pr1Jndello ya betlerinden 
liğile iftihar-, .1 nesil var- bahsederek ıu sözleri söylemiştir: 
dı. Bu nesil . .nak, genç «Bütün bu memleketler, aon 
dütünmek, genç ulmek azminde yanm asırda kütlelerin bata 
idi. Bugiln bu gençlikten eser çıkardığı ıekıenlik adamların 
kalmadı. Bebekler bile ihtiyar hükmü altında. lngilterede an-
doğuyor. Gençler genç g6rnn- cak bir genç adama rasgel-
mektcn korkuyor. Avrupada dim: Bernar Şov. Fakat Ameri-

kada böyle değildir. Orada 
gençler için yer kalmactı. Ben de gençlik var. Öldükten sonra , 
bu köhne ilemden aynhyor ve bana heykeller dikilmesinden 
Amerikaya gidiyorum. Roma- ne çıkar? ! Anlaşılmıyan ve 
daki köşkDmG sattığım gibi ne· oynanmıyan eserler mukabilinde 
yim varsa !lepsini Oç evlidım tabutumun üz.erine atılacak yüz-
arasında takıim ettim. Çilnkü lerce çelenke bedel, biraz. iyi ya• 
bir daha AY111paya dönmek fik- ıamak ve genç yapmak istiyorum. 
rinde değilim." LOiçi Prandello, eserlerinde 

en genç ve ileri fikirleri ortaya 
Pirandcllo Amerikada para atan, baz.an anlaşıl:namazhkla 

kazanabilip kazanamıyacaiJ sua- itham edilen, fakat buna rağ· 
line cevap olarak şu ıözleri men eserleri bütün dünya lisan· 
ıöylemiştir. larına çevrilen va pek çok raf• 

"Paranın nasıl kazanıldığını bet gören bir muharrirdir, «Altı 
bilmem. Bunu ömriimde öğren- tabıı muharririni arıyor." iıimli 
medim. Piyes mubarrirlerinin piyeıi Halit Fahri bey tarafından 

Fransızcadan tercüme olunmuft 
hepsi fakirdir. Bizim yazdığımız 
eserler daha fazla tiyatro 18_ Darillbedayide temsil edilmifti. 

Pirandellonun .. Size 6yle geli· 
hiplerine ve daha bir çoklanna yorsa öyledir,, iıimli piyesi de 
yarıyor, fakat mu~arrirlere, asla Fuat Bey tarafından ltalyanca 
lnailtered Okıforte tiyatrosnda aslından tercüme olunmuftur, 
çok muvaffakiyetli temsilleri kitap ,ıeklinde tabolunmaktadll' 
gördükten sonra Londradan bu eıer de bu kaş mevsiminde 
d6nftyorken cebinde birkaç pe- DarUlbedayide temsil edilecektir. 

sine Darven kulağı derler .. irsi
dir. işte bu ıuretle bu iki kadı
nın akraba olduğunu anladım. 

Sonra bir parçacık daha derin 
düıfinftnce kızıdır, dedim. Ne ise 
bu pek ehemmiyetli bir ıey değil. 
Biz aııl meseleye gelelim. F arze-

olduğunu her ne zaman isterse ya 
nına girip çıktığını anlıyoruz. 

Yuan: S. S. Van Dayn 
- Siz de kızuım vikaye için 

yanlarında bulunmak iaterdi.U. 
dejil mi? 

- Evet efendim. 
- Cinayetin erteli glnll M. 

Markam •İze efendinin bir ai1'bı 
olup olmadığını sorduğu vakit 
niçin o kadar fena olmuştunuz! 

b Nakleden: Ômer Fehmi 
0 arada detfldi· 
sak-:- Bana balan madam, biraz 
teıa:; olan canım. Nedir ba 

dik: :- Hofmana katil deme
•k.hnd unu dG96necek adamın 

- Markam, dedi; anlayorsun
ya Madam Platz ı ziyaret etmek
le iki ıey kazandık: Evveli ıiz.in 
silih hakkındaki sualinize niye 
kBl'lflk ce•ap verdiğini, saniyen 
Bensonu ziyarete gelen kadından 
bahsedince niçin yftzOnil eqit
tiğini. .. 

- Peki ama itte anlamadı
ğım bir nokta var. Mis Hofma 
ile Madamm ana kız olduklannr 
naml kqfettiniz? 

delim ki katil13baziran gecesi ıaat 
yanmda Benaonua evine reldi 
Salon aydınhktı. Pencereye vur
içeriye girdi. AIA ••• Anlıyorum 
ıiz diyecekıinia ki doğru diye 
kabul edeceğimiz bitil bu tafai
llt katili tayin ettirmez. •• 

Evet bu muhakkaktır. mOla
kat esnasında Bensonun batında 
takma aaçlan yoktu. Hem kelliği 
hem de ihtiyarlığı saklayan bu 
saçlar eve bir bakkal çırağı gel· 
diği zaman bile Benıonun ba· 
tını kemali ihtimamla 6rterlerdi. 
Dimek ki katil maktule bu ku· 
suru g6rmeslnden mahzur olma· 
yacak kadar yakm biridir. Yal
nız uçlar dejil maktulnn takma 
difleri de atzında değildi. Hatta 
yakuı ile ,boyun bağını bile çı• 
karmıf, yatatuun OıtUne koy· 
muıtu. D098ntha Benaon bu in· 
yafette doatlanndan kaç tane
sinin yamna çıkabilir? 

- Hatırlayamıyorum efendim. 
- Habrlanınız, madaml iater-

seniı size ben ıebebini de söy-

:eyeyim. Siz M6ıy5 Bensonu kati 
etti diye Mis Hofmandan 1Uphe 
edildiğini dnınnmUştünüz. 

Kadın yerinden fırlayarak 

batırdı : 
- Oh... Hay;r yemin ederim ki 

an ZUru vardar, dedim. 
Kad.ın g&zlerini V anu doi-

ru kaldırdı iıitti'" özl . nam gı • ere ma-
. . ıVyorda. &szlerine inandırmak 
ıçın an8111 tam bir çeyrek sa
at çene çalmuı lazım geldi Ma
dam Palaı -.bay~t mutmain ol
d~ Ferahladı Ye biz de kendisi
nı tekr ettik. 

~vdette Vana meaeleye dair 
banf Tahit 116ylemedi. Ancak 

- Pek basit, anlatayı~: Genç 
kızm ytlzOne bakınca bpln Ma
dam Platz gibi ıayam dikkat bir 
takım tqekkftllb uıviyeye malik 
olduğunu gBrdlim. 

Murabba• yakın uzunuluk ve 
eıılilikte bir kafa tuı, ileriye 
dotru fırlamıf, elmacık kemikleri, 
yassıca bir yllz... Kulaklanna 
bakbm, tipin madam PlAtz'in ku
laklan. 

Sini memeli bir kulak •• Bayle-

- Tabii, değil mil Benson ka
tili tanıyordu '1iyelim. Peki tim
di bu b&yledir diye Benaonun 
blltnn tanı<\ıkları tevkif edilmez
ya. 

- 8azllmll kesmeyin. Ma
dam Platzın izahabm da illve 
ettiğimiz · takdirde 9imdiye ka
dar öğrendiklerimiz bize tahmi
nimizden çok fazla ip uçlan ve
riyor. Herteyden eYVel katilin 
Benıon ile çok umiml bir adam 

- iki yahut Oç kitinin diye
lim. Demek ti di bunlann topu
nu birden deliğe bkacağız. 

- lıterseniz yaparsınızya ••• 
Ne İle fimdilık buna biç liimm 
yok. 

(Bitmedil 
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mukavemet yllzmelerinde doğru- Ticaret mı·' maskaralık mı lşBorsa Haricinde 
dan doğruya birincilik kazanmış l 
gençler •ardır. Bu kıymetli yüz. do'• ren r 
!eçlerle muaabakamız tasarladı- Ruslar' gönderilen derileri 6 

~ilde Hariçte 

1 IYhlt Kuns.50 
3 • .. ;AOO 600 
6 7SO 14~ r:az aibi tam bir rekor maa- B 

.;.. •) olacaktır. Bundan evel tekrar iade etmişler 1 ugün isticvap 
•-.fe Dzerinde yapılan edilecekler 

• • 
12 • • 1400 2700 

~ talat Fener bahçeden 
yO •elaya (2) Aat dakıkada 

111 ~· Bu meaafenin reko
~dur. Fakat bugtln d&rt 
.,~JlzOclnOn diğer dokuz 
sıit ol larile be!aber - bava mll
ba taktide - meıafeyi da-
lcor.a ~ katederek meYcat re
b ııunaalan çok muhtemeldir. 
er ._--.! k. her.en --sı Ye tın maaabakaaı 

• oldaju pi bu ıenede 
lll"81ml el, kı,.tU bb. • giz ea mavaffa-
beod.t. mUaabakuı olarken 
~ yeni bir rekor ka
tallbal · Muabakamız ı.
IDet F·bimtaka11 ikinci rei8i Ah
•ti . ı • htanbul denizcilik hey-
ıet:c~aı ~~~ık, beylerin ve g a
ret •nuıdaılanmızın nazaret 

al •e hakemlikleri albnda ya· 

:-~~~· Ba heyet tarafından 
,... ilen mukarrerattan wA. 
.. uctHeri 1 k d ' .. -ber a • a ar eden me•adı M:çi ati yazıyoruz: 
ta kabakamız bu aabah aaat 
rirı ra ~da Fener bahçeden fene· 

ulan duju bunmdan bqla
Jaeakbr Bin lıad • aenaleyh ıimdiye 
llc~r lıiaılerini kaydettiren yll
~.. er nihayet aat dokuz bu
et::eıl'~dar orada itbati vlcut 
iz dirler. Mllaabakadaa eYel 
~ lk:tUer bir doktor tarafında 
_::ene edilecek ve iftirakinde 

........ glrlDen ylz&dl 
~bakaya alınmayacaktır. 
reisi ';-haka denlıçilik heyeti 
laat •mık Beyin ifıretile tam 
fala oada bAflayacak Ye muvaf-
ra &!J.~d:t ylrtıdn~ten son
daki -~ lakelenın yanın-

MD..ı,.lca b~. 
la yldcller:'::r iatiaabotlar
dallar tarafnaclan ecett An
edilec:eklerdir. ~ .. takip 

Netice itibarile Yakıt 
büaaına ,tncek olan ...... 
ytlzOctılere mhaffala.,et t blttın 

" 1 eınenm er. 

Mazbatalar 
yapılıyor 

Dtln de yazdığımız •eçlble, 
Rum mlte"11i heyetleri ile mtbı
tebibleri, Balıkh hutahaneleri 
IDGteyeJWerinden i•tamat Z.1uai 
~fendiJi TOrk ortodoluu oldu 
n cihetle, mlteYeliliktea 
laqt hmuanclalri m•matalan 
taa.lme den• ediyorlar. BeJot
ha m&te•.W heyetlerinden ıonra, 
Galata, Kacbk&y Ye uire Ram 
~tlan mlteYelli heyetleri, 
ba bUIUCla ki mazbatalara tan-
ıinı e1lemifler Ye hlkilmete tak
diaa için Balakb he1et tebdiline 
leydi eylemiflerdir. 

Babkh beyheti mltevelliyee~ 
bite. aaabatalan aldıktan 80Dra 
"-kama Yilayete r••ea mira· 
'-•t ederek Wtamat Zihni efen· 
dinin mltevelli nzifHinden af
f._ rica edecektir. 

Raaaca ıueteler, bu mea'ele-
d- bebuderlerken, bahklı 
b•yeti mDteveWyeaini, Rum 
ce111aat1armdan aidatı bu maı.
bata1an buır alb etmeyerek, 
~ te,ebbllub luimede bu
hnalllUnu talep ediyor ve balı~lı 
"-tan.ıertnln Etim taraftan 
:ı.a iatamat Zihni efendiden 
•tlüri, Ramlar için bayati bir 

tbemıniyeti haiz buluad.sğu~ kayt 
._ t.zklr ediyorlar. 

Bu hikflyeye kat'i bir nihayet vermek l:\zımdır 

Geçen sene Ruıyaya gönderi· neticede Ruılann bu iade edilen 
len deriler, Tnrk ticaret odala- derileri alacalı TOrk tlicarlanna 
nnın mente phadetnameleri bildirilmifti. iki ay evvel Ruıya
nazan itibara ahnmayarak iade ya gfinderilen bu deriler evvelki 
edilmiftir · gOn tekrar lstanbula iade edil-

Bu derilerin T&rk mala olmadı- mittir. 
ğını iddia ediyorlardı. O zaman Rualar heyet ve mahakeme 
geri gelen bu deriler mahkemece kararlanna rağmen tekr,r bu 
teıkil oluaan bir ehli bibere 
heyetince tetkik edilmit ve bu derilerin Türk malı olmadıjını 
derileri:D Tlirk malı 

0 
ldupna ileri ıftrerek kabul etmemitlerdir. 

karar Yerilmitti. Bundan bqka Ruıyaya ihracat yapan ttıccarlar 
o zaman' ıehrimize gelen harici dOn Ticaret oda111na ye Ticaret 
ticaret mlldlrGnlhl riya.eti albn- mOdüriyetine mliracaat etmitler, 
da ikinci hir hey'et te derileri derilerin tekrar iade edildithıi 
tetkik etmit, Ruayada allkadar- bildirmiılerdir. Oda tegrafla iti 
larla mllzakere cereyan etmiı, ikbAt Yeklletine bildirmfttir. 

Maarifte; -···-·----·- . ···-········--------
500 Müracaat 
Fakat San'at mektebine 

ancak 30 talebe alınacak! 
Sanayi mektebinde kayıt ve 

kabOI yann kapanmaktadır. 
Mektebe ıimdiye kadar 500 

kadar mtlracaat nki olma,, ve 
namzet olarak kaydedilmitlerdir. 
Fakat mektep meccani olarak 
20, _paralı 10 talebe alacaktır. 

T abil mliracaat eden talebe 
ııin 470 i reddedilecektir. Kabul 
edilecek talebeler araaında bu 
hafta mllAbaka imtihanı açıla
caktu. 

Bu mllnuebetle kaydedelim ki 
mektebin kadrom g6rdllğl rat· 
bete mukabil, gayet dardır. San
at mektebine okumak ilteyen 
diler 470 genç ne yapsın? re
lecek 1ene kadronun iki Oç, 
hatta bet miallne çıkanlmau 
çok mDflt olacaktır. 

c VUKUAT J 
zavalh adam 

intihar eden memurun 
sinirleri çok bozuktu 
Adliye levuam memurlaruı

dan Kadri S8le,man beyin Sul-

lt~ alunette g6n g&1aez maha
eamdeki eYinde cuma 
!f'n& •tzma tabanca •ıkarak 
intihar ettipi yauufbk. MOd
dei •••mi maa.mleriaden Rıd= B. Japbfı tahkikwt netice
teal •1 hadisenin ıinlr buhranı eba:: intihar oldupnu teabit 
larcl r. Mllntehlr, 10n zaman· 

1 
8 garip hareketlerde bu-

anayonnut- Hatta Pertembe ,n
na mllddel u il"k b • Kemaı B mum ı aımu•vln• 
iltib •• e l'elerek .. Benimle 
dem~ ediliyor, tetblrediliyorum" 

al te':kin ~'!;;h:.P . .azlerle ~endi
uı g& • lftir. M&ntehir, ay
bana n bır arkadaıına da .. bak, 
d . ally ederek bakanlara! 

1:::,:~ tielile bom bot koriclo,: 
ıt r. 

Hı~aız!•r bir k••• kırdılar 
de t emifte T ~kirdağı i•keleain

&Rı kadn efendinin depo
aana ev ıL· 

•aaı gece hınız .n._i 
balyoz ile k a--f, 
kat l~d .•aayı lnrmattır. Fa-

e bar feY olmadtfı için 
hırsızlar elleri bot d&nmBılerdir. 
Ş lphe tlzertne depoda yatan 
Md uatafa Ye Yaauf yakalanmıf)ar-

ır. 

yı ıayet.t• 

Faydalı oldu 
Daire işleri yüzde 80 
merkezden kazalara 

geçti 
Yeni kaza nahiye tqkilibn

dan beklenen faydalar kendini 
f61termiye baılamafbr. lfler ,az. 
de 80 nisbetinde merkezden 
kaza ve nahiyelere intikal etmit
tir. Dahiliyeden baıka, diier 
kadrolar da ikmal edildikten 90n
rı, iıler bftıbOtOn kolaylaıacakhr. 

Adliye, maliye, maarif ve btı-

tiln teı~ilit nahiyelere kadar 
teımil edilecektir. Yalnız tapu 

idareıinin ancak kazalara kadar 
tetmil ecllleblleceği llylenilmek
tedir. 

NOfuı itleri ikmal edilmiftir. 
Kaza Y• nahiyelere nllfua kltip
leri tayin edilmektedir. 

Dahiliye mU.t•n Hilmi, ma
halU itler mOd&rll Nazil Beyler 
don yeni kaza tetkilAtını teftiı 
etmiflerdlr. Defterdar Şefik Bey-

de aJDI mabatla maliye ıDbe
lerini teftite bqlamifbr. ·Tevhit 
itlerini tetkik için yakında ıeh

rimize iclarei amumiye mtldürü 
SOruri B. ıelecektir. 

Maliye mo.tepn Hilmi B. de 
pazartesiye Ankaraya dönecektir. 

Etablilara para 
Naııl dağıtılacağı dün 

gösterildi 
Muhtelit M&badele 4 inci bllro 

heyeti din M. Holiıtadın riya· 
1etinde toplanarak lstanbul' da 
ve garbi Trakyada etabli TOrk 
ve Rumlara dağıblacak olan 
300000 liranıD tenii eaaaıında 
te~iki llzlm ıelen hakkı tuar
rufa ait meaai kime ne ıuretle 
tetkik edileceği meıeleai ıfirD
tlllmOttllr. DOnkO ;çtimada TOrk 
ve Yunan murahhaalarıaın ihzan 
içtimaa da•etleri kararlqtanlmıt· 
br. 

iki tarafın murabba•lan bu 
huauta fikirlerini bndirecekler-
clir., 

Takip edilecek aaul sayesinde 
hiç klm•enin mutazarrır olma
ma11 ve paranın kıta bir zaman
da dağıtılmaaı temin edilecektir. 

TOrk parasını koruma kanunu 
ile 1447 numaralı karamame 
abkimı hilAfına harekette bulu
nan bona acentalanndan Miç 
Ef. ile 19rikleri Alber, Salamon 
ve Simantaf hakkında bona 
komıerliti ehemmiyetle tahkika
ta devam etmektedir. 

Dlln bunlann yazıhaneleri açıı. 
mıt, defterleri ayn, ayn tetki 
edilmiftir. Bona komaerliti dtin 
b&ttın boruda muamele yapan
lara hitaben fU beyannameyi 
nep"etmiftir: 

•Acenta Mlç biraderlerle .
bam, tah.Ult, anedat tlnrin• 
muamele yaplDlf olanlann d~ 
lıll k01merlite mlracaat etme
leri.. 

Don ba beya~m' kerine 
bazı kimaeler ko1DHrlite m&ra
caat etmifler •• 1aptıldan mu· 

Rebiülahır 

1349 
Bu ••ki Ay 

Ca.1/alt /utınaıı 
Gane,m tlofu,u; 5,39 - batı,ı · 78,22 

A..vın tJolulu : 20,47 - babp : 15,58 

Namaz vakitleri 
w.ı. o... bdıadı Aktam y del 1-ıı 

4.18 12,10 ll,43 18.22 11,54 3,51 

Havaı 

Dün azami barlret !Sderece olmot· 
tor. Bugtın mata'ftSlt şiddetle poJTl.Z 

esecek. ban bul ada olacaktır. 

RatlJlo' 
1 - MOZll' : Qqlfaa 
t - henof: Jfa!kal. 
s - Vorjak : Dmıa. Sl&T, 
4 - lft!IO'ltcl : Vals ordfln. 
5 - Kari Komzat : Maq. 

Bu akıam lstanbulda 
amellt tetkik edllmittir. Serhat Saat sekbden ona kadar alatmta 
bıramlan Miç•e ıeriklerinin hlç 1~t...ı.~!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!lll .......... m!!B 

bir mretle maamele yapm_. 
lanna meydan Yerilmemeai de 
aynca alAkadarlara teblii edll-

mifti. 
Bona komiseri AbdBlkadir B. 

ıunlan 16ylemiftir: 
•Kanunlar• muhalif harekette 

bulunanlar hakkında tahkikata 
devam etmekteJiz. Bunlar mev
kuf değildir. Kefalete rapten 
serbest bırakılmıtlardır.» 

Hadileye alt tahkikat evrakı 

Sinemaları 

Alkua - Kınmsı bolpt 
Alemdar - Akayt fUkt& whfet 
Betfktat Hllll - V~erdtın 
Ekler - LOkres Borjuya 
Elhamra - Bir kadın JÜDl 
Opera - EnnJelin 
FranllS - Memnu sudec 
Melek - Define ararken 
Ş.k - Renkli fent:r 
SürenaJCadıköy· MıhkOmun fUlon 

• Sesli. ıOdii • 

don mnddei umumiliğt= verilmifr 6 ınoı Tıll mübıdele 
tir. BugUn allkadarlar iıti~k 6 ıncı tali mnbadele komil-
dairesince isticvap edileceklerdir. yonu Babıilideki binasından Mı· 

Etablı vestkw1ırı •ır apartımanına nakledtlecektir. 
Şimdiye kadar 300 etabli Ru- Tahliye edeceti daireye Emin&

ma vesika verilmittir. Daha nll kaymakamı taıınacakbr. 
50000 Ruma verilecektir. Gondc M. Henderson geldi 
100,SOO kadar vesika dağıblmak- Muhtelit mObadelede bitaraf 
tadır. Bu veıikaları olanlar mem- aza M. Hendenon don Anapa
leket haricinde ıeyabat yapmak daki ıeyabatinden avdet ebnit
tlı:ere pauport alabileceklerdir. tir. 

-··-··-..... ~ ı ... fi AL JOLSON be•telerlnl 

ıi OPERA OOLORE EL RiO 

Evanjelin 
Bugün Fılminde söylilyor 

Seşll,s6sllJ dtfnya havadlşlerl 

~ıı1111111ıııınıııı11111111ıııtnııııııı1111ııııııııınııuııııııtıı ınııııunııııPllHll111111ıııınmııı1111nıırıt""ııııı1111ııııtıtıın1111111nııt1ıııııntınndfl\I 
~ 

{ Elektrik süpütgesi 
1 Hıfzıuıbha adi ıDgOrgeleri Ye l~ 
\ toz almaja mubıua tiiyleri mah· ~ 
i kim etmektedir. ÇOnkll bunlar .1 
i tozlan havaya k•ldırmaktan bqka ~ 
' bir ıey yapmazlar ve aile ocajımız ) \ 
1 için bir tehlike tetkil eden mik- ~t l roplardan ve sair sirayet Yaııta· 
j lanndan bizi koruyamazlar. 
• Buna mukabil E LE K TR 1 K 
~ S O P O R G E S 1 bu vazifeyi ta
l mamile ifa eder. Tozu cezp ve def
~ eder. Malik olduğu bir çok tefer-J rOar aaye•inde bu ıüpllrge halılar ,5 
e perdeleri, parkeleri, eşyanın •it; 
\ da ~abil olmak üzere mükemmel . • ~ ( 
§ temızler, aynı veçhile kütOphane ~ -· · • 
İ Jeri lritaplan kaldırmağa ll1z6m olmadan, eJbiaeleri, ldlrlderi ve ! 
! aaireyi de temizler. Cereyan sarfiyabıi esabeaindedir. Talep f 
[ vukuunda ikamatgihınızda bedaYa t esi yapılır. '\ 

~ SA TiYE, bedeli 12 ayd ediye edilmek I 
l üzere VERESiYE ıize takdim eder. =: = = 
İ Beyoe-lu Tünel meydanı Metro Han. ~ 
..fııııı11111111111111ıııııı111ıımıııııııııınııunı111ııımııın111ıııın ıııııın111111ııııııııııı111 11ııııııııııııı1111111ııııırııı1111111ıııııııııı ıııııııııııııııııı~ 



-=- 6 - VAKiT 14 Eylül 
Tayyare ile Par ise pide'" muharririmİ7.İn metkuolan: 6 

Havadan Parise •••• • • • • 
Ruh alemi 

Sir Obıver Loçun 

Nasıl Müslüman oımuı? Kayser Vilhelı11 
Geçenlerde lngilterenin şark itle 

ri mütehassıslarından Mr. filbinin 

-----Berlinde bir dava 
kaz.anmıı mÜtaleaları müslüman olduğunu yazmıştık. Son 

Kuş Bakıe., ı ·ıt . h alimlerin· posta ile gelen Deyli Meyi gazetesi 
y ngı erenın meş ur 1 ·· ı · · ld -

den Sir Oliver Loç, geçen hafta on~n nası mus uman o ugunu şu 

Lö Burje istasyonu 

· ld k d.kk d - b. §ekılde anlatıyor. 
Brısto a ço ı ate eger ır nu- M F·ıb· V hh h·ı . . . 1 
tuk irat etmiştir. Bütün Londra ga· M ı·rk. lbı . ı ed ab.ı ennkreısı o an . 

t l · t f ndan h laA sa olunan e ı nıssuu a ır me tup yaza· 
ze e erı ara ı u k .. l ·· l - k b 1 · - · · h· ı 
bu nutukta şu sözler söyleniyor: 1 r~ n;ıus uman ıgı a u ettı,gmı 1 

• 

"Şairler ve veliler bu alemde dırmış, v~ bu mektupta Ku~ anı m'!· 
.. l l .. "len hı'•lerle duyulan kaddes kıtap, Muhammedı hak pey 

3üyük hangarları, rasat merkezi ve 
hastanesile büyük bir alemdir! 

goz er e goru , .. I b d - y hh b T - · 
şeylerden başka bir çok şeyler bu·J g~~ ~r. t~nı ~ınh, ed .b ~ :,fb0 

lunduğunu söylerlerdi. Bunlara gö·J md.~leVssıhsıhoban u hamb?1~k ıbnlı .• 
·1 · h ··z ke•fetmedig- i bu sa· ı u e a ın mez e ını a u ettı· re, ı mın enu x -· • •• l d'k .. I · 

h b . ·· 'Hm tarafından ketfedi- gını soy e ı ten sonra şu soz erı a ır gun ı x J-ıA d. 

Bir pilot nasıl muayene ectil~ ? lecektir. ı a~~Be ı.yoı:: l"' . • k b 1 
H k 'k tt son asır zarfında bir enım ıs amıyetı a u etmem 

a 1 a e d · k 'kl · · h bb çok ilim adamları, ruh aleminin, .erı~.tet ~ e~ı ve rıy~sız ~~ B ~ 
eskisi gibi kapalı olmadığını anlat· btı ta ıAp lel ehn. ıman ne~ıc~sı Oır. e~ı 

- b 1 dılar una a ırıat etmıftır. nun t· 
maga aş a · · Ali h b k b' b h Bu vadideki tetkiklerin alemdar çın ay tan af a ır ma. ut u· 
larına göre, zihnin beyinden müste· hlunmkuadlıgını ve Muhamb ~edlıdn, ~lla 
kil olarak çalışmasına imkan vu· 10 u. ve peygam en o ugunu 
dır. İnsanlar var ki ba§kalarının zi· kabul edı!o~um.,, . 
h. ı · d n geçenı· anlıyor ve onun Mr. Fılbı, Sultan fhnıssuuda 
ın erın e d y b kt "Abd 11 1 ' 

ıd gy nu söylüyorlar yaz ıgı u me upta u a a 
ne o u u . f'lb' . M F.lb' Fikirlerin bu suretle intikali, ar· 1 ı,, ımzasını atmıştır. r . 1 ! 

1
.,. 

tık bir çok insanlar tarafından ka· 45 yafı~dadır. 1915 te lrak~a ııyası Kayaer Vilhelm tarafından B~' 
bul olunmaktadır. memurıyetler deruhte etmış, c1Aaha linde çıkan Morgenpoıt ıazeteıırır 

Biz insanlar, ruhların zarfıyız. son~a 1917 .:Ve 1~18 de m~ı:ke~ı A: kartı bir dava açılmı~ıtr. D9::V~. ~. 
B e "zu"nde geçirdig-imiz hayat rabıstana gonderılen lngıhz sıyaaı lin hukuk mahkemeaınde ıorulıııiit1 u Y r yu ' h · · · · K d. · d k _ ..... • ruh tarihinde mühim bir devirdir. eyetme. rıyaaet et~ıftı. en ısı Ae ve dava kayıer tarafın an •~-
Burada geçen hayat, bili.hare yafa· Y~~at.lerı!e ve Arabıstan hakkınd&.· mıttır. . • er 
nacak ferdi varlık yani şahsiyet ha· ki ıhtısa~ıl~ meıhurdur. . M?rgen!>oıt g:-zeteıının ~yı 
yabnm mukaddemesidir. Bu fani Kendı~ı .1903 ve ıoo:ı ~en~I:rı'!· aleyhındekı netrıyat!nm bul~ 
hayatı takip edecek hayatt~ insan, d.e Vestmınıater mektebının bırıncı· şu idi. Kays.er, h~ ııl~hları yap.O 
k vvet hafıza ve hislerine sahip ow sı ve bu mektep takımının kaptanı Krup fabnkalarıle alakadar hatt-
la:aktı~ insandan ayrılmıyacak •ey idi. hiuedar olduğu için Alman ordutll' 

• x e4") .ka f d ·1·hl•P" ler bunlardır A d h t• f · · · nun bu f abrı tara ın an ıı a . '. . 1 d v d _ n re eye ı se erıyesının d 1 • · "f kuUanııı•t· Tayyareden: Eyf el kulesi ve Parla Kamat, bızı?1 an a ıgımız an .• b k , ırı m~ı ıçı~ nu uzunu d•· 
cok fazla ruhi hır varlıktır. Bu ma.d e aJ ası tır. Halbukı Alman orduıunUll t-

1300 metre gc.ı'şliginde ve 180-J Bereket her çarşamba .günü pil~t di hayat 'içinde bizler ruh alemin· Bir Norveç gemiıi tarafında~ ha iyi, daha mükemmel ıilahlat 
metre uzunluğunda bir . ?1ey.dan. l~nn ~ecburi muaye?.eıı va~, gelı· ne gidenlerden müteı;kkil yardım· bulunan Andre . be~eti . seferiyesı teçhiz. e~ek ~~~kündür. V!l~elf. 
Etrafı hanıTarl~rla ç~vrıl.~. Bır t9:· nız, s~ze or.alarıru go~te~ey1m. cılarla muhatız. Bir gün gelecek biz bak8:yası Norveç~~ tı1!1a}ınde To~· şahıi 11tıfadeaı ıçın buna manı 0 

rafında büyük bır proJektor kulesı. lndık, hır odaya gırclık. ~aran de inlara kanşacağız. Çünkü bura• s~ lımaruna getırılmıştır. Malum muştur. 
Sonra her dakika k~lkıp ~nen ta~· - lık~ı- .Burada pilotla~ın "radıyog· daki hayamnız, bütün varlığımıza olduğu veçhile Andre . bundan 3? Vilhelm, buna ka"'ı razete ~ef. 
yareler: .Burası Parı~ cıvarında r~f.ı,, ~· yat>ılır, kalb~ ~uayene e· nispetle pek ehemmiyetsizdir. sen~ mu~add~m balon .~le kutbu şı· hi?de dava açm~J, mahkeme Vılbe e" 
"Lö BurJe,, tayyare ıstasyonudur. dılırmış,. Sonra hususı hır doktor. Hakikatte biz maddi aleme ha- mahye gıtmege tetebbus eden ıey· mın, Krup fabrıkuına yardım~ 

Lö Burje tıpkı arı kovanı g~b~- onun, be~edi kabili~etler~ni . ayrı kim olanlar, ruhı:ni bir alem içinde yahtır.~ndr nin ve bir arkadatınm rek Alman ordusunun teıli~abnı ı~' 
dir. Mütemadi horultularla gıdıp ayrı tetkık eder, eskı vazıyetı sıh· yaııyoruz. ceıetlerı buzlar arasında bozulma- hisar altına almasını temın edı~ 
gelen tayyarelerin getirip götur· biyesi ile mukayeseler yaparmıı. = ".. ee .. mıı bir halde bUlunduğu .gibi heye- etmediğini tahkik etmif, bnnöJ' 1 

dükleri yOlcularm sayısı vasati ola- Hasta 'bakıcı kadın: Duvya guzell te ait bir takım efya ve hır not def· çin alman gazetesi ıahibi taraff1'°' 
rak günde ve yaz mevsiminde t - Size isterseniz, doktor "Gas· teri de elde edilmittir. Norveçe ge· dan gösterilen tahitleri tiinlemit "ff 
450 dir. Bu sayı kışın 125 e kadar saux,, nun icat ettiği bir aleti gös· tirilen bu eşyanın Andreye ait olup neticede Vilhelm lehinde hükülll , .. b' 
di.işer. Yalnız Londraya her gün tereyim, dedi. olmadığı ıüpheli görülüyordu. Ma· rerek Morgenpost gazetesi sah• 

1 

gidiş geliş 10 tayyare seferi vardır. Hadanenin en alt katma indik. amafih eşya meyanında bulunan Doktor Hendeli 75 İngiliz li!aaı 11~ 
ve tayyareler iki büyük medeniyet Orada gayet büyük, yan yatırılmış bir fotograf makinesinin filmleri ti cezaya mahkfun etmistir. 
merkezinin arasındaki mesafeyi fıçı şeklinde bir oda vardı. Bu oda· bozulmuı olmalarına rağmen hu· 
2,5 saat kadar indirmiılerdir. nın duvarları ve kapısı pek sağ- ıusi vasıtalarla yıkanmış ve bu film 

Lö Surje istasyonurıda muhtelif lam ve kalındı. Bu makinede, hü )erin Andre heyetine ait olduğu an· 
lngilterede taht 

meselesi milJetlere mensup 12 şirketin tay- yük rekorlar tesis etmek, mukave· laşılmıştır. Tahmin edildiğine göl'e 
yare hangarları vardır. metini ölçmek istiyen pilotların mu heyeti seferiye balonu terketıneden Jngilterede tahta kimlerin tr 

Bunlar: Cidna, L'air union, Faı· ayeneleri yapılıyor. evvel eıyanın mühim bir kıımmı varüs edeceği meselesi ıon gilıt" 
man, Star, Final, D. L. H., K. Mesela irtifa rekoru kırmak ve yanına almış ve Blanı adasına bu lerde ehemmiyet kazandı. Meır 
L. M., Caf, Aero Postale, Clasıa, yahut irtifa mukavemetini ölçmek suretle inmit ise de yanındaki mev- lenin aslı ıudur: 
lmperial Airways, Balair şirketleri istiyen bir pilot, içerisinde tayya- cut malzeme uzun müddet o buz Şimdiki Yeliabt evlenmemekte 
dir. re tertibatının ayni olan bu odaya, mıntaka.amda tahammül edilmesi· ısar ediyor. • 

daha doğrusu fıçıya kapatılıyor. ne kafi gelmemiştir. ceıetlerin· ya- Onun için ikinci . yeHtlık, 
Cidna şirketinin rnüdü~lerinden F ak~t caı:n bir pencereden içersini nında bulunan kızağın işe yarayıp y ork prenıinin ubteıinde buluo.ı'" 

Mösyö Büro beni Lö BurJede gez- tetkık edıyor. Yav~ş Y.avaş f!çını~ yaramadığı anla!ılamamaktadır. yor. Fakat, York prensinin de 
dirmek nezaketinde bulundu. havası azaltılarak ıçerıye soguk ıt • d' k d b' k k ocu:m 

Ö k . h l d'l' B l 6000 t F ki h t• ıım ıye a ar ır er e ç .-nce buranın rasat mer ezıne a e 1 ıyor. u muame e me - ran en eye 1 1 d o 'k' .. da lcıS. 
· 'k l' · · · · ık .. ·· re ı·rt·f t k b"l eden bı·r vazı'yete o ma ı. nun ı ı çocugu ııttı . çerı gırınce ı gozume çar• ı aa e a u . . ... . ·k' h ft• .. 

pan şey büyük iki harita oldu. kadar devan_ıdan so~ra pilot~'. bo- seteriyesi Bın Oç yaşın~~' dıgen B 1 
: k•• 

Haritanın birisinin üzerindeki §e· ruhu vasıtasıle oksııen verılıyor. Mis Brezilya dünya güzeli oldu. Formemuray, 13 ( A.A) _ hk olan bu ık~ kız, • ~yO ıiaJıt 
birlere muhtelif renklerde ve üzer- B~ ana kadar p~l?t, kendi .vaziy~ti: Cenubi Amerikada Brezilyada dün (Alber.ta) 83 senedenberi Frank- bir .g~n tahta ~eçer bır veliaht 
lerinde bulut, iıaretleri olan küçük nı, deva~ edebılıp edemıyecegını ya güzelinin intihabı için müıaba· f sahıbı olursa. 6rdüncü ve 
bayraklar asılı. Ötekinde yelpaze dış~rdakı doktora telefonla haber kaya iştirak eden cihan güzelleri len heyeti se eriyesinin gaybu- olan kır.ın balı ~e olacak? f .. 
gibi açılmış uçları sivri ve biribiri verı!?r. J?o.ktor da onun muhak:me arasında Miı Brezilyanın birincili- beti meselesini ihata eden esran Bu mes'le bır heyet t~a •" .. 
üzerine binmiı 6, 7, 8, 10 uçlu yıl· kab~lıy.e~mın azalıp azalmadıgı~ı ği kazandığı telgraf haberi olarak tenvir eyleyen bakaya Kanada dan ciddiyetle tetkik edıhnek 
dızlar gibi itaretler var. Bu iki ha- tetkık ıçın, ~ma, telefon~a cemı, bildirilmişti. Tayyare postasile ge· kaşiflerjnden tayyareci binbaşı tedir. Tetkikat ~ittikten son~• 
rita, rasat merkezinin bütün Fran· darp ve taksım meselelerı ~er~ .... ~~ len son gazeteler Mis Brezilyanın Burwash tarafmdan keşfedilmiş- bu mesele hakkında kırala bil' 
sanın muhtelif ıehirlerinden ge· ne kadar zamanda halledebıldıgım resmini neşretmektedirler. Mis Bre· tir. King Wıllian island'da ilk rapor verilecektir. 
len hava vaziyetini gösteriyor. Öy- not ec!iyo~. 8~00 metreden .onra zilyanın adı Jolando Perera'dır. defa karaya inen tayyareciler Hali hazırda lngil~z tahtan•" 
le ki harekete hazırlanan bir pilot telefo?, şımdıye k~dar . anlaşılmı- Kendisi aslen İspanyol bir aileye olan arkadaılarile beraber bu- ıırasile varisleri ıunlardır : rk 
raıat merkezine gelip haritalara yan hı~ sebept~n. ışlemıy?r. O z~- mensup imiş . Hakem heyetinin nıs- lunmuş olan pilot Jilberin dedik- 1 • Prenses dugal, 2 • Vo i 
bir göz gezdirince uçup uçmamak ~an pılot, .harıç ıle, renkl_~ el.ektrık fını teıkil eden Brezily~lılar kend! lerine göre, bazı aliim heyeti prensi, 3 - Prens Elizabet, yeP 
için kararını bir anda verebiliyor. lambaları _ıle telgraf usulu hır mu- güzel vatandaşlarının cıhan güzeh seferiyeye dahil olanlardan bir doğan ve benUz ismi konulrnıyaP 
Bu suretle fırtına tehlikesi yüzde habere edıyor. . . . intihap edilmesi için nüfuz icra et· takımının Scorbut'tan ölmüı ol- Prenı, 5 - Prens Glavıester, 
doksan bir emniyetle bertaraf edil Bu alet pek kıymetlı hır şeymış, tiler mi? Bu bapta tafsilatı iJerde duklarım tahmine müsait bulun- 6 - Prens Corc 7 - Prense~ 
mittir. ve yalnız lö Burjede varmış. alabileceğiz. maktadır. Tabutlann mütenazır Mari, 8 - Vicont 'Lasel, 9- Ikincı 

Merkez her yarım saatte bir mü- * * • """""'""'nıuııınnuıuıauıımıınnıımıınnı• MllllUllllnlllUlllmll lllh Kont Laıel, tO - Prens Arl~~ 
temadiyen topladığı malumatı ha- Şimdi atölyeleri geziyoruz. Pek - Evet. ıurette sıralanmıt olmalanna ba- Konnot, 11 - Lord Maktof, 1ı; 
ritalara nakleder. Bundan başka tabii Cidna atölyelerine gittik. Bu- - K~ç saat:. 'h 

5 
kılırsa heyeti seferiye erkanı Norveç Kıraliçası, 13- Noı "'~ 

her arzu eden pilota 0 günün tah· rada, şirketin "60" a yakın tayya\'e - Gunde dort nı ayet ,saat. hep birden 6lmeyip yekdigerini Veliyiabdi 14 Romanya Kır•li .. 
d · 1 · · k ·kı · · t 1 - Bu onları yormaz mı· müt k t lef olm l ' K l mini hava raporunu a verır. erının e sı erı, tamıra ı yapı ır. .. .. b" .. 1 ea ıp e UJ ar ve ar· çası Mari, 15- Kıral aro. A 

Bu merkezden sonra Lö Burje- Her yeni alınan bir parça fen beye· - Ha~ır: Çu~ku u~uı:' ~ese .e kadaılan tarafmdan defnedil-
. h t · •ttı'k Bı'zı· bir has· ti tarafından muayene edilir ve on kalkış ve ınıştedır. Bu hadıse ıse bır miclerdir. Geri kalanlar da aç- kazı arasında bulunmuşlardı~· mn as anesınc gı . .1 . . b' t k ·k· Y bıt 

ta bakıcı kadın karşıladı ve: dan sonra kullanılır. Ayni zaman· pı ot ıçı~ ır ~ç~ş a anca 1 
• 
1 hktan ölmüşlerdir. iskeletlerle Ayı derisinden bir ceketle 

- Burada işsizlikten bıkıyorum da küçük tecrübe tayyareleri de bu defa vakı. t ol.abıl!r. Havada pı· kemikler taş yığınlarile vücude pantalon gayet iyi olarak 111u:;: 
dedi, bazen çarpıtan ve yaralanan atölyelerde yapılmaktadır. ~~tu!1 vazıfesı hı~ .te yor~cu de- getirilmit olan ve bilahare yer- faza edilmiı olduğu halde u 

f .. ı ı · · d. de artık 1•1 Gezerken Mösyö Büroya sor- gıldır. Sadece, kendısınce, yuzlerce e• .. 
şo or erge ıyor, ! 1m 1 • IA 1 b. l k' liler tarafından tahrip edilmiş ve- lunmu•tur. Tayyareciler uçuş 
tasyon amelelerinden ;, esnasında dum: defa ma um 0 an . ır yo uta ıp ~ Y 'k bj • · eJI' 
yaralananlara bakıyoruz ki it ol- _Sizin pilotlar her gün uçuş ya- der. istasyona gelmce konar. ya muhalefeti hava yüzünden nasında metrü r gemının 

Parlar mı? .Fikret .11.dil harap olmuı olan abidelerin en· kaz.ını müıahede etmiılerdir. sun. 
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[Mernıeket haberıerı ı Emniyet sandı"ı eml8k 
Urıa cinayeti " 
maznun Mehmet müzayedesi 
lzmire gönderildi 

. tzmir gazeteleri ru:ıyor - urıa M- Kat'i karar ilinı 
'kımi lbsa.n Ziya Beyin katli müsebbip 
ve mubarriklerinden olrnak üzere tevkif 
edihnfş olan Fırka Urla mutemedi Gav

taa zade Hüseyin Avni Ef. hakkında 
Urlıda devam eden tahkikat bitmiş, 
nıtzılun jandarmalar muhafazastnda lz
~lr ıdltyesine teslim edilmek üzere Ur
I dan lzmire gönderilmlştir. Maznuna 

f=~ tadar belediye reisi Atıf B. re
--ı etmiştir. 

113 Yatında evlenmek 
. t• ' .· ıs ıyor. 

Ad.anada sebze pazarında bakkal lb
rahhn Atı 113 yaşında blduğu halde 
~eıımete teşe~blıs etmiştir. lbrahim 

tuu1'l sıhhati ıyi ve dişlerinden de şi
kıyed )'Okmuş. 

b ~rahim Ağa yedi çocuk babasıdır ve 
• un •r'dan torunları da Yardır. Btı ihti"var 
be-r ,..._ elli · -"..,, gram rakı da ıçiyormüş. 

. Çııkıır ovada -'D 
Adana'nın meşhur Çukur ovası, iyi 

~u cihetinden Pek faJcjrdi. Şimdi ovadaki 

~~ Arteziyen kuyulan açılmış ve 
ço IJI sular bıılunmuşttır. 

Metazadeler iflas ettiler 
da A<!ana•da Metazadelerin ifl!s haklan

. •çalan dava hitam bulmuş ve Adana 
Birinci. hukuk mahkemesi iflb karan 
'Vcrmlştir. 

SQför lerin intihabı 
Rey ıındıQı bugün a9ılacak 
Şof&rlerin intihabı dün devam 

et · t• llllf ır. Sandık bu~n açılacak-
tır. Tahkikat neticesinde intiha
liata fesat karqbğı tebakkuk 
ederıe, intihabat te~dit edile
cektir. 

· '[ö.eıcnıer, gidenler J 
11H• ~btk Dahili 

usu "'--' ye vekili, Tekirdağ! meb-
'-'Cl11ı\ B. Anka d 

mlştir. ra an ~ehrimize gel· 

---;-~::----
Dr. A. KUTiEL 

Muayenehane ve ted . 
avı elekt• ile' 

lıbcratuvan. Karaköy Top 
1 

ır ıye 
çu ar caddesi 3 

14 evlül e 30 

Borsalar 
K•mbyo 

1 lnsfllz Uran Kr. 
• T.L. makablll Dola 

. . ... 
• • 
• • 
• • 
• • ... .. . 
"\ • 
• • 
• • .. . 

Frank 
Liret 
Belgı 

Ora.hm 
la. Frank 

Leva 
f1ortn 
lturon 
smnı 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
reııgö 

lo Ley Kuruş 
1 Tftrt lirası Dinar 

" Çel"Voneç Kunış 

Nukut 

ı lıtuıtn (fnglllıl 
ı notu (Amertka) 

iO Fıant [Fransız 
Lf11et [ltaJya 

O Frank Belçika) 
Drahmi [Yunan l 
Frank [lsvı,rel 

o Leva ' Bulcır J 
1 Florin [Felemenk) 

20 ltaroa (Çekoslovak 
1 Şlhng j Avustaryı] 
1 Peıeta Jlspınyı] 
l RayşmarkJAJma.ııyı 
1 Zloti 'Lehistan 
1 Pengö J .Mıcaristan 

O Ley [Romany•) 
Dinar Yugoslovya) 

1 Çevoneç ~CT)'et 

Akın 
Mecidiye Rona 

8au• 
band 

Acıldt kaı>andı 

!031 50 11)31 5,, 
211 ~o 
167 5ı1 

21 
tJ 

91 

24 

Mtl.uyede lbu Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun lıml 
mevkii ve miiıtemilita bedeli No. 

1885 2429 Heybeliadada Seneden Manaıbr sokağı ve 
elyevm ismet Pqa caddesinde 59 numaralı 
yllz yetmit bet arım üzerinde kA.rgir dört 
katta bi:-i sandık odası olmak üzere on iki 
oda bir salon iki kiler, bir kömürllik, bir 
mutfak, bir odunluk iki antre, bir çam8fll"" 
hane, iki koridor, bir banyo, ilii sarnıç bir 
kuyu çab katında bir oda arka ve ön ta
rafta üçer balkon ve Ltırk arşın araa li:ıe
rinde bir katta bir oda bir ahır, bir limon· 
luğu ve bin yüz elli dört artın bahçeyi ha-
vi yeni bir hanenin tamamı. Teodora H. 

1305 2682 Babıcaferide Ahıçelebi maballeıinde eJki 
tntün giimrüğil caddesinde ve yeni Limon 
iıkelesi sokağında eski yeni "7,, numaralı 
otu% arşın arsa üzerinde tam kagir dSrt 
buçuk katta, üstünde llç oda, Uç gezinti 
mahalli, bir daraçayı Ye altında mağazayı 
ve elektrik tertibatını havi bir hanın 

320 

2105 

3055 

5159 

430 

ı 

I• 

tamamı y ova.kim Ef. 
3123 Kadıköyllnde lbrahimağa mahalleıinde He

kim Limbo soka.tında eıki "11,, mUkerrer 
ve yeni "20-22,, numaralı doksan bet 
uıın arsa llzerinde bir katı klrgir bir bu· 
çuk katı ahıap olmak tlzere iki buçuk katta 
beş oda biri knçnk iki ıofa, bir tqlık ve 
çatı katını ve yetmit arıın arsa Ozerinde 
bir dnkkln ve arkaıı mutfak ve bahçede 
tulumbalı bir kuyu ve balkon ve bin dört 
yilz otuz beı arşın bahçeyi havi yeni bir 
hanenin tamamı 

_ Yu~uf Kenan B. Ayıe Miikerrem H. 
3804 Kadıkoy Osmanaga mahalleıinde HUda

verdi oğlu sokapda eski ıekiz mUkerrer 
Ye yeni 61 numaralı ikiyüı: allmıt dört 
artın arsa üzerinde bir kab klrgir iki 
buçuk katı ahoap olmak üzere üç bu· 
çuk katta biri yemek odaıı olmak üzere 

,, dokuı: oda iki sofa ve çah katinda bir 
oda bir kiler bir mutfak bir hamam bir taılık 
ve kırk UJID arıa üzerinde bir kat kirgir 
odunluk ve kömllrlüğii ve üçyilz aekıen . 
arşın bahçeyi havi bir yeni hanenin tamamı 

Ahmet Sami B. ~ecmiye H. 
5608 Eyilpsultanda Bahariye mahalleıinde Yab 

sokağında eski ve yeni 1,2 numrab iki 
yüz otuz arşın arsa üzerinde ahıap bir 
katta üç oda, bir ıofa, iki kuyu ve bar.ap 
'hamam mahallini ve ıite fırını ve klrıka· 
dim ocak mahallini Ye beı bin yedi yüz 
yetmiş arım bahçeyi ve arsayı ye derununa 
cari bir masura tatlı auyu havi harap bir 
8ahilhanenin tamamı Zineti H. ve Tevfik ve 

Hadi Beyler 
19183 Beyoğlunds alaca mescit mahallesinde 

Buğluca sokağında eski 12 ve yeni 8 nu· 
maralı iki yOz altmış ana ilzerlnde iatih • 
mam mahallini Ye iki ytız elli arşın arsa 
Ozerinde soğukluk kısmı (camekin) mahal
lini ve yÜ% yetmiı arıın arsa üzerinde 
külhan mahallini ve yUz on beş arşın arsa 
uzerinde odunluk mahallini haYİ (Buğluca) 
hamam namile maruf bir hamamın tama· 
mı. Vasfiye H. 

19583 Beyoğlunda Feriköyünde Tatavla caddesin
de 23 numaralı iki yfiz yirmi yedi arşın ar
ıa üzerinde kirgir olup kapıdan girince bi
rinci daire elvan çini diişeli büyük anter 
(camekan kapı ile ikiye bölünmüştür) bir ka· 
pucu odası. üç oda, bir heli, bir mutfak, 
bir koridor, bir kiler iistündeki kıttta bir da-
ire vardır bir koridor üezerinde camlı kapı~ 
larla birbirinden ayrılmış üç oda arkada yine 
bir koridor tlıerinde bir banyo, bir halA,t\ç 
ufak oda bir kiler, bir mutfak, bir balkon 
ve onun üstUndeki veen üstündeki diğer iki 
dairede bu dairenin aynıdır antreden merdi
ven ile aıağı inince orta kattaki dairenin a~
ni bir daire ve sahanlık bir kapıcı odası bır 
Uç kapılı büyük mağaza diğer iki kömürlük 
en alt katta bir kileHiz ve üstlindeki dairenin 
ayni bir aaire vardır bu katta bir zemini ça
maşırlık ve bet kömllrlük ve bir dükkin ve 
on d6rt artın arah§ı havi bir aparbmanm ta-

Biçki ve Dikjc borçları, miktarını yazdırmaları ve 
q hilafı hareketin ceı:a kanunu mu· 

Mektebi cibince takibat ve mes'uliyeti mu· 

B • • cip olacağını bilmeleri. 
. e!ın~ •~n~ . .. 3 - Müflisin mallarını her ne 

Maarıf Vekaletı cehlesının musaa- f ti 1 1 il · d bu . . . . . . . . sı a a o ursa o sun e erın e -
desını haız Bıçkı ve Dikış muallımesı 1 d 1 b l ·· 1·ndekı· , un uran arın un ar uzer 
KLlO MAVROMAT1 en son Fransız h ki hf k 1 k rtı'le 0 . . a arı ma uz a ma şa 

ve basi~ bir usule. t~vfı~an tedı:ıs et- malları aynı, müddet içinde daire· 
mektedır. Am~li .dıkış bı~.enler hır mah ye vermeleri, vermezlerse, cezai 
zarfında ve bılmıyenler uç mah zarfın- takibat ve mes'uliyete uğrıyacak· 
da hendese ile tayyör ve tualet imalini !arının ve makbul mazeret bulun· 
öğrenebilirler. Mektepçe verilen diplo· madıkça rüchan haklarından mah· 
malar Maarif Vekaletinden kabul ve rum kalacaklarının bilinmesi. 
ta8dik olunur. Dersler Teşrinievvel ip- 4- llan tarihinden itibaren o· 
tidasında başhyacaktır. Taliplerin Be- nuncu günü saat 14 te iflas daire
yoğlunda Faikpaşa caddesinde Bolu sinde alacaklılann ilk içtimada ha· 
apartımanının ikinci katında 3 numa· zır bulunmalan ve müflisin müşte· 
rah daireye her gün 9-12 ve 1·5 e kadat rek borçlularile kefillerinin ve bor· 
müracaat etmeleri. cunu tekeffül eden ıair kimselerin 

lstanbul Birinci lllas memurluğun· içtimadda bulunmağa hakl
9
an
301

o
5
ldu

1
• 

d • ğu ve oıya numaraaıwn o • 
anÇakm. ak 

1 
ku d 21 duğu ilan olunur. 

çı ar yo şun a ve :.=:::!.::..-=-----------
Yenicami avluıunda 4 No.lu dük· ( zayller 
kanlarda elbise ticareti yapan Set·_ , 
giı eYrelekyan Erişi Lüskiyan §İl'· . 1928 senesi Üsküdar 8 incl ilk mek-
ketinin iflasına Birinci ticaret meh tebinden almış olduğum şahadetnımeyi 
kemesinde karar verilmişitr. iflas zayi ettim. Yenisini alacap;tmdan etkisinin 
11/ Eylül/930 tarihinde açılıp tas· hükmü yoktur. 
fiyenin adi fekilde yapılmasına ka· 
rar verilmit olduğundan, 

1 - Müflisten alacağı olanla· 
rm ve ya mallarında istihkak iddi
asında bulunanların alacak ve id
diaıım itbu ilandan bir ay içinde 
Adliye dairesinde vaki ifli.a idare· 
sine gelerek kayıt ettirmeleri ve ıe
net defter gibi delilleri her ne ise 
bunların asıllarını ve ya tsdikli su· 
retlerini vermeleri. 

916 Servet Mehmet 

§ Aıkerlik ve şoför chllyetnameml 
zayl ettim. Yenilerini çıkaracağımdan es-
kilerinin hükmü yoktur. 

Topane Ilyas Çelebi mahallesi 
ve sokağında N'o. 'l hanede 
315 tevellütlü Hacı Osman 

oğlu All Reşat 
§ 926 senesinde Zeytinburnu Askert 

sanayi mektebinden almış olduğum tas· 
diknameyi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığı ilA.n 
olunur. Kmkkaledc dizel mötör· 

terinde Rail 
2 - Müflise borçlu olanların 

yukanda gösterilen müddet içinde 
----~ ~-~....:_-~~--~-----------~~----

Nafia Vekaletinden: 
Milnakasasının 10-9-930 tarihine müsadif Çarıanba giinü saat 

15 de kapalı sarf uıulile ya~ılacatı iJAn edilen 126, 500 lira mu-
hammen bedeli cem'an 650 kilometro tulllndaki Kayseri- Maraı ve 
Ankara- lstanbul- Çatalca yolları istikıaf ameliyab münakasaaına 
iştirak eden talipler tarafından teklif edilen fiyat haddı liyik görül
mediğinden bu istikıaf ameliyatının ihaleıi 17 Eylül 930 Çarıanba 
gOnll saat 15 de Nafia vekiletinde pazarlık suretiyle yapılacakbr. 
Talipler mtinakasa ıartnamelerini Ankarada yollar umum mildUrln
ğünde ve latanbul Ye Iımir Başmlihendisliklerinde miitalea edebilirler• 

lstanbul gümrükleri baş mü
dürlüğünden: 

Gilmrükler için alınacak 826 çeki odun ile 30500 kilo mangal 
kömilrüne aleni milnakasada verilen fiyat haddi layık görülmediğin
den aynı şerait dahilinde münakasaya devam olunmak üzere 20-9-930 
cumartesi ıaat on dôrde talik edildiği ilin olunur. 

-

Kok kömürü ve mazot 
münakasası: 

Kilo 
6500 Mazot 

30000 Kok kömOrO. 

Pendik Bakteriyolojihanesi Ba)rtari 
Mödı rliğinden: 
Pendik Bakteriyolojihanei Baytariıine lüzumu olup yukarıda mik

darlan gösterilen mazot ile kok kömürü 24 Eylül 930 tarihine mil
aadif Çarıamba günü ihaleleri icra. ~dilmek üz~': aleni ~~nakaaaya 
konulmuştur. Taliplerin şartnamelermı görmek ıçm her gun Defter-
darlık binasında Müessesab iktısadiye muhasebeciliğin~ ve itaya 
talip olanların da yevmi ihalede mezkur muhasebecilikte miiteıek· 
kil mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 
-------------- -------------- - . 

mamı. Rukiye, Rabia, Meliha ve Saniye H.larlaBedii B 
705 19613 Galatada Emekyemez mahallesinde Kara-

molla sokağında eski 9, 11 ve yeni 7 nu
maralı altmış beı arşın arsa fizerinde kirgir 
dört katta altı oda bir mutfak bir taşlık 
bir daraça ve bir kömürlüğü havi yeni bir 
hanenin s~ksen hisse itibarile elli ıekiz his-
sesi. Haıan Hulki, Hüseyin Cahit, Ali lbrahim, 

Ekrem B. ve Mahire H. Mehmet Remzi 
B. Hamide, Nadire, Edibe Hanımlar. . 

Yukanda cins ve nev'ile semti ve numaraları muharrer emvalı 
gayri menkulenin icra kılınan aleni miizayedeleri neticesinde hiz~
larında gösterilen bedeller),. müfterileri üzerin Je ~~~arrur etmış 
iıe de mezkur bedeUer haddi liyılnnda görülmedıgınden tekrar 
( 31 ) gün mtiddetle ilan edilmesine karar verilmiı ve 15 teırini 
evvel 930 tarihine müsadif çarpmbı gilnü kat'i kararlarınm çekil
mesi takarrur eylemiş olduğundan yevmi mezkörda saat on dörtten 
on altıya kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 

ilin olunur. 
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Kasaba elediyesinden: 
1 -Kasaba şehrine isale edilecek Su projesi tastik edilmtı bu· 

·unduğundao gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira ketifli 
isale ve tevziat tcsi at ve inşaab 1-9-936 dan itibaren otuz ıt\D 
müddetle Ye müzayede, münaksa kanununa temkan lrapali zarf 

VA K 1 T ı !!1 p 1 165000 kilo ekmek 
SeyfİSefaifl 1-Çanakkale 3 No Jandarıııa 

Çük ilanları mektebi talebe efradımn 1/9/930 
... _ ,.. ----ı--- ~ -----...-..-------1 tarihinden 931 ıeneıi ağustos gaye 
~ ......... - _ .... Merkez acentCJi: Galata Köprü bqında sine kadar bir senelik iaıelerine 

uıulile mllnakas ya konulmuıtur. 
·••••••••Tarife••••••••. • • • 1 Defalık h~ JO : 

Beyoğlu 2362. Şube acentesi Sirkecide muktazi (yüz albnıf ı,q bin) kilo 
~übürdar zade hanı alanda T el.lst2740 elanek 1/9/930 tarihinden itibaren 
11·-------------sı 22 gün müddetle kapalı zarfla ınü· 

lzmir sürat postası nakaaaya vazolunmuıtur. 
• : 2 • • $0 : 2 - Münakasaya iıtirak edeceklerin erbabı wkuftan olduk.lan 

na Yeya bu gibi inıaat ınıa etmi§ bulunduğuna dair 7apmıı oldu
ğuna dair mahalli belediye Yeya nafia heyeti fenniye.inden muti 

: .J 6~ : • • • • • 4 2~ • • • • • 
( GÜLCEMAL) vapuru 15 2 - Elaneğin ihaleıi 22/9/930 

Eyltıl pazartesi 14,30 da pazartesi günü zevali saat on bette şebadebıame v y tastikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olup ta Su İDfUbna ifina ol
madığı halde in aabn bidayetinden nihayetine kadar refakabnda 
ikinci maddede yazılı §ehadetnarueli bir Su mllbendiat i.tihdam 
edeceğine noterlikten musaddak taahhütname ituı ile belediyey 

: 1htlvaç luılmavın- : 
: cava kadar ( azamr 
: 10 tkfa) tl4n edil- tOO 

vilnyet dairesinde icra kılmacai11"' Galata rıhtımından kalkarak · 
dan ihaleden evvel mektep idaretı 

: rnek 'ifaere malcta 
ıalı ıabahı lzmire gidecek Te h ı 

ne müracaat eden taliplere der • 
çartamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak peroembe sabahı şartnameler verilir . 

3 - Münakasaya ittirak edecek 
• • Abonel.ertmfzin her &; ayhtl ~ • 

temin edecektir. lstanbula gelecektir. taliplerin verecekleri teklifnaınele~ 
Vapurda MUkemmel bir şartnamedeki ıerait dahilinde Teri 

• bir cW.. meccuen! • 
: 4 ..un ~ UADlana fazla mın 

4 - Milnakasay iştirak edecekler ene! emirde teminat akçui 
makbuzunu ve y muteber bir hanka mektubuna iraeye DMC· 

• ı....ı.. ı • nnş sammohınaı. . ""- . •••••••••••••••••••••••••• orkestra ve cazbant mevcuttur. lecek fi at yazı ve rakkamla okuna· 

burdur. MUtef errik Hareket günn ynk kabul bilmesi için açık yazılacaktır. 
4 - Bedeli muhammenin o/o 1,S olunmaz. 

5 - Jhale 1-10-930 bir tefrini enci Çarpmba p.an aaat oabir
dc Kasaba belediyesinde yapılacakhr. Proje Ye evrakı ketfiye ud· 
lann, muakavelei esasiyeyi görmek iateyenlerin Kaaaba beledlye
ıine şartname için de İzmir belediye Ankark Ye l.tanbul ıebrema

Biçki dikit dersleri - 18 te· 

nd.Jk tecrübeli usullerle ders almak bte· 
yenlerln Dinnyolundı Biçki yurdunda 
Hakkı Beye miiracutlan. Telef: 2038 

11---------------.. teminatı muvakkatesi sandık mak

netleri heyeti fenniyelerine milracaatlan ilin olunur. 

Bursa Nafia 

liğinden: 
Başmühendis~ 

1 - 27981 lira keşif bedelli y cnlıehir - inik yolunan o+oo -
O - 3 + 50 O kilometroları arasındaki kısmın turap teaYiyeaile fO
sasınm ino ası. 

Mtıracaat evi - Her ifc mu· 
tabassıs memurlar ınk eder her ~yde 
Aumr teshflit gösterir. 

Atekstysdi han Galata, mües~isi 
Ferit 

Satılık hane - Şehzade başında 
Çokurçeşmc 1anında Taşhan arka.sındı 

Marmarayı neuredl 9 numaralı beş oda 

w m6stemilidı möeeddet kArgir hane 

$1t1lıktır. Tçtndekilere müracaat 

l ra~zon ~irinci 'ustası 
(CUMHURiYET) vapuru 15 

eylül pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından kalkarak lnebolu, 
Samsun, Giresun, Trabzon,Ri
zeye gidecek ve dönüfle Sür
mene, Trabzon, Görele, Gire· 
ıun, Ordu, Ünye, Samsun ine
bolu, Zonj"Uldağa uğnyarak 
gelecektir. 

Hareket ılind yilk kabul o
lunma:ı. 

Seyyar Tnrk memur iatiyonız 
2 - 16210 lira 81 guruş keşif bedelli Karacabey buiu yolu- Yapaca~nuı: satJf& göre ayda 90 lira· AJll~k sDrıt pastası 

nun yalnız 12kilo metroluk miktarının turap teaviyeai2219/930Puar- dan fazla kazanabilirsiniz. (il ER S 1 N) npuna 16 
te.i ğilnü saat 16 da Vilayet Encümeninde ihale edilmek llzere l~nbul ~rdftncfl Valaftıan içinde EylGl Salı 17 de Sirkeci 
k 1 rf ul·ı k k 1 T k !L Ünlonkol Tesriat apa ı za us ı e müna aaa1a çı an mqtır. alipler, qiıuame nlab•ıadaa kalkarak Gelibolu, 
ve fenni şartnameleri öğrenmek ve fazla izahat almak Ye ehliyet İt aranıyor - Çabuk yazar bir Çaaakkale, KUçllkluayu, Edremit, 
veaikalanm k ydettirmek fizere ihale günDnden aekiz ıGn eYYel daktilo hanım iş anyor. Şeraiti mutedil Blrhaıaiye, AyYalıia ıidecek 
Nafla Baımühendi liğine müracaat edeceklerdir. Bedeli kefİİD dir. Vakıt muharrirlerinden Gayur Beye Ye dönüıte mezkftr iıkelelerle 
% 7,5 ğu nisbetinde teminat ve miktan taahh&dn mGbe1Jhı tek- müracaat. birlikte Altuaohıta atnyarak 
lif mektuplarım kanun ve usulü dairesinde tamim Ye ihale nktiu- I~ ıelecektir. 
den iki saat evvel Vilayet makamına teYdi etmeleri ilin ohuıw. E k . ,. Gelibolu için yalnız yolcu 

kme danı 
[ ] 

alınır, yOk alınmaz. 
Devlet Demlryolları llAnları 1-Çanakkale dokuzuncu jan- ._ _ _.;~---------·mi 

darına efrat mektebi talebe efradı· Merıin sür at postası 
Kırpıntı kag"'ıt müzayedesi i:=:~it;g~~·='=~~n:i (KONYA) Vapuru17Eylnl 

ağustos 8'ayeaine kadar 1191930 ta- çarıamba 11 de Galata Rıhhmın· 
D~vlet demiryolları Haydarpaıa ticaret ve teftiı buılat daire.ti rihinden itibaren yirmi iki gün müc! dan kalkarak Çanakkale, İzmir, 

He bıJet metb asında ve Demiryollar matbaasında m•YCUt Ye bir detle kapalı zarfla münakuaya va Kollnk, Fethiye, Finike, An-
sene zarfında ter küm edecek olan köhne eıwak Ye idarece idimale d'lm' t' talya, Alliye, Mersine ~decek 

. . ze ı ı' ır. d• n. T A elverışh olmayan mllsveddat ile kırpıntı klatlar 6-9-930 mmarte.i 2 - Ekmeğin ihaleai 24/9/930 Ye un~t• qucu, namur, 
~nü müzayedeye konulmuıtu. puarte.i giinü zevali saat on beıte Ali.iye, Antalya, Finike, Fethiye, 

Verilen fiat haddi Jayıkta görillmediğinden ıebri halin 20 nci ca- vilayet daireainde icra kılmacağın- Knllnk, tzmire uanyarak 2•l•
martesi günü saat 10 da tekrar mOzayedeye yaz edilecektir. Tali.,. dan ihaleden CTTel mektep idaresi cektir. 

l ki · k · d H p . ne müracaat eden taliplere derhal 11-----------~-lll o aca ann yevmı m z ur a . . mağarasına mOracaatlan ve ıeraiti 1 kt -d ·· · . Badema Mudanya postala-
Yarakalannın •imdiden alınabileceg· i ilin olunar. farlnd ~el' er me ep mu urıyetın- O d 

T en verı ır. nmız lstanbuldaa saat 9,3 a 
3 - Münakasaya ittirak edecek kalkacaklardır . 

taliplerin verecekleri teklifnamelerll·--K-ö_p_r-lld-e~K~a~dı~k-ö_y __ -::H:-:-ay-d~a-r--'"1~ 
Ankara - Kayseri h tb makineleri kontrol aaatlerinl tamir etmek f&rlnamedeki 9erait dahilinde veri-

üzere bir saatçi alınacak ve 2,50 liraya kadar yeYmiye verilecektir. lecek fiat yazı ve rakamla okuna· pqa llkelelerinde kiralık ku- b 

• 

buzu veya hülrumetçe maruf banka 
makbuzu kıymeti muharreresi Ü2~ 
rinden istikrazı dahili tahvilitile 
borsa fiatından % 10 noluanile .. 
ir esham ve tahvilibn teklifname i
le birlikte ikinci bir zarfa koyarali 
komisyon riyasetine birer makbaS 
mukabilinde verilecektir. 

·----====--
Kadıkö>• sulh icra daütslnden: 
Sıdıka Ye Fahriye hanımlarla 

Rifat beylerin mllştereken mata
aarnf olduklan Kadık6y O.maıı 
Ağa mahall•i S6ğQtlil çetmede 
Vişne aokağında 140· 1 numr 
ralı ahşap hane ve 252 numaralı 
maa dilkkAn zemin ve ebaiyeli 
ve gene bu sokakta 122 - 3 nu
maralı bir kıt'a araa ft gene 
S6ifitlll çeşme caddeaind• 
164-310 numaralı maa oda 
bahçeyi mUftemil bir bap hanın 
ve gene Osman Ap mahaJJe. 
sinde sabık Halit ağa ft hal• 
Hayrullah efendi ıokatmda 18 
mükerrer 25 numaralı bir bap 
hanenin zemin Te ebniyeai gayri 
kabili takıim olmuından nql 
izalei, şuyu ıuretile tatılmuı 
hUkmll ilim iktizaıından balun
maila 16-10-930 tarihine mllaa· 
dif perşembe gtınn saat 15 deaı 
itibaren Kadık6y .Wh mahke
meıı ıcra dairesinde ayn, ayn 
açık arttırma ıuretile aablacağm· 
dan iştiraama talip olanlann 
kıymeti muhammenoleri llzerin-
den % 1 O pey akçeaini mliataı
hiben ve müşa Uzerindeki hak· 
Janm enakı mOsbiteleri ile yirmi 
gün içinde ve arttırma prtna· 
mesini görmek istiyenlerinde 

Taliplerin Ankara'da Devlet demiryollan umumi idaresinde cer ve bilmeai için açık yazılacaktır. IUbeler ve havuzlar dahilinde· 
atelyeler dairesine ve Haydarpaıadakilerin dahi Haydarpaıa'da 4-Bedeli mubamminenin o/o7,5 ki lokanta mahalli 

~ daireyi mexküreye mnracaat 
etmeleri ilin olunur. cer baı müfettiıliğine mllracaatlan ilin olunur. teminatı muvakkatesi sandık mak· Köprllde Kadıköy - Haydar- :: 

baza Teya hükOmetçe maruf ban- paıa iskeleleri mahallindeki fstanbul birinci ticard mah~ıml-
* * * ka makbuzlan kıymeti muharrires& karşılıklı iki kulUbenin seneliği sındtn: 

33500 kilo delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla mli- ilzerinden. istikrazı dahili tahvil~tı altıyüz onlira ye havuzlar dahilin- Mahkemece bilmOzayede fu· 
nakasası 27 birinci teırio 930 pazartesi gOnll saat 15 te Ankarada le .bor~__fıabndan o/o 1~ noluanı!e deki lokanta mahallinin l!eneliği ruhtu karargir olan Beyoğlunda 
Devlet demirvollan idaresinde yapılacaktır. •ır m!llı ~h~ ~e .ta~v~ibn teklıf mıc lira bedeli icarla ayn ay- bUyUk parmak kapıpa çukur çet· 

M k fJ • • k · k · name ıle bırhkte ıkincı hır zar.fa ko ... 
üna aıaya ıştırak edece lerın te laf mektuplannı ve muvakkat k k . . t' b' rı talipleri uhtesindedir. Faz· ıokağında 11 numaralı depoda 

· ti 14 30 k d yara om11yon nyate ıne ırer f k temına anm aynı günde saat , a a ar mftnakaaa komiayonu akbuz k bT d ·ı kt" }asına kiralamak iıtiyenlerin mevcut malumulmiktar u a an· 
katipliğine vermekleri lizımdır. m mu a ı ın e ven ece ır. 16-eylül-930 salı günü saat tirasit ve odun kömOrllniln açık 

Talipler mün kası1 şartnamelerini he§ lira mukabilinde Ankarada Yüksek mektepler satın on altıda Levazım müdürlüğü- arttırma ıuretile 13·9·930 tari-
Te Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik edebilirler. alma komisyonundan: ne gelmeleri hine müsadif cumartesi gllntı icra 

l•••••••••••••ı~· kılınan müzayedesinde talip zu· * * * MOlkiye mektebinde yapılacak tJakırkDY taousunuan: bur etmediğinden tekrar bilmO• 
Çelik çekme boru, Baklavalı saç ve teneke le•haDm kapalı olan inıaat Ye tamirat aleni su-

0 
h' 

k 1 Litos karyeaiode bir bap ha- zayede furuhtu 15·9-93 tari ıne zarfla münaknsası 27 birinci teırin 930 pazarteai gUnll saat 15,50 retlle mllnakaaaya onu muştur. ll 
n1 k ne eğri kapılı Kosti ve 2 dönüm- ınüıadif pazarteai gUnU aaat e da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. Taliplerin teraiti a ama llzre 

1 k b. lü bir kıt'a bahçe ve 1 dl>nUm· talik olunduğundan talip olana· Miinakasay iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu•akkat Yıldızdaki mOlkye me te ı m6- zk 
· · k in diğer bahçe Filipten ve 14 rın işbu tarihte mahalli me Orteminatlarını aynı günde saat 15 e kadar mOnakaıa komi-onu dOrlUiilne Ye münaka.aya ı~tıra 

-,, d• .. IU b' k t' t 1 ) b k da hazır bulunmalan ilAn olunur. katipliğine vermeleri lazımdır. edeceklerin ihale giinli olan unum ır ı a ar a pa a ıyı 
Talipler miinakasa şartnameler.ini Uç lira mukabilinde Ankarada 29/9/930 tarihine mllsadif pazar· Vasilden ve 7 dönümlU diğer 

Ye Hayd paşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. teai gtlntı Fındıklıda gUzel ıanat- bir tarla Y oriiden metruken 
* * * lar akademiainde yftkıek mektep Demirhiaar mübadillerinden 

Hayd rpaıa liman va rıhtımında yapılacak k6mor tahmil ve ler mubaaebecilitinde yüksek Mehmet efendiye tefvizi tasdik 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. mektepler 1ahn alma komisyo· edilmiş olduğundan işbu emlak 

Münakasa 2 birinci teırin 930 perşembe gDnQ aaat lS,30 da nuna müracaat eylemeleri Ye ve arazi hakkında senctıiz tasar-
Ankarada devi t demiryollan idaresinde yapılacaktır. teminab muvakkatala nnı ihale rufata kıyasen muamele icra 

Münakasaya iştirak edeceklin teklif mf!ktuplanaı Ye muvakkat gOnOnden e•el muhuibi mesul- kılınacağından bu yer üzerinde 
teminatlarını aynı gUnde saat 15 e kadar komisyon kltiplitiae lilk yezneıine yatırarak makbuı resmi rehin ve haciz gibi hak
vermeleri lazımdır. almalan Ye mUnakasanın saat ları olanlann bir ay zarfında Ba

T alipler mllnak ~.a. ı rtnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 15 ten 17 ye kadar devam ed·e kırköy kazası tapu idaresine mü-
Ye Haydarpaşad idare veznelerinden tedarik edebilirler. eceği ilin oluntr. racaatlan ilan olunur. 

lstanbul ıl(inc/ ıcra memurlulundalf: 
Bir borçtan dolayı mahcuz o· 

lup paraya çevrilmeai tekarrlir 
eden Singer markalı dikit ma
kinasiyle bankolar 18 - 9 • 930 
tarihine müıadif Perşembe gilnii 
saat ondan itibaren Mercanda 
Muratyan hanında açık artırma 

suretile satılacağından talip o!an· 
farın mezkür gün ve aaatta ma· 
hallinde haur bulunacak memU"' 
runa müracaatları ilan olunur. 





''Gudyer,, in halisane bir tavsiyesi: ----ZSl--.----·-----------••tt ea•a a• 

Frenlerinize dikkat ediniz. Fren 
ıastik aşınınasına yüzde alt11Z ş 

derecede amildir 
Her sene memleketimize ithal edilen otomobil ve kamyon lastikleri memlekette mevcut 

otomobil ve kamyon miktarına. nisbetle çok fazladır.Bu nisbet mutlaka makul bir dere
ceye tenzil edilmelidir. 

Bir tiieeann ~attığı malın miktarını azaltmak için gazetelere 
)aralar verip ilanlara girişmesi belki de ilk nazarda garip gelir. 
Fakat tüccar olmak, vatani bir menfaati görmemek manasına gel
mez. Herkes kendi sahasrnda gördü~Jerini söylemelidir ki iktısadi 
hayatımızdaki israflar azalsın, harice Jüzumundaıı fazla paramız 
gitmesin. 

Sonra lastiklerin haddinden evvel yıpranması, netice itibarile 
otomobil ve lastik LÜccHrlarımn da menfaatine muvafıktır. Otou ı obil 

ve kamyon işletme masrafı asgari dereceye inmelidir ki otomobil 
sahibi olmak ve otomobil ve kamyon işletmek ı stifadeli ve karlı 
bir hale gelsin. Yoksa mevcut olanlar nakliyecilik salıasından ayrılır. 
Yerlerine Jeniler gelrnez. Böylece de bugünkü fazla satış yarınki az 
satışı doğurur. 

Şimdi sadada gelelim : ( G U D YER ) fabrikası bir otomobil kam
yon lastiğinin aşrnmasına amil olan sebepleri feuneıı tetkik ve tahlil 
etmiştir. Bu ~~beplerden yüzde altmışı, frenlerderı ibarettir. Fren, 
lastiğin hayatında, yiizde uJtwış, diğer bütün amillerin mecmuu yüzde 
kırk derecesinde tesiri haiz olduğuna göre fren meselesi üzerinde 
tevakkuf etmek faidelidir. 

Bir otomobi!in tevakkuf vaziyetinden normal sür'at vaziyetine 
geçmesi için muayyen bir zamana ihtiyaç vardır. ~ormal olan cihet 
sür'at zamanından tevakkuf vaz yetine ayni zaman zarfında avdet 
eımekti~. 

HasıJ olan lüzum üzerine fren kullanmak bu zamam dörtte 
bir, hatta beşle bir <lereceşine imlirnıek <lemektir. Her aui ve 

hareket hayata karşı bir darbedir. R!nnenaleyh normal surette de 
lıer freu kullanmak, lüstikleri, freu l>alatalarrnı ve otomobilin "e 
kaaıyonun kendisini vaktinde11 ev\'el ihtiyarlatacak bir harekeuir. 
Binaenaleyh normal surette bile fren kuJJanmak ihtiyacını azalt.
mak icin kalabalık eaddelerde süı·'atten r~dakarhk etmek en muvafık . 
bir tedbirdir. 

Fakat asıl fenalık, frenin normal bir halde bulunmamasıdır. 

Bunda da ilk ihti•nal. fren ıııesaltei sathive~inin otomobil \'eya . . .. 
kamyonun ağırlığına .. ılit~nasip ol• amasıdır. H~r .iki buç~ık kilo 
ağırlığa bir santimetre ıııurabb n derecesinde fren sathı isabet etme
lidir. · Bu şart mevcut değilse netice lastiklcriu aşınması şeklinde 

lezahü r eder. 

Her otomobil ve kamyon muayyen bir ağırlık ıçm yapı~mıştır· 

Fren sathı da o ağırlığa göre hesap edilmiştir. Otomobil ve kam
yon fazla ağırl~k yüklenince frene daha sıkı basmak· lazım gelir ki, 
bu da histikteri vaktinden evvel aşındırır. 

Sonra freniıı ay~rı çok mühipı bir ıuesele teşkil eder. Xi\r. 
edilmemiş bir fren yalnız ıesirıini knybetg1iş L.ir fren değildir.· 
Ayni vazifeyi görmek için haddinden fazla tazy,ika . muhıaçur. 
Bu da lastiklerle balataları vaktinden evvel ılıtiyarlatır. Ayaı·ı el 
yordamile yapmak ve eyj olup olmadığım teeriibe tarikile tetkik 
etmek usulü m::.ksada kafi değildir. Mutlaka son sistem ayar 
makinalarrna ihtiyaç varrlır. Bunların uoksam da m~mleketimizde 
haddiudeu fazla lastik istihlak edilmesinin sebeplerhıden biri~ir. 

Fren mes lesine dikkat ederseniz lastikleriniz daha ömürlü olur. Bundan hem 
siz paraca istifade edersiniz, hem de memlekete lastik ithalatının 

ltibarile Türk iktisadiyatı müstefit olur. 

VEKiLi UMUMi: 

azalması 

Kemal Halil, Mehmet Rifal ve Şürekilsı 
Türkiye Otomobil Listik ve Traktör Komandit Şir~eti 
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J bir kac güne kadar Taksim bahcesinln tam ( 

\ ka~şısmdaki yenı binaya nakİediyor. İ 
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