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Meclisin f evkalAde içtimaı 

mahvediı 

Gazi Hz~u iÇ"tima esnasında şeh
rimizde ka !acaklardır 

,. 

içtima ne kadar sürecek? 
R ~~killer heyetinin t !klifi ve 
v·~~sıcilmhur Hazretlerinin tas-

f 
1 1 üzerine millet mecliıimizin 
evlcaltd b' · · d'v. . e ır ıçtimaa davet edil-

beyden meb'u:duk inhilal edince 
o zaman yeniden intihap yapıl

ması için hükumete tezkere 
yazıltr demiştir. 

ıgtnı dünkti sayımızda yaımışhk. 
BilyQk millet meclisinin 22 intihap tecdit mi 

ey)-Jd 
kal:d:. v~ku b;tacak otan fev- edilecek? 
A k ıç ımaın a Gazi Hz.nin de Ankara, 14 (Telefon) - Millet 

n arayı teşrif buyuracaklan 
rivayet d'I . . d meclisinin ayın 22 sinde içtimaa 
d 

v e ı mıt ıse e haber al-
ıgımız ö G daveti hakkındaki kararname Ad 8 g re azi Hz. fevkal-

d e içtima esnasında lstanbul- henüz meclise gelmemiştir. Bu-
an ayrılmayacaklardır. nunla ~eraber kararname meclis 

l'-1ecli$ rei$İ ne diporf reisine bildirilmiştir. Meclis rei-
K ABliyUk millet meclisi reisi aimiz bugünlerde buraya gele
i ~zım Pş. Hz. meclısin fevkalade cektir. içtimada Maıiye vekili be
~tınıaı hakkında şu beyanatta yanatta bulunacaktır. 
ulunnıuftur: Başvekilimizin de beyanatta 
.. - Cuma Yeya cumartesi bulunması muhtemeldır. 

gunu Ankaraya g:<lece~irn. lçtimaın devam müddeti için 
Fevkalade ı'rtı'ma yapılan tahminler muhteliftir 

. .. ruzname- M 1 l'f b' • ıınde aöste ·ı dd u ıa ı me uslarm yapmaları 
k 6 rı en rneva m mliza- h 
ereıi bittikten sonra ı· b' mu temel olan tenkitlerile İçti-k mec ıs ır .. I . . v 

•rar verirse irf d ma gun ermm çogalarağı söylen-
edil . • ımaa evam mektedir. 

ecektır. Esasen meclis müs- H 
ternirren içtima ede M I' k atta bu ruvayetler meyaoın-
ra.- verirıe i t' dr. ec ıs ~- da yeni bir intihapla kat'i vazi-

K ç ımaa evam cderız · 
1 A&ırn Pı. Hz . d''-" h l . yehn an aıuması için meclis 

n.Onh 1 • şım iKi a de k • f . . 8 rneb'usluk 1 d v e senye ının, yanı HaJk fırkası 
ıa~Ienıiı, Benı ıefirli~' ma ıg~n~ meb'uslarının intihabın tecdidi 
ta akkulc eden C ~ne tayını talebinde bulunacağı da ileri 

1
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k ızın temevvucune kar-
şı oyabilnıek için meclis~ 
ten salclhiyet istenecek 

lAyiba11 hazırlandığını haber ve
riyordu. Bizim dün yaptığımız 
tahkikata göre bu haber lienüz 
kat'ileımemiştir. 

Yalmz şehrimizde bulunan 
Maliye vekaleti muamelatı nak
diye mOdUrü Sım 8. dUn kon
•orıiyom Azasını ziyaret etmiş 
·~ ıonra Nurullah Eıat B. le 
Zıraat bankaıına giderek uzun 
DıUddet çahşmııtır. 

Bu temaslardan sonra milli 
:aramızın iıtikraını temin için 
b onsorsiyom komitesi tarahndan 
li axı raporlar hazırlanmıı Ye Ma-

ye vekiletine gönderilmiştir. 
ıl~k mevsuk bir menbadan 

lzmirde 
Dört gazeteci tev

kif edildi 
Serim Regıp tı. hakkındaki 
tahkikata devem ediliyor 
lzmirde çıkan "Hizmet,, gaze-

tesinden iktibas ettiği makale
den dolayı "Son Posta,, aleyhine 
açılan davanm tahkikatı devam 
ediyor. Müstantiklikçe, hakkında 
hükumetin manevi şahsiyeHni 
tahkir maddesinden yapılan tah
kikatın rnevkufen icrasma karar 
verilen gazetenin mes'ul müdürU 
Selim Ragıp B., dün bir istida 
ile tevkif kararma itiraz etmiı 
ve kefaletle tabliyesini iıtemiıtir. 

istidası adliyece tetkik olun
mak tadır. Bugün talebi hak
kında bir karar verilmesi muh
temeldir. 

Selim Ragıp B. i dün tevkifa
nede babası Ragıp B. le bazı 
dostları ziyaret etmişlerdir • 

Tevkif hadisesi hakkında 
müddei umumi Kenan B., ıu 
izahatı vermittir: 

[Alt tarafı 6 ıncı ıayıfada] 

Tenkil! 
Harekat hitam 

buldu 
Eşkıyalar her tarafta ta

mamen kahredildiler 
Ankara, 14 (A. A) - Ağn 

ıntihabatı yaklaşıyor 

Reyin izi C. H. Fırkası 
namzetlerine veriniz! 

Memleketi kurtaranlar ve onun iyi
liğine çalışalar oradadır 

Belediye inti
habatı yaklaıı
yor; hazırlık fa
aliyeti bitmek 
üzredir. İntihap 
encümenleri 
mOntehipl c r i n 
isimlerini muh
tevi defterlerin 
tetkildni Per-· 
şembe güDllne 
kadar ikmal 
edecekler, Cu
martesi günü 
her mahallede 
bu defterler hal• 
kın görebilece. 
ğ'i yerlere ası-

lacaktır. Halk, · Gazi Hz. nin duvarlara yapıfhnlan 
defterleri tetkik beyannameleri 
ettikten sonra itirazlan varsa bunlan bildirecekler, defterlerde 
ekıiklik varsa bunlara göre düzeltilecektir. Teırinevvelin be-
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•• 
Uçüncü 

~....._~~----------

s. C. f. Lideri beyanat Qönderdl, 
Qazetecilerin tevkifinden bah~ediyc :L' 

tedip harekatı, eşkıyanın inhi- Dün akşam üstü S. C. fırkası nanıı·ı 
zamı kat'isile hitam bulmuş na Umum Katipliğinden gelen bir tez-
ve bir hayli rüesa maktul ol- kere Fethi Beyin tevkif olunan gazete. 

1 

D ciler hakkında beyanatlarını getir:di. I 
muştur. ağıtılan eşkıya baki- :Muhterem liderin bu beyanatını ay-

Biz takip v,e tevkif h&re-!' 
kellerinden aevfuiuJyo•' 
raz, ona takadcriım eden 
hadlSelerden aevinmedi·. 
ğlmlz gibi .. .. ! yeıile metrukatı ve mağara- nen koymuyoruz. Bunun se~ebini aşağı 

larda, aarp Yt:rlerde gizlenmiş da arzedeceğimiz satırlar izah edecek· 
ol.an perakendeleri toplamak tir. 
üzere tertip edilen müfrezeler Biz gazeteciliği, "bugünün tarihi,, ol· 

Ancak adliY.eye · doku· 
nan . mevzularda üçtbıcG 
phıslara dil.ten vazife, 
onu örs De çekiç ara~mda 
bırakmamak ve kanan 
hududu geçilmiı mi, ge
çilmemiş mi, onun mma• 
kabesile alakadar olmak-

tarama ameliyatile meıguldilr. mak üzre biliriz. Gazetemizin başmu-
Harekit hitama ermiştir. harrir ve müdürünün Halk Fırkasın· 

@~~~~~~!!!!!!!~~~~~'dan meb'us olmaları hadiselerin Vakrt 
karilerinin mah1mat ve muhakemeleri

YARIN 
12 Sayıfa 
akıt kütüpnnesi 

5 nci forma 
•Fırka nedir? 

Liberalizm nedir? • 

Yarın takdim ediyoruz 

ne olduğu gibi intikal etmesine mani 
olmamıştır, olamaz da! Bu sebeple Fet
hi Beyf endinin bu son sözlerini de kay
detmek bizim için yapılmasından çekini- tan ibarettir! 
lecek bir iş zannolunmamalıdır. Neti!- t.,6ıı-..-_...._...,.._.. _____ .._...._..,. 
kim işte beyanatın esaslarını da yazı- ·nıaıın muhiirrırt ıerbiit gezerken 
yornz: ve lzmirdeki acıklı hddiseye bu neıri
netekim işte beyanatın esaslarını da yat sebep olduğu bugün hükumet gaze-
yazıyoruz: telerinin de talıtı itirafında iken .. ,,[*] ta 

Fethi Beyf endi diyor ki: - Kanunun halkı tehyiç edici haı•ad•~ 
"Bir fırkanın mutemet/erine ve ~ükft- neşredenlere taallllk eden maddesin.n 

metin bazı icraatına yapılan tenkıtle~' tahtı hükmünde kal b · t 
Büyük Mület Meclisinin manevi şahst- an u neşrıga ve 
yetine tecavüz suretinde göstermek h!~ r) Biz böyle bir itiraf hıtırlımıyonm. 
bir dQlX1gı ispat etmez. [Alt taralı 6 ıncı ıagıfada] 

Nakdi muamelat mildürü 
SımB. 

a ıgımız malümata g6re bu ra
porlardan birinde mftt d ·ı 
rakın . • e aYJ ev-
b d 

akdıyenın fersı.delerile mü
a ele ed'l k .. h 1 me uzere Osmanb 

· Vakıt ın_yüzme müsabakası muv~ffakıyetholdu 
DünkO akıam gazetelerinden 

biri meclisin fevkalide içtima., 
ında paramızın istikrarını temin 
için yeniden enakı nakdiye çı
karalmuına karar verilmesinin 
çok muhtemel olduğunu kayde. 
diyor ve hatta Maliye vekili 
Sar•coğlu Şükrii 8. in karıılağı 
altıq olarak Osmanlı bankasına 
Y•hrılacak paraya mukabil, pi
v.a1nya bir miktar evra!<ı nakdiye 
ıbraç edilmeai için bir kanun 

"ı:kasında bulunan ihtiyat ev.a.: 
ra.kı nakliyeden muayyen bir 
mı tann h .. b 10 mun asıran kambiyo 
mukayaasına tahıiı edilmek o.ze
re ons · orsıyom emrine verilmesi 
vekaletten istenmiştir. 

Konıorsiyomun bu talebi Bn
yU~ Millet meclisinde ehemmi
yet e nazara alınacaktır s . 

4l&hiveltilrlar ne diyor 1 

Dnn bu hususta tetkikat ya- 1 
pan bir muharririmiz muhtelif ı · 

[Al! twc.tı 3 .. ü 
l.thc Btı[lıfamı:da] 

Yan31t.111Zd.a deree. kazanan dört. kıymetli y6zücfl : Talit, Fazıl, Celil ve Kaaım 
- Y•zısı 3 üncü seylfamızdedır -
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Bu nazariye lngilteırenin o zamanki 1 1 

iktrsadf Jtayatına uygun bil' fikir cihaz;ı TEL G ~AF H .. ..l\. BE~ LE R i 
halini aldı. Felsefi fikirlerle Burju"t'A· • 

ra değiliz? • 
çı 

zinin ifadesi oldu. Ankara namzetleri Bır tahrikçi 
Liberaı-zm ngi erede geçmic.ı bir dev· . Uberaliısme. g~ ~eYlet an~ b~r 

' · Y Jandarmadan ıbaiettir ve cemıyetin 
rin rakipsiz efevvukunu ifade eder huhka. tadfn Jrakuku hesabına tah· hanım namzet var 

Fethi Bey, bir fırka yaptı, adını, bir kuş bakışı bakın, Liberalizmin ne· alt edllmJ~r. ':~sa.da. libe~~· F 

Tcsbit edildi. iki de 

"Serbest Cümlıuriyet Fırkası., koydu. reden ~.ıkıp, nerede şahlandıjını ~ ne· Fransız burJuvazısını? ınkışafı ıle bır· Ankara, 12 (Telefon) - H. • 
Lider, bir proğram ne~retti. Bu prog· rede ihtiyar Te köhne bir CWQ• ha· ilkte kendini gleterınıye başlar. :ı:•nt Ankara Şehir meclisi için namzet
ramda devletin iktısadi işlere el uzat- line girdiğini gör!,irsünüz. Gelin sizinle Fransada lngilterede oldu~ gfbı mu- lerini tesbit etmiştir. Bunlar ara· 
mıyacağmı vadetti. JnhisarJarm lca1dr- biraz Liberalizmin tarihine doğru pka· •mmer olamaz. .Almanya.da lıberal ce- sında iki de hanım namzet var-
nlacağını yer yer dolaşıp nutuklarla lım: · ~yan ancak 1871 den sonra canlanmak dır. 
anlattı. Bütün t ılardan anlıyoruz Jd "Liberalizm,, havada bir mefhum ıster.' • • . . Bunlardan birisi Cebelibere
Fetbi B., Türkiyede Liberal meldebin mücerret bir fikir cereyanı değildir Fakat sermayenın merkezleşmesı ket meb'usu Naci Pı.nın refika-
hayran bir talebesidi:-. Liberalizm, lngilterede tabii bir hadNı~ liberal siatenu.· k_ endi_kendine atalete 

•°"' ahkA •-iati Trist ... ---ıı ıı Makbule Naci, diferi Biga Gerçi, arasrra liderin sözlerinde -~- olarak meydana çıkmış ye tekamülünü m um e-.us r. _ ve aane:. e.r 
ğa, sola doğru metler ve cezirler g~~e yaphktan sonra tetenek bir hale gel~ artı~ serbest rekabete gore fiat tayım- meb'usu Ziya Gevher Beyin re
çarpiyorsa da Fırka umumi temayul- rak yeıjni daha yeni ikkhsat cereyan. ne ımkan bırakmıyorlar. fikaaı Mellhat Gevher Hanım· 
leri ile regini, şeklini, emellerini ortaya! Ianna terketmiştir. . Büyük sermaye temerltiizleri bir ne- lardır. 
atmış ve kendisine Iazım olan unsurla- lngilterenin XVIII inci asırdaki İk:· vi iktisadi· !eodalite t~ e~ . Hatta 
n etrafına toplamıştır. trsadi T•e co.ıc.raft QArtJa d"" .••.•.• haydutlar ımparatorlugu halinı aldı. 

ıe: cı * , 6 :r-- rmı U§UDUDUZ, ) 1 k- ·· k tell " Bursa· valisi 
Britanya kara Avrupasından enel feo-- Mese A A manya omur. ~r enne 

Türkiye dal iktısat devresinden k t 1 t nazaran daha az ehemmıyeti olan çe- lnegölde halk ile musaha ... 
1) Dilnya cereyanlarr karşısındaki D h .. s ha b 1 u~ u muş u. Hk karteli 22 eeııe enel 1 milyardan beler~- bulundu. . . . . . . a a yuz ~ene mu re e erı esnasın· . . u-. 

vazıyetı ıtıbarile Lıbcral olamaz. da lngiliz derebe 1 ri . kxLı ri k .1 fazla mark aermayeye sahıpti. Amele 
K d' ·k d" · t" • b.. ye e nın va. e tsı · · · · · d v Al İnegöl, 14 (Vakıt) - Vali Fa· . ~) en ı -~ !ıs~.bı v~Iıç ıl~baı 1 unyee mişti. Denizle tabii hudutları ~midi· miktan (200) ~mı .gtihs~ıyoır u. e 5 : 

sının teşekkulu ıti arı e l era ola- v• • • ..d f f ask ın. manyadaki çelik ıs a a.tmm % 9 ı tin bey buglln buraya gelerek . gı ıçın mu a aa masra ı Ye er ıa . . • . 
maz. Devletçı olrnıya mecburdur. . . f d ği b'" ük" kü 1 ,A ___ bu grupun ehnde ıdı. Amerikanın (500) memurin ve halkla menfi propa-* * • ıçın s.·n e ece uy ye n an --...· kktıl 

ruf ediyordu. Feodart ku t1i ı . milyon dalarla teşe etmiş olan şe· gandalar hakkında bir musahabe 
Dünya cereyanları devletleri müte- d - • . 1 1 d .k

1 
te dvvl fe 1.

0 
mtla ker tröstil dehhaş bir şeydir. t .1 .. • d · · b" . . . d • . .. ıgı ıçın onca ar a ı ısa aa ıye ~ _ yap ı, samı er uzerın e ıyı ır 

madıye~ devleş~ı~ıye ogru çekip .. go- re ~ngel olamıyordu. Bunun bir netieesi Harpten sonra bu buy~ sermay~ tesir bıraktı Hamdi 
tyrmektir. Tarıhın cereyanına şoyle oldu. Avrupa küçük, küçük ve birbirile hareketleri milJI sermayelen de kendı 

. d "tib d b 1 d" mücadele eden hükumetler halinde mü· hesaplanna istismara. başlamışlardır. H• • i kil• • 
flD l~" ! "harebnhn e b ele ılye temadi harp i,.inde Avrupanm ae.rma· Yani yeni yeni sermaye müstemlik~ urlC ye Ve imiz 
mec ısı ınti a a a aş anı a- . . ~ 1 · ba ı ı ı- t t y 

• • yesını, kanını, kuvvetini boşana akıtır· en zaptma ~ amıı aru.u. ş e arın şehrı· mize 
cakhr. İntihabat bır hafta, on k I gilte d b. ik d-'-- libera1izmfn eserleri! Şimdi aoele-d d . en, n re e ır en 9el'Dlaye - . e . 

gOn ka . ar . ev.am edecek~ır. çok merkezileşti. Sermaye köyden fe- J~ Türkiyede liberalizmin tezahürle- mu V 8S8laf edecek 
~el.edıye ıntih!1b! ş~hnr:ı ve bire doğru akın etti: Fabrika sanayii nne: 

tehırblorın en muhım ışlerınden ortaya çıktı. XVII ind asnn ort.alann· Tiirldye i~i.n liberalizmi bir deva gibi 
birini teşkil eder. Hepimizin bu da lngilterede fabrika sanayii bir hayli göstermek fstiyenler kendi sistemleri· 
intihaba onun ehemmiyetile mü· ilerlemişti. Hatta bu asnn bqlangrcm. nin muvaffak olması için Türkiye bur· 
tenaıip bir alaka göstermemiz da ipek f abrikalan teasüs etmişti. Ay- juvazisinin XVIll inci amrdaki lngilte
lizımdır. Bu itibarla belediye nı zamanda kunetli bir ticaret tlloea renin glsterdiği tef evvuku 1930 da mu· 
intihabında herkes mutlaka re- vardı. Kanallardan, nehirlerden istifa· Mır burjuttzllere g<istermekte isbat et 
yini lmllanmahdır. intihap günü de ediliyOTdu. melidirler. Yani Türkiye sanayiinin re
gelince Cümhuriyet Halk Fırka- Hatti bu iş !669 da başla~ bile.. kahetten masun olduğunu ortaya. at-
sınm namzetlerinin iıimlerini ga- nk defa sanayıe su kuvvetini tatbik et- hd lar Bö ı bir d ke<l"I 
zetelerde okuyup 3ifeneceksiniı.:. mek lngiltereye nasip oldn. 1790 da bu- ma ~r • : e .. avaya 

1 
er 

B l h . 1_ har kuvveti 1111 kuvvetinin yerine~ bile pler, bap.n böyle bir ihtimal kim· 
untliannll ~pdıı ll!ti.nevvl~r, 11.lı y- Bu tekAmUl ltakkında bir fikir nrmek aenin aklma relmez. BiJAkis Türkiye 

me , e erın en ış ge ır, ça aş- . . b' k . 
1 k k. I d" C. H F k ıçın ır aç mısa : her gün emperyalist sermayenin tehdi· an ımse er ır. . ır aıı 8 d . • 

Gazi Hauetlerinin birkaç gUn 1 08 e Lankaşayır4e 3.2 fabırka. dl altındadır. Onu de-rlet himayesinden 

1 . ld ... k 1840 senesinde fabrika mevcudu 5 bine ~armak demek ... bn....n- içın' belkJ ca evve neşretmıı o ugucmz me • . ""6-• • 
tuplarında tekrar Ye teyit hu- çıkmıştı. Bu vaziyet lngiltereye hart~· lip bir oeY giizü.kebllir, fakat • Türk 
yurduklan gibi Anadolu ihtilali- te rakip bırakmadı. Ve Britanya ada· 111ifstahslllnl tamamile yalnız başına hı· 
ni yapıp memleketi kurtaran lanmn yalnız smat bir atölye halini a.1· ralonak demektir. Daha dofrusu köy· 
Mildafaai Hukuk cemiyetinin mrş olmasr, Britanya zira! fstflısalAtr. 18 ft mtlsta.Jısl1 111lsunl sermayenin 
mevludadur ve Gazi Hz. daima na bir aynı ancak 14 ıttnfi kifayet ~ clişlerf arasına bırakmak demektlr. 
ve her zaman C. H. Fırkasının me i lngilterede pek tabii bir Ddntat Muhtelif memleketlerde devletçilik bir 
baıındadır. cereyanmm ortaya çrkm.kasnu' sebep it 11.nsunt olarak hayata girerken Türk 

Memleketi kurtaran ve onun oldu. halbnr fert halinde bırakmak onu ldr 
iyiliğine çaLtanlar C. H. Fırka- Bu cereyan Liberal iktisat cereyaw mftstemllke unsuru haline koymak de-
11ndadır, her intihapta olduğu idi ve diUni Adam Smitte buld11. Adam mektfr. 
gibi belediye intihabatında da Smi t, fikrini "bırakınız yaptnnlor. bıro- Biz klyUlyü mfistemlike halkı yap-
halkımızın reylerini C. H. F. kınız geç11inler,. düffturile ifade ediyor- ma.k lstemfyol'Uz. 

namzetlerine vereceği tabii ve clu. Bu dilstur Mrbest rakabettn meyı. Ayni zamanda Türldyenfn dahill 
muhakkaktır. 

Gazi Hz. nin fırkalar bakkın-
dana çrkmasuu ve &'timrUk talldldatc· vaziyeti, Osmanlı tarihinin sürükleyip 
nm ortadan kaldınlmasım istemekte lıqrmıza sardığı öyle fşter var ki Tür· 

daki açık mektuplan tabettirile- idi. ~ngilt.ere gümrüklerini açabi1irdL ki-de milll bir iktısat hareketi yapa· 
rek Halk fırkası tarafından şeh- .7 ... 

rin her tarafına asılmıştır. Halk, Çünkü rekabetten korkmuyordn. Hatta bilmek i~in dnletP!lktell başka bir şey 
~er yer toplnnar k bu mektubu gümrükelrini serbestçe açmıya mecbur yapmıya imkln bırakmıyor.·· Niçin 
okuyup Gazi Hz. nin daima Halk du. Hari~ten gelen gıdalan bilhassa ftvletçiyiz? Bunu da başka bir yazı da 
fırkasının bafında olduğunu bir işçi yevmiyesini yükseltmemek ve ma- hah ederiz. 
kere daha öğrenmiştir. liyet fiatlannr arttırmamak f~iıt ••• 

VAKıT in tefrrkası: 82 

4iMl!a.LL•~ 
SELAHATTIN ENisl.::::J 

buKiin üzerini ıınrgan ve baldı
ranların tutmuş olduğu şu yan
gın barab sinden başka harpten 
evelki senelere ve güzel yuva ı
sına aitte bir tek mütekkası 
yoktu. 

Mihrap ve mabedini kaybet
miş, ufuk n kumlarla çerçeve
li nibay t iz bir çölUn ortasında 
yolunu ıaıırmıı derbeder bir 
aeyyahtan farksızdı. Her gece 
pençerelerinden ziya, musiki, 

kahkaha, neı'e taşan semaya baş 
kaldırmıı şu muazzam bioalano, 
nazarında boş ve metruk taş 

yığmlanndan farkı yoktu. 

Bu binaların içindeki _adamlar, 
ona bııka bir iilcme mensup 

insanlar gibi geliyordu. Onlarla 
k nuşmHına rağmen lisanlarını 

anlamıyordu. Semtteki komıu1a· 
rın hayatlarının, iç yüzleri avlu
nun içindeki çizgiler kadar ken
disine ayan olduğu halde onlarm 
cümlesini kendisine yabancı bu
luyordu. Y ahnız ruhunun qina 
olduğu insanlar, mahallenin ço· 
cuklan idi. Onlan~ derin Ye p-

mil bir muhabbetle e•mesiae 
rağmen bazan ruhunun içinde 
onlara karıı garip bir husumet 

biasi duyuyordu. Onlann elueri· 
ya babalannın, yahut annelerinin 
yanında yUrDdOklerini g&rdnkçe 

oğlu küçtlk Turbanı habrlıyor, 
ve kendi kendisine: uNe olur, 
oğlum, sende benimle beraber 
olaydın.... Diye dOtftnOyordu. 

Ne olurdu, birden bir mucize 
oğlunu Te kanıını karıııına çı· 

Sadri Etem 

kanaydı... O vakit, tabii mahal· 
leyi Te hekçlliği, her ıeyi ter
kedecek, çerden ç6pten bile ol
sa, bir yuva kuracak ve on1an 
mOreffeb yaıatmak için icap e• 
elerse toprajı tımaldarile oyarak 
para ka.ıanacak, ıenelerce hu· 
retten ve acılardan ıonra bir 
iman içiit mı tabit olan asude 
hir hayata karqacakb. Bir aile 
hayatıma aUkunu içinde yqamak 
yahut bir aile iPzıde yaşamak 
her eTli fert için tabii ve mutat 
olmUJaa rajmea RottD, bunu 
feT~alhayal bir addediyordu. 

ftt• alelekıer bu acı dUtün 
celerle evinin 1anık huabeıin· 
den Betiktap avdet ederdi. 

Semte alıımııh. Buraya gelir· 
ken adımdan gayri fUUri bir ha
reketle hızlanırdı, fakat tam o 
temte geldiği zaman, 6zlediği 
mahallenin kendishıe olan derin 
yabancılıtını hisaederdi. 
Akıam saatlerinde koca semt 

boıalır, tenlialaıırdı. Zira bu 

Ankara, 14 (Telefon)- Hariciye 
vekilimiz Moskovaya gitmek 
Dxere yannki ekspresle lstan 
bula hareket edecektir. Dönfiıı
ceye kadar kendisine Maliye 
vekili vekllet edecektir. 

ine gölde yeni fırka 
lneg61, 14 ( Vakıt ) - Burada 

Serbest fırka teıkilihna memur 
edilen Saıdık zade Nuri Bey 
dllnden itibaren faaliyetine başla-

• ~-.~ ~.!.' r 
mışhr. rıamdı 

lzmirde incir, üzüm 
lzmir, 10. (A.A.) - Bugün 18 ile 49 

kuruş arasında 5l91 çuvAl üzüm ve 8 
kuruş ile 87 kumş arasında 9764 çuval 
incir satılmışnr. 

Yunanistanda zelzeleler 
Atina, 14. (A.A.) - Atina ruatane· 

sindeki slzmograf a1ed, 12 eyliildenberl 
16 zelzele kaydetmiştir. Korent havali· 
sinde vuknbuJan zelzeleler bilhassa şid· 
dedi olmuştur. Birçok köyler büyük ha· 
sara utrımıştır. Henüz tafsilAt alınma
mıştır. 

Bir intihar 
Pa.rts, 13. (A.A.) - İtalyan sefaretı· 

neıi memurlarından bir ltalyan sefaretane 
binasında beynine bir kurşun sıkarak in· 
tihar etmiştir. 

M. Venizelos dönüyor 
Cenevre 18. (A.A.) - M. Schober 

lle M. Venizelos, memleketlerine avdet 
etmek üzere Cenevre'den aynlmışlardır. 

ıaat, herkesin evine d6ndüğü 
saatti. Bu saatte mahallenin 
yeğine kalabalık klSşeıi, kOçllk 
bakkal dUkkanı idi. Burada 
alelekser, ellerinde yOzdirhem· 
lik, yanm okkalık gazyağı tiıe· 
leri, yahut koltuklannda ek
mekle bekleşen kllçücllk çocuk
lara raıgelirdi. Bu mini miniler 
boylannın kliçUklüğüne ratmen 
evlerinin uf ak tefek öte berile· 
rini babalannın yorgun oJarak 
geldiği, analannın mutbakta ça· 
lıtbiı bu ıaatlerde avuçlarına 
sıkııtınlmıı bet on kuruşla ya
hut koltuklannm altına verilmiş 
borç puıulalarile bakkaldan 
tedarik ederler ve orada sıra 
beklerler. 

Mahallede bir tek Rum olma· 
dığı halde mahallenin iki bakka· 
h da rumdu. Bu dükkanlar 
yıllardanberi bulundukları köşe 

yeri muhafaza ediyorlardı. Her 
iki bakkal da eyi kazanıyorlar 
fakat kazançlarını göstermi
yorlardı. 

f zmirde tevkif olundu 
Izmir, 14 ( Vakıt ) - Sabık 

nahiye müdürlerinden ve sabıkalı 
olduğu söylenen Niyazi isminde 
bir şahıs istatyOmde halkı gü
rültüye teıvik ettiğinden tevkif. 
olundu. 

Denizlililer 
Uydurma haberleri 

tekzip ediyorlar 
Ankara, 14 (Telefon) - De· 

nizliden bütlin cemiyetler Te 28 
mahalle ihtiyar heyetleri Qamına 
birçok imzalarla alınan bir t•l
grafta halkın ekseriyetle serbest 
fırkaya iltihak ettiği haberi ıid· 
detle tekzip ediliyor. 

Celttl Sahir B. 
Ankara, 14 (Telefon)- Zo&

guldak meb'uıu Celal Sahir B. 
Fransız sefiri ve ltalyan masl•· 
hatgüı:ari Istanbula hareket et• 
tiler. 

Gazi Hz. 
Dün küçük bir tenezzüh 

yaptılar 
Gazi Hz. dün sarayda hususi 

dairelerinde meşgul olmutlar, 
akşam aaat beıte moUSrle Boğaz 
içinde bir tenezıllh yapmıılardır. 

Borsacılar 
Evrak adliyeden zabıtayı 

iade olundu 
Borsa haricinde kambiyo ma

.rakabe heyetinin m6saadeıl Ol "'"1 

madan muamele yaptıklan nok-. 
tasından haldannda takibat ya
pılanların evrakı adliyeye gande
rilmiıti. MUddei umumilik, tet
kikat neticesinde tahkikabn tev-
sii, bazı noksan cihetlerin ikmali 
için euakı .zabıtaya iade etmİ§· 
tir. 

Ekmek ve Francela 
fiyatları 

lstanbul Belediye riya1etinden: 
Eylfllün on albncı Sah gftnUnden 
itibaren ekmek dokuz buçuk 
kuruşı ve francela on bq guıtlf 
on paradır. -----Ermenllerln yortusu 

Dün Ermenilerin istavroz 
yortusu idi. Bu mUnisebetle 
kiliselerde ruhani ayinler yapıl-
mıştır, bugünde Ermenilerin 
mezarlıklan ziyaret günlidllr. 

Hele Yuvan uıta, yalınız bak
kallıkla iktifa etmiyor, Ostelik 
rehin mukabilinde para ikraz 
ediyor, maaş ctlzdanlan kırıyordu. 
Emin olduklanna veresiye ver
mekte tereddüt etmiyor, hatta 
bazı hesap temizlemek isti.yen 
milşterilerin, heıaplannı tamamen 
tasfiye etmek istemelerine 
rağmen; , 

- Biraz maya bulunsun, sizin 
için de, bizim için de, bereket 
ve uğurdur ••• 

Diyerek borç defterinde aıa· 
rat veya miatlı bir rakam hıra• 

kıyordu. Zira onun nazannda 
borç borçu beslerdi. 

Bu mütareke günlerinde bile 
bakkal Yuvan usta zevabirile 
osmanlılıiını muhafaza ediyor: 

- Biz Osmanlıyız. •• 
Doğrudur. Maamafih mahalle

liye, verilen bu teminat, onu 
gizliden gizliye patrikhaneye pa· 
ra, Yunan ordusuna iane ver
mekten menetmiyordu. Kendi 

(Bitmedil 
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Y ızan : S. S. Van Dayn 
Vam bir cıgara yakb ve de

•ıın etti: 
- Ben Oç mlihim ·ıey daha 

anladım. Eneli katil, Benıonun 
e.indeki Adetleri biliyordu. Me
aelı ailih patladığı zaman 
Otaun ıeıi iıitmiyeceğini, ç.ok 
Uzakta yatbğını, geceleri kapısinı 
k.padıfını ••. Saniyen eYde ihtiyar 
lc.dından baıka kimse olmadığını 
bunlardan baıka katilin ıesi 
8e111on iç.in yakından malftmdu. 
Ben bunu da anladım. Eğer 
b6yle olmamıı olıaydı Benson 
tlphelenecek ve kapıyı açmıya
calcb. O Benıon ki tursıı:?ardan 
korktuğunu ve yilz bqının teb-

bilen kimdi? Nasıl, ne zaman 
öğrendi? 

Müddei umumt bafını sallaya
rak: 

- Tamam dedi. Ben bu ada
mı biliyorum. Adı Pfiftir. Kendi
ıini tam tevkif ettireceğim sıra 
da Hat, Leakokun itirafnamesini 

d•d• Nakleden: Ömer Fehmi k 
ı ıni k getirdi ve ben de tabii aranmı . . a landan çıkarmadığını 

ıyıce biliyoruz. tatbik edemedim. Sonra bu iş 
- B la suya dU.şünce eski şüpheler · ye-

k un n kabul edelim. Baı- nı'den ortaya çıkts. DüşUnceleri-
a anladıklarınız? 

M miz tetabuk ediyor. Pfif müc-
d" - tlcevherler. Bunlan hiç rimdir. 
n~~nn~~dini%. Araıbrmak aklı- Markam, bu sözler söylenirken 

1 e gelmedi. Ne oldular iıkemlesı'nde arkaya doğru kay· 
nereye 'tt'l ? ' k gı 1 er Benıon gazlerini kıldı. Oıtüoü başını düzeltirken: 

apamadan beş dakika evvel _ Halbuki timdi onu elden 
muan 'd f .. zerın e duruyorlardı. ô- kaçırmıt bulunuyoruz, dedi. i-
~nce meydandan 11r oldular. rarına siz imkan verdiniz. Onu 

1 
em~k ki katil bunları aldı. Bun· evine yolladınız. 

ann alnışındaki sebebi araıtır- _ Markam bunun için fizül-
mak. llzım geldiği kadar gene me. Pfif karısının yanmdadır. 
bu ıırkatteki imkln meaeleıini de memurlanmz istedikleri zaman 
glSzden °.zaklaştırmamalıyız. Mü- onu kolayca enselerler. Fakat 
cevherlerın orada bulunduğunu beyhude zahmet edecekler.iir. Ra-

bat bırakın ıu adamları kendi
sine bu aktam mühtaç mııın? Ha
yır. Yarın biç olmıyacaksın. Ben 
teminat veriyorum. 

Van• her mutat tam beklenen 
ıeyi söyleyeceğini zannetteğimiz 
sırada ağzını kapadı. 

Mnddei umumi sordu : 
- Y ann kendisine ihtiyacı 

kalmıyacak mı? Neden? Sebebi
ni söyler misiniz bunun? 

- Bırakın ıu adamı kendi 
haline canım. Artık onu gör
ıneğe lüzum yok. Mücrim o de
ğildir anhyor musun, Markam! 

Müddei umumi yine öfkelen
meye başhyordu. Vans'a dik 
dik hakli. 
-Anlamıyorum, vallahi hiç bir 

fey anlamıyorum diye ıöylendi 

Pbif mademki masımdur; ıu 
halde mUcrim kim? Bunu söy
lemeniz lazım. 

Vans saate bakb. Lakayt bir 
eda ile: 

- Yarın sabah kahnlbıına 

bana gelin dedi. Sizi bekliyece· 
ğim yalınız Haba hazırladığı 
raporlan da unutmayan. Han! 
canım şuvak'aya ismi karışanların 
hadise gecesini nasıl geçirdik
leri hakkında ayrı ayrı ,yazılan 
raporlar size katilin kim ol:lu
ğunu sayliyeceğim. 

- Niçin şimdi söylemi-
yorsunuz? 

- Arıunuzu yerine getireme· 
diğiim için çok müteessirim. 
müddei umumi B. maalesef 
vaktım yok, bir konsere davet
liyim gitmt!ızıem ayıp olur. Hem 
musiki dinlemeye de ihtiyacım 
var sinirlerim hayb yorgun. 

- iyi amma benimkiler de 
yorgun, aksine bakın ki öyle 
musiki falan para etmez; ben 

. gidip biraz bir ıey içeceğim. 
Haydi beraber çıkahm. 

- Sokakta Vans bir otomo· 
bile bindi. Kapıyı kapatırken : 

(Bitmedi) 
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Türkler ve Araplar 

Bir arap gazeteGi tü~klük aley
hindeki neşriyata cevap veriyor 

Fil ve ~n-;an ! 

Hindistan haberlerini, oradaki 
istiklal r.ı il c a d el e le r in i n 

artbğını yazan gazetede bir fil 
~amda çıkan ''Fetel Arap., gazetesi kaydettiği zararların en müthişi ola- hikayesi okudum. 

son harta içinde dikkate şayan bir ma· caktlr · Amerikamn bir çiftliğinde bir 
kale neşretmiştir. "Matbuat ve Küı t Çünkü. beş asır eV\•e1 İstanbulu TUrk fil çahştmyorlarmış. Bu kuvvetli 
is~ anr,, serlevhasını taşıyan bu makale srfatife değil, isJf~m srfatile istila ct-

İ hayvanın zekasını, ehlileşmek Rerutta t:ıhan ve "Kürtler muzaffer o· mişlerdi. slam ise Arap medeniye inin 

- -------

KIZIL YAZAN : Omer Rız11 ] 

--
•• 

GOMLEK 
Şimdi herkes memnundu 

Fakat hüumel 
-

a leyhindei yayıaJarın sebebi 
ne olabilridi ? 

lursa Araplık mefkuresi tahakkuk ede- mahsulüdür. lngilizler Türkleri ls· kabiliyetini İnsanhk çoktan sez
rek!,, diyen bir gazetenin Türklük a· tanbuldan çıkarır ve ·Anadoluyu elelriu miş, istifade yolları aramışbr. 
leyhindeki neşriyatına cevap vermekte· den alırlarsa İslamlara Avrupadan far Amerikalı çiftçinin keıfini yeni 
dir. dedilmiş nazarile bakılması Jazımdir. bulduğum için bu satırları yaz- - 8 - • 

Bir sureti .. Yeni Adana., gazetesin· İstanbul tekrar hlristiyanlığa avdtt mıyorum. Fakat 0 filin bir ma- Sait, işin iç yüzünü aezmişti. arkadaşları ve bu halkın gü:ıidele~" 
de çıkan bu mühim makale şudur: ederse Suriye, Irak ve Filistinde istik- cerası var ki bütün müstebitleri Hakikati en iyi tefhis eden o idi. siniz. Evliyayı umur, sizden bat·ç 

Gazet terden biri Suriyelilerin Türk lallerini kaybeden Arapların da Ara· d Mısır valiai (lbni Sa'd) da bu hare- bir kimse değildir. Siz varken 
1
e 

lere acınmaması liizım geldiğini söylii· bistan <:öllerine avdeti icap edecektir. derin derin üşündü.ne yeridir. keti tertip edenleri keşfetmiş bulu- bir kimse bu devletin başına geÇd, 
yor. Bu şark islam de\'letile alakadar Şu halde Şam efendileri Necit kumları Fil orak makinelerini çalıştı- nuyordu. Fakat oda keşfinden, keş- yi düşünmez ve bu makama göı ~ 
ların çoğuna ücretli matbuatrn propa· arasındaki yeni hayata razı olacaklar rıyor ve bu işi, en mahir maki- finin kıymetinden haberdar değil- kemez. Bugün devletin başınd~ bbıJ 
gandalarınr tavsiye ve nasihat ediyor mı? nistler kadar lrnsursu z yapıyor- di. Onun için Said in bu tavsiyesi, lunan zatı sizler intihap etrıut 
Bu gazeteye nazaran kürt isyanının I•'ilistin cemiyeti tenfiziye aza~ı muş. Yalnız meyvaları çok sevi- bütün ehemmiyetile nazarı dikkate lunuyorsunuz. Kendisi ihtiyarla"''~ 
Arap milletinin hürriyeti için !azını arasında fesat baş gösterdi. Cemiyetin yor, beslenme haklarından hiç alınmamışt. bulunuyor. Onun cok yaşaın-''~J\ 
olduğunu ve Arap mefkQresinin ta· bazı azaları diğer arkadaşlarile çarpış- f d k Saitten sonra söz alan Mısır va- temenni etmekle beraber ıizlerJt 
hakkuku i~in Türklerin izmihlali be mağa başladdar. Binaenaleyh, RomR e a arlığa razı olmuyormuş. lisi {lbni Sa'd) §U fikri ileri sür- de neticeye muntazır olmanızı te 
hem<'hal lazımdı diyor. lılarrn bakiyetüssüyufu olan Polonyah Sahibi, her patron gibi onun müştü: cih ediyorum. Ortalıkta bir ta~ 

Bin bir yalanla işaa edi1en bu pro- :rahudiye, Araplar, daha doğrusu Arap masrafım azaltmıya kalkışarak - Bizim vazifemiz, hukuka ri- aözler dönüyor ve bu sözlerin •j 
1 milli mefkuresini güderek camiai Ara- meyvayı kesmi•. Tahakküm zev- ayettir. Herkesin hakkım vermek den çılmu• olmasından endite e .. 

1 

pagandaya inanan ar ahmak insanlar· Y S' ıııı 
dır. Garbın ;;ıarkta yaptığını görenler, biye ile iştigal edenlerle eğlenmek hak- ki ile menfaat hissi elele verince ve herkesten hakkımızı almaktır. yoruz. Sizin bir g"Ôna tikiyel~ 
hiç şüphe ) ok ki hu gibi propaganda kıdır · İnsan her yaptığını beğenir. Pat- Bunu dikkatle yapıyoruz. varsa onu açıkça söyleyiniz. Juı ·ç 
dan nefret ederler. Çünkü memleketin yabançısr olma- d .. l h k Şam Valiai Muaviye tu sözleri bu şekilde hareket edersen~, ~1 

ron a oy e are et etmiı. b ki d Ç\Jtı sına rağmen "·aziyetlerini takviyey~ ilave etti: ir mse sizi istihfaf e emez. 
lgilizler, bir gün Türkleri İstanbul- muvaffak oldular. Garibi şu ki, bu ih· Amma fü hazretleri, bu tabak- - Benim idaresini deruhte et- kü siz bir kere istihfaf edilecek~ 

dan n Anadoludan çıkarmağa muvaf- tilaf ahali nazarında yer bulmayaralı: küme gelememiş grev ilan etmiş. tiğim ülkede bir fenalık yoktur. Ta lursamz, hal çok fenalaşır. ikbal r 
fak olurlarsa bu Arap memleketlerinin mu"tevehhı·mıer yı·ne kendı" vehı"mlerı"Je E t · " ü · b ••t•• .. b'~ k d 1 d 'd tt'kl · · 'db b ·· t · [1] akibcti ne olacağını bunlardan sormak r esı gun JŞ aşına go urmuş- ıı ar a af arını a ı are e ı erı rıne ı ar afgoa erar.,, ·ı,. 

uğraşıyorlar, bunun daha garibi var- ler, maniveliya yaklacımamış. yerleri iyi biliyorlar. Fikrimce en Muaviyenin aözleri bundan 1 

isteriz. drr. Bazılarımız 'l'u"rklerin İstanbul- ,. f k h tt h k h.. ·· .d tt' B·· ük' b. ' .. l bıı' Bu hn1 tahakkuk ederse bu iki kar- zorlayıp dayak atınca da orak muva 1 a 1 are et usnu ı a- re ı. uy ır aıyası 0 an tC 
dan ve şarktan çıkarılmasını isterken 1_ reye devamlıdır. Amribnilaaın fikri dam vaziyeti en mükemmel ıu~et0 deş milletin hangisinin daha ziyade yahudilerin Filistinde kalmasına razı makinesini yaKaladığı gibi ta başka idi: ifade etmişti. Bir kere, Hazretı ... 

zarar göreceğini de soralım. oluyoruz. uzaklara fırlatmış. Şahlanmış - Bana kalırıa idarede fazla merin devlet riyaaetine layık 0!~. 
Bundan başka Suriye hakikaten Ya rabbi bu ne tezat? KulJannm hortumu, mızrak gibi heybetli mülayemet, fazla müsamaha ve rak gösterdiği altı namzetten ÜÇ,. e 

müstekil midir? İstiklal ile mütenaim bazıları ağlarken diğerleri de istihza dişleri ve yelpazelenen heyecanlı gevteklik var. Bunu doğru bulmuyo şi kalmıştı. Bunlar, Ali, Ta~a ;., 
bir Arap milleti var mıdır? Bunu dı.>. ediyor. bvğürleri ile fil hakkının kahra- · rum. Ömer gibi hareket gerektir. 0- Zübeyrdi. Bunlar yaşıyorken bıç. 11 
soralım. mam olarak gözümün onune nun gibi, tiddet icap ettiği zaman kimaenin bunlara rekabet etıııet111 

OmriinüzU cidal ile geçiren efendi- BlllBI~-? tidet göatermek, sonra yerinde mü- imkan yoktu. Fakat bu ze'Vıl~ 
ler: l\Jademki siyaset üstü örtülü bir .. ~ ! _.-... . geldi. Patronun bu isyan karşı- aamaha ve mülayemetle hareket et- her hangisi kalkar da bir taknıı e~j 
alem lir. Kapısrnı çalıp yanında dur- =:::: : _ ~ _ _ _ smda yaptığı şey. milletleri baş mek icap eder. trikalar çevirir ve devlet riyste 
manız J.~k miişküldür. Hakikaten si'ı I k kaldıran müstebitlerin yaptığı Hazreti Oıman bunların hepsini makamını istihfafa maruz bıre)ı~ 
bir ' .ler,,lere mühtaçsınız. Mühtaç AmerH:< a Ve gen~ i gibi, istediğini vermek olmnş. dinledikten sonra cevap verdi: sa, o zaman bu makamın vakar ~ı 
old ı.ız dersler daha müsibetli ol· 66 yaşına basmış olan İtalyan Neticeye şaşmadım. Dünya - Bizim vazifemiz fitne ve fesat heybeti zail 'olur, o makama ~ti 
malı ı, size fena hakikatleri öğretsir. edibi Pirandello, artık ihtiyarlar kurulalı beri bir bir bakkı:l kapıaımn açılmamasına dikkat et- hisaolunan umumi hürmet, ıidd~ •• 

u 'ldfiirt il>)·nnt Kürtler~ JUzrm olabilir tarafından idare edilen Avrupada T meldir. Hul<uka taallUk eden itler· bir sarsıntıya uğrardı. ŞimCliye ....-,, 
--.rn ~W:U,eri,ıl ,behanesi de bir Kürt vatanı yaşıyamıyacağı için RQmadaki evi- bah\iedildiği, hiç bir kuvvetin den madasında müsamahada beis dar bu gibi ıademelerden nı-'" 

tesis etmek için dahi olabilir, fakat ni, barkını satarak Amerikaya göç- kendiliğinden teslim olduğu giS- yoktur. Fakat hukuka, son derece r~ kalan bu makamı, ııyanette de~1e 
Araplar hürriyetinin istihsaline hadim mtıf. rülüp işitilmit değildir. Her hak, ayet §arttır. Bir hukuka riayet etmek icap ederdi. Akti takdit 
olabileceğini kabul etmemekle berabeı Birer birer dolaştığı bütün Avru· altında uzun bir boğuşmanın ettiğimiz halde fitne ve fesat vaziyet çok fena olurdu. Çüıı1'1İ 
Türklerin izmihlalini de Arapların işi· pa memleketlerinde yalnız bir gen- kıymetli terlerini taıır. Tahtların kapıaı açılacak bile olsa, bir kimse· Hazreti Peygamberin arkadatlş~ 
ne uygun geleceğini kakbul edemeyU. ce tesadüf ettiğini söylemiş: deviriliğini kaydeden kaç tarih nin aleyhimde bir söz söylemesine ve İslamiyetin tesis ve neırinde e 

ltilaf de\.·letleri, harp senelerinde Kendisile yafıt Bernard Şov. vak'ası biliriz ki ilk hamlesi mahal kalmaz. Bizim bütün hedefi· kıymetli yardımcıları olan bu~~ 
Türkiyeyi zayıf düşürdüler ve Suriye Pirandello gençler tarafından i- miz, bütün halkın hayrıdır. Buna vat, ümmet nazarında haiz old~. 
ile Filistin ve !rakı tahliyeye mecbur dare edildiği için Amerikayı sevi- hakkı duymakla başlamış, cür'- rağmen fesat değirmeni iıliyor. Siz ları itiban bir takım saltanat h•:i. 
ettiler. Bu suretle imperator1uğun yor, oraya yerleşiyormuş. etle sonuna varmışbr. vazifelerinize dönünüz ve halkı tea- larına feda edecek olurlarsa, bıı :!,. 
büyük bir kısmını elinden almış oldu Her nedenae bütün gençler Ame- Şaıılacak nokta, filin zaferi kin ediniz. Herkesin hukukuna aza- bara istinat eden her ıey mah'Vol dl 
lar. Türklerin bu vaziyeti Araplanu rikayı seviyor. değil. omuzları üstünde insan mi tekayyüdü gösteriniz. Hukuk it- du. Bu hırslar, baıka hrrsları 
işine iyi geldi mi? Acaba Türkiyeden Pirandellodan evvel, bizim Za- kafaıı taııyan müstebitlerin, lerinde zerre kadar ihmale tabanı- faaliyete getirirdi. Bir zatın hıtt•~ 
infisal eden Arap vilayetleri bir vahdet ro Agw a da oraya gitmiıti; bir türlü mül etmeyiniz. tatminden dolayı bir rok meııf••,.. 

bili insan ruhunun eseri edile- ~ f teşkil ederek bir şark müslüman Arap dönmek bilmiyor. İçtima bu ıuretle kapanmışt fa- ler muhtel olacağından, bu ınel1 ,e• 
imparatorluğu tesise muvaffak olabil- Hesap f a:;:zJası bileceğine ioanıtlandır. kat ayni mesele, gayrireami bir su .. atler muhakkak ki, mukabil ha oı 
diler mi? Fillerin bile istedikleri zaman rette görütülmüttü. Anlaşılan Mua- ketlerde bulunurdu. O halde en det 

Hayır, itilaf hükumetleri bu mrnta Bakkallar Cemiyetinin heaabatı- alabildikleri bir haktan insanlar viyeye göre, fesat membaının mer- ru yol, itleri aldığı tabii istikaO' 
. m tetkik etmi•ler ve bir kaç bin li- k · b k b' d d w•ı M d' · · d b akın k h ·•~- k,,rt' kaJarı işgal ettiler ve ahalisinin hürri ~ nasıl mahrum edilebilirler? ezı af a ır yer e egı , e ıne· ıçın e ır a , iı&UIDete 

yetini ellerinden aldılar. Bugün lngi ra acık bulmuşlar. <",.., •• _.. nin içinde idi. Çünkü vilayetlerde açık bir cephe karşılayarak 0",·~ 
· Bu haberi duyan eski bir vekil- .l...,...11f4Ui h · l f d b h 1 nk k O " lizler,lraka hakim olduğu gibi Filistin -----------=-....:..... bazı şa aıyet er etra ın a ir takım üsnü niyete te it etme , onu e1' 

Araplarını İngilizler bir Yahudi hükfi· harç aordu: cereyanlar vardı. Meaela Basrada raatından hatalı olanları göaterJ11 ,,. 
metini kabuJc mecbur ediyor. Fransız mı?- Hesap eksilt mi çıkmış, fazla Alman intihabı eshaptan Zübeyr, Kufede eshaptarı ti. Yoksa hükUmetin nüfuzunu la' f 
Iar ise sahil ,.e dahilde Suriyeye hakim Talha, Mısırda Hazreti (Ali) lehin- cak, hükUmetin kuvvetini istih~~-
bulunuyorlar. Bunlardan da sarfı nı>.· Eksik olduğunu öğrenince ba- de, propagandalar yapılıyordu. Bu ettirecek, devletin bünyanını ıat-
zar milletin mukadderatını ellerine :ıl· şını •alladı: ES kişi ö!dü, 250 ki0i de propagandaların membaı Medine cak, devlet reisliği makamının ":: 
mışJar ve kendi mcnafiJcri için ne mil - Suphanallah, dedi, halbuki J ' de bulunmak gerekti. Çünkü bu karını ihlal edecek her hangi har 
1 • h"" · · ı d" onlar hesapları fazla çıkarmağa a- yara ! ••• •ahsiyetlerin üçü de Medı'nede bu- ket faide yerine umumi bir z•1"' 
etın urrayelini alet ittihz etmış er ır. lı•mı•lardı. B ı· d D ı· Ek. t :r 

:r :r er m en ey ı ısprea gaze e lunuyorlardı. Her halde bu propa- getirirdi. . Şu ha.ide Türldycden ayrılan mem · d f .ri 
Jcketlerdc müstakil bir milJet yoktur 1:oplu J4'f.e. sine bildirildiğine göre ye i ha • gandalar ile bu şahsiyetler arasında Muaviyenin anladığı ve çok 11 

1 ı ·r· tadan heri devam eden Alman bir münasebet bulunmak icap eder· anlattıgwı bu idi. 
Binaena ey 1. tirkiyeyi kuvvetten dlı·. ı Memleket h aberlerl 1 b11 
~ürmek Araplara hakim olmaktan baş . intihabat mücadelelerinde 15 ki- di. Onun için Medinede vaziyeti talı Hazreti Oaman Muaviyeniıı 
ka bir maksada müstenit olamaz. Bu- i\1ersin vaJisİ şi ö.müş, 250 kişi de yaralanmıf· k~k .. et~ek, hükumet al~y~inde ne aözlerini teyit etti; .. \j• 
nıınlıl ~r.ılmr harpte Türklere indir~ tır. Mücadelat o kadar şiddetle gı~ı ıddıalar varsa.. hepsı~ı açıkça - Kardeşimin oğlu doğru aor1 ,.. 
len darbe çok kun-etli idi ve son hadi Bir bevann.sme ne~rederek devam etmiştir ki müntebipler munakaşa etmek l~zmıgelıyordu. yor, dedi, aiz benim icraatınıd~ ~r.· 
sede de Türkiye gene müstakil kalma· =illih ViJSlJğını teyit etti 14 eylülde reylerini verinceye Bu sayede hakıakt anlatılır ve ta görüyorsanız bunu açıkça &OY it 
ğa muvaffok oldu ve Avrupayı sulh l\Jrrsin valisi şu beyannameyi neşret- l hu tahsiyetlerden biri herhangi ha- yiniz .. Ben derhal bu hataları taıı' 
konferanslarını temin edecek bir şekil- miştir: kadar daha birçok insan arın reketle ali.kadar ise, onun aleyhin· ederim. 

Ceza kanununun 549 uncu maddesi buyolda kurban gideceklerine de takibat yapılırdı. Hazretı' Alı·, Talha ve Zübeytı 
de mağhip etti. şehirde izinsiz silAh ve cerh aletleri ta· 1Je 

k ıı.ı ı k hükmetmek lazım gelir. Mütaa- 1 bu •özlerden memnun oldula•" O) Bu galibiyet şa.r rn !• ısır, ra Vf' şınmasıni yasak etmiştir. • 5 
.o{llriyedcki bütün milli istiklkal hareka llalkı medeni. çalışkan \'C u:>lu olan sıp sağ ve sol taraftarları intiha- Hazreti Osman Muaviye i!e bir- Abdullah ibni Halide verilen ( ıı 
tına (ol< parlak bir muzafferiyet şek- l\lersinde hunları taşımağa kimsenin ih- bat heyecanla silaha ve pıçaaa likte Medineye avdet etti. Medine- bin dirhem ile Mervana yerilte· 
:inde göründüğünü hatırlayalım. tıyacı da olmadığından bilaistisna bir davrandıklarından böyle netice- ~e ilk Japıla~ İ§, f li, Talha ve Zü· (15) bin dirhemin nahak yere " 

Jn ,rl"lı'zler, "'. ı·yaset "'C dahalarila kud- f~rdc i~in de verilmiyecektir. Hu ihtarla l . k l b'l" B . eyri avet i e on arla konuşmaktı, rildiğini söylediler. 
"' "' • kıms.cnın hunları tasımaması i~·in her erın vu ua intizar 0 una 1 ar. avı- içtimada Şam Valisi Muaviye de Hazret'ı Osman derhal bu ad•,rı 

ı ••tleri sayesinde sark aleyhine bir AY· tedbırin alınma.0 1 poıı·sc katı'}••tle emı·r y .. ra hUkrı.metı' bu yolda kan dö· b ı d B d h · f" • t· 
.• ~ ~ .. u u unuyor u. ura a er ı• tas ıye ları çagwırtarak paraları ı'•tı'rd"'l e 

: upa ltilMı vücuda getirecek Türkleri edilmiştir. k l k · :r .. .. 
13. 1 h ü mesinin önüne geçme içın olunacaktı. Ali, Talha. veya Zübeyr tı'. 

ı,.ıanbuJdan çıkarnınğa ve Anadoluda ınaena ey kendilerine lüzumu ol- ı'l 
mıvıın bu gı·bi aletleri t '- müntehiplerin toplandıkları bira- tarafından her hangı bir hareket Bu""tu"'n cemaat bundan -e-11ıJ 

'erleşmeğ'e mm·affak olurlarsa Türl<· · aşıyara" cezıı\·a ... , •. 
uğramaktan halkımızı tahzir a\•lcrim efen· hanelerde bira bardakları, fincan, hazırlanıyorsa bunun iç yüzü anin- olmu•lar ve Hazretı' Osmanın buıı1 

r•·r mi. Anı.plar mı ı.arar görecektir? idim. · l k ~ l t 
ttik.at ve kanaatimize göre bu sefer -... [onyada zolzele tabak, çatal, biçak, cigara tab- şı alca. tı. ld k M . rundan hoşnut bir halde çıkrn•f ş ... ~ ı h d 1 k b ·b· k l I ki .. çtıına açı ı tan aon~a uavı:ye dı. 

le zarar görecek gene Arap milleti O· ası, ar a a ı gı ı 0 ayı a soze ba•ladı. Cemaate hıtaben dea't" 11 eylülden sonra ~aat on he~e çey- k b ~ 
lacaktır. Bu zarar ise ihtimal ki Arap- rek kala şehrimizde hafif ve kı sa bir ha· kafalara atılabilece eşyanın u- ki: 
lann mitli tarihinin !!.."ldiye kadar reketi arz olmuştur. lundurulmasmı menetmiştir. - Sizler Hazreti Peygamber'n 

lbnül esır cilt 3. Sa. 65. ) 
_.. -- · ( Bitmcdl 



Yeni fırkada 
Dünkü içtimada 
neler görüşüldü? 

Dün sabah Serbest Cümhuriyet Fır· 
kısı merkez ocak heyeti Taksimdeki 

Yeni nıerkez binasında Lider Fethi Be

yin riyasetinde bir içtima aktetıniştir. 
Bu İÇtimada vi!Ayetlerden fırka teşkilAtı 
hakkında gönderilen raporlar tetkik olun-
mu• L'd . "' ı er Jzınir ve Balıkesir seyahatı 
hakkında heyete bazı malOmat ve izahat 

Vern:ıiş bilmukabele kendisine merkez 
heyetinin faaliyeti izah edilmiştir. 

Fırka vi!Ayetler teşkilAtını biran ev
vel bitirilmesi için çalışmaktadır. 
. lzmir, Bursa, Denizli, Aydın, Balıke

:-.ırde vi!Ayet merkezleri teşekkül etmiştir 
BurıJarda kaza ocaklan da tamamlanmak 
Üze d' re ır. Ankarada bulunan Ağa oğlu 

Ahmet Beyin bugün şehrimize avdeti 
beldcnlyor Ah · met Beyin avdetinden 
sonra Fırka gazetesinin intişar hazırlıkla· 
nna başlanacakur. 

Fethi Beyin ziyaretleri 
Fethi R. d .. b un sa ah fırka merkez ocağı 

içtiınaına riyaset ettikten sonra fırkadan 
çılonış ve husust bazı davetlere icabet 
etmiştir. 

Soförler intihabı 
İntihaba fesat karış
b ğı tahakkuk etti · 

tinden feshedildi 
Birkaç gündenberi devam 

~bnekte olan toförler cemiyeti 
llltihabab dnn ticaret müdüri· 
Jeti tarafından feshedilmiştir. 

lııtilıabatta bazı yolsuz.lul<lar 
aldaiu bir ıoförün müteattit rey 
:Ud!ii ~klonda ihbarlann doğ. 
fuı gu ticaret müdüriyeti tara
U-~~ gönderilen mürakıp Ismail 

~ ... •-...J(J ~ • 

ol-n. Ylll tahki.katile sabit --. •e . di 
intihap kti llDl ye kadar yapılan 
Yakında~ •ddolunmUJtur. 

naca ktir. bat tekrar olu-

Amerikan mekte 
Bu sabah lima p gemisi 

İsminde bir Anı~ Çeater 
gemisi gelecektir. nıektep 

1 KGçGk hab<>rı.,,. J 
Ticaret odası - Çeko 1 __,_._ • s ovakya 

•IRAwe mtiracaat ederek ınenılekcti 
alm • ..,, tu.hhlit ettill4 bir mizden 

b' nıilyon kil 
tfttünfln mübayauını bildirmiştir. 0 

Ziraat bankası - Heyeti nrna. 
aıiye içtimaı tqrinienelde JapdacaJc 
Bunun için İftanbnl viJ!yetinden '-'- tır. 

UlT nıu. 
ra1'ıhu istemi~tir. 

Dahiliye vekili - Bngfiolerde 
mut\fye müfeulflerile Karadenizde bit 
tdttf ıeymadne çııbakı:ır. 

lstanbulda - Ltanbulda yapılan 
ı,: lstatittlJe göre yirmi Ud rakı. 7 kon
u'c, 1 likör fabrilwı vardır. Bnrılardan 
yalnız dardOnOn •htbl Tlirk:tiir. 

Ka11kçılar cemiyeti - Jdere in
dbabtcı yapt!aak on iki •?.adan albstnı 
H.tk ftriwı n..uut!erl bzanm14nr. 

Ba biletleri kimler &abyor -
Nuellhnter 8frU,tiaden aldığımız bir mek
lıapta bcı.ı ı,1wın blrllk nam1na ötede 
bttide npur cenezzUhU btletltrl. sattıkları 
halbukt btılll{n bu lfle kat•ıydn 1.llkuı 
otmıdtts bUdlrllmektedlt', 

Harp akademisinde diploma 
aaerutmi - Harp akedemlJlnde bıı 

ıtne mezun otıu genç 7.ablderlmlze bu· 
ıUıı merulmle dlplomı tevzi edilecek· 
dr, Bu seneki mezunlar ti gençılr. 

Blr intihap - Sulunhf.tardan Son 
pcHtt ı•ıeı.eılne çekUen bir ıe!grafa gö. 
rt d. Sutt.anht•ır befedlyt lntlhebeunı 
'i r~t Hatfl 77 r«)'İ• S. C. F. nımzer. 
lert kannmtfUP. 

Bakkatter cemlyetl - HeHp1ıı· 
ıı tet1'1k edil erek dMt bin lira açık bu. 
hınmuttur. 
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Muhtelit müba~ede 

AnadoluHisarında vaz'ı esas 
Vilayetin yaptıracağı 23 mektepten on dördün· 

cüsünün temeli dün atıldı 

Muhittin B. temel atarken 
Dlln 3 buçukta Anadolu Hi- resmini yapıyoruz. B&yle gtlzel 

sarı ilk mektebinin vaz'ı esas bir manzara arasından ilk ter· 
resmi y~pılmııhr. Merasimde biyeyi alacak çocuklarımız ne 
İstanbul meb'usu Tevfik KAmiJ, kadar bahtiyardır, demiıtir. Bu 
vali Muhittin, encümeni vilayet ayın yirmisinde beş mektebin 
hasmdan Ziyaettin Beylerle ma- küşat resmi olacaktır. Bunların 
arif erkanından bazı zevat ve k i isi Niıantaşında, diğerleri Ye-
halk hazır bulunuyordu. Mektep şilköy, Bakırköy, Çarşanhadadır. 
sahilde ve güzel bir tabii man- Küşat resmi yapılacak bu mek
zara arasındadır. Vali Muhittin teplerde 1 Teırini evvelden itibaren 
Bey içine para ve 1°mzalı d tc r:sata başlanacaktır. 
lcağıt konan bir şişeyi temele 
koyduktan sonra üzerine mala Hisarda ayni zamanda Göksu 

dereıi üzerine asri tesisatla gü
ile çimento sürmüştür. 

zel bir köprü yakılmaktadır. 
Vali Bey: Vaz'ı esas resmine gelen davet
- Yaptıracağımız 23 mektep- lilere limonata ve pasta ikram 

ten 14 ilncilsünün vaz'ı esas edilmiştir. 
HltıU&UUIUfMfft•,..ııntımı ı 1t11ınııın1111111ıuıınuıY1111nmm'11nnMJQlllnııJnt1 11HnM111uuıtt11n1'tm11aumn1uıı ıııı•ıtunı"''*"nrmınmt«utıntt .. ,......_.._. ... ..,.... 

Bir dikiş meşheri 
lU.L.ClıJAU 

Dün Divanyolunda açıldı 

Aile reisi! 
Onuncu mat'de ce kullınılen 
bu kelimenin metlOlü müza· 

kere edilecek 
Muhtelit mübadele komisyo

nunde Türk v~ Yunan murah
hasları yakında toplanarak son 
itilafın onuncu maddesinde kul
Janılan aiJe reisi tabirinin med
lulü hakkında bir karar verecek
lerdjr. 

Mukavelenin onuncu madde
sinde "Etabli tanınmış olan ka
dınlar, kız ve erkek küçiik ço· 
cuklar, reıit bile olsa evlenme· 
miş kızlar aile reislerin nezdine 
avdete mecburdurlar u denmek
tedir. Bu itilifname yunanistana 
firar etmit bir aile reisinin ço
cukları yunanistana gitmeğe mec
bur bulunmaktadırlar. 

Bu madde de kullanılan aile 
reisi tabirile kimlerin göı,ieril
mek istenildiğini hali münakaşa
dadır: Yunanhlar bu tabirde 
daha ıumullü bir mana bulmak
tadırlar. Türk azal; ı ·ise aile reisi 
tabirile baha, amca, kardeş 
kastedildiğini söylemektedirler. 
Bu mesele yakında komisyonun 
bir heyeti umumiye içtimaında 

müzakere edilecektir. 

Gayri mübadiller 
Maliye vekiline ne hususta 

müracaat ettiler? 
Maliye vekili Saraç oğlu Şükril 

Beyin şehrimizde bulunduğu eı
nada gayri mübadiller namına 
yapılan bazı müracaatları kabul 
ettiği yazılmııtı. 

Dün bir murarririmiz cemiyet 
reisi Istanbul meb'u!u HUıeyin 
Beyden şu izahatı almıştır. 

- Maliye vekaletine yaptıiı· 
mız müracaatlarda gerek Yunan
hlardan alınarak gayri mübadil
lere verilecek olan yüz elli bin 
lngiliz lirası tevziabna gerekse 
bono tevziatına biran evel baş

lanmasını rica ettik. 
Vekil B. bu işlerin vekaletçe 

~ ....... ıl.i.··unnUlmekte oldugunu az bir 
zaman içinde hepsinin balledil
milJI olacağını söyledi. 

. 
. Sergiden bir köp ~ 

b ~ıvanyolnnda Teıviki Sanayi biçki, dikiş mektebinde dün tale-
0elcnn. mahsulü mesailerini glSstermek fizere bir sergi açılmıtbr. 
M Gtı bır çok davetlilerin huzurile serginin küşat resmi yapdmıfbr. 

ektebin genç talebe Hammlan tarafından yapılmıt olan 500 
Parça kostüm tayyör, tuyalet ve el itleri üç salonda teşhir edil
~ektedir. Sergi on bq gün açık duracaktır. Mektepten bu sene 
b~ Hanım diploma almıfhr. Dördl1ncti senei dersiye tetrinievvel 
ıdayetinde baılıyacakbr. 

Vııa.yette 
~ 

Yeni teşkilat 
Dahiliye müsteşarı dün 

vilayette tahkikatta 
bulundu 

19 ~lUkiye .~Ufcttifleri dtin saat 
Bi a. Dabı~ıye mllste9an Hilmi 

1,..~ rıyaaetınde toplanmışlardır. 
...... mail vali muavini Fazlı B. de 
ltırak etmlftir. DnnkU toplanb
k • Ytnl teıkllA.t hakkında mUzaerc er Y•pılmıı, tctkilAtın noks
an anna datr mllıteıar Beye i-

zahat verilmiıtir. 
teıkilatın tamamen tatbiki için 
lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Müsteıar B. bugcn Ankaraya 
dönecektir. 

Mnlkiye mlifet~işleri kazaJa_rı~ 
nahiyeleri ve poha merkezlerını 
teftiı etmekte ve y~nlıt muame
leleri düzeltmektcdırle. 

Polis i,ıeri 
Polis iflerinin bir elden çıka

rıhp kaymakamların idaresine 
verilmlf olmasının mahzurlu ol
duğu yazıl~ı~sa da bunun gerek 
inzibat, gerek k<ıntrol cihetinden 
çok faydalı olduğu söylenilmek
tedir. 

Biz firari Rumlardan kalan 
emlakle Anadoluda terkedilen 
Yunan emlakinin ve tazminat 
olarak Yunanlılardan alınarak 
gayn mubadillere verilecek olan 
150 bin liranın bizim istihkakımıza 
aşağı yukarı tekabül edeceği 
kanAatindeviz. 

Cen1 il Hadi B. 
Kıymetli bir zabUimizi 

kavbettık 
Berlinden gelen bir habere göre, 

orada bir hastan ede bir ameliyat p;eçiren 
kıvmetli z:ıbitlerimizden Cemil lladi B. 
b~ ameliyatı müreakıp ebediyet rueşreiki-
ne intikal etmiştir. 

Merhum, geçen sene Harbiye m.!kte-
bi mOdürlüğünde bulunmuş, daha ev,·etde 
or<luda deruhte ettiği mubrelıf vaz ifeler
de büvük bir iktidar ve liyakat p;öster· 
mişti . ·Vefatı dolayisile ailesine ve ordu
va tazire ederiz. 
• 1\le;hurn, Berlin Türk meznrlı~na 
gömülmüş, mezarının başında Sami Pş 
tarafından bir nutuk söylenmiştir. 

-Q~ 

Romanyalı doktorlar 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Romen doktorlar dün sabah 
saat on birde Tıp fakültesini 
ziyaret etmişler ve fakülte reisi 
Süreyya Ali , ınuderrislerden 
lsmail Derviş ve Fahrettin Ke
rim Beyler tarafmdan karıılan
mıılardır. 

VAKiT 15 Eylill 1930 ~-

15 Eylül Pazartesı 9JO 

Dahilde l lariçre 

1 aylı~ Kuruş 150 
3 

" 
400 800 

6 
" • 750 1450 

12 
" 

1400 2700 

Rebiülahır 

1349 
Bu gecekı Ay 

Gune~ın doğu,u: 5 ,40 - ba~1ı 

Ayın doğu~u : 21.28 - tatı,ı : 

Namaz vakitleri 

ıs.20 

15 ,07 l 
Sabah Ölle lıcınd • Alqam Yatoı lmaa'c 
416 12,JO 15.43 18.2Z 19 54 3,5S 

Hava: 
!)ün azami hararet 23derece olm uş · 

tur. Bugün mutavasıt şiddetle poyraz 
esecek, hava bulutla olaca ktır. 

R11dvo: 

Bu akıam lstanbulda 
Saat ~eldzden ona kadar alaturka 

fası l. 

Sinemalar: 

Alkaza - Kırmızı bulut 
Alemdar - Aksayi şarkta vahşet 
Betfkbıf HilAI - Verdün 
Ekler - Ltikres Borjuya 
Elhamra - Bir kadın yalanı 

1 Opera - Evanjelin il Fransız - Memnu saadet 
, Melek - Define ararken 

Sık - Renkli fent r 
SüreyyaKadıköy· Mabk~mun şark1c:1 ~ 

• Sesli, sözl u • 

ı c-----iiiiiiiim--iiiiİİİİİİ-- ----. 
AdllyedeL 

Yüzde sabit kalan iz 
Yüzün umumi ahengini boz
mu' mudur? Tıbbıadl1, bunun 
tayinini sıiAhlyet harioi gördü. 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dUn gazetemizin mtıdürü 
Gireson meb'usu Hakkı Tarık 
B. i yüzünden cerheden Bedi 
B. in muhakemesine Temyizden 
nakzen devam olunmuştur. 

Son celsede Bedi B. in veki
linin talebi üzere, Tarık B. ·" 
yUzUndeki izin, yüzünün umumi 
görünüş ahengini bozup bozma· 
dığı Tıbbıadliden sorulmuttu. 
Dünkü celsede gelen cevap 
okunmuştur. 

Tıbbıadli, evvelce bildirdiği 
gibi, yüzdeki ku11un izinin sabit 
olduiunu tekrar ediyor, yüzün 
umumi ahenginin boıulup bozul
madığı bahsine gelince, Tıbbıadli 
kendisini bu hususta mütalea 
beyanma sallhiyettar görmüyor, 
tıbben bu hususta hüküm veri· 
lemiyeceğini ileri · sllrüyordu. 

MUddei umumi Cemil B.t "sa
bit iz kaldığl anlatılmıştır. Ka
nunun istihdaf ettiği gaye, bu
nun tesbilidir. Kanuni maksat 
istihsal olunmuştur. Artık vazi· 
yetin daha fazla tamikinc lüzum 
yoktur. 0 demiştir. 

Bedi B. in vekili Seniyüttin B., 
bu bahiste tetkikat yapıp cevap 
vereceğini söylemiş, bunun üze
rine muhakeme 21 Eylül pazar· 
tesi sabahına bırakılmıştır. 

Galata gümrüğünde 
Suiistimal yapıldı~ı haber 

verilivor 
Galata gümrüğünde kagıtlarm 

tahrifi suretile antreplara giren 
ve çıkan mallardan eksik rüsum 
alındığı hakkında gümrükler u
ınum müdürlüğüne bir ihbar ya
pılmıştır. Hazinenin bu yüzden 
:tO bin liraya ya~ m bir zarar 
sıördUğU söylenmektedir. 



•• 
ıs! 

Bursa.da 
Halk fırkı11 namzetleri 

kazandı 

lzmirde 
[Üst taralı 1 inci ıagılanuzda] 

[lJS'f taralı 1 inci sayı( amızda] serbec:t bıraktırması ara.~ında, mahke- Bursadan \'erilen mal il mata göre Or· 
- "Son Pota,, gazetesi b ir

kıbat berikiler hali.kında yapılmıştır. melerin istikl:ili noktasından ne fark 0 • haneli kazı~ındı belediye intihabatı bit· 
l c Fetlıi lleylcndi ilave ediyor: lnbilir? Hapsetme.mek vasfe oldağu ka- miş, Halk hrka~ nımr.et leri ittifaklı lca- kaç giin evvel b_ir makale neş-

''Anadolu gazetesini itham ediyorum. dar hapis de vazifeden olamaz mı? z•nmışnr. retmiştir. Bu makalede istimal 
C'ümlıtlriyat h(ıkimlcrinden adaletin Libera lizm, iktısadiyattadır, adliy• edilen elfaı hükümetin ~ahsiyetı Emlnyet aındıAı binası 
bitaralane tecelli ettirilmesini bekle- de değil! maneviyesini tahkir mahiyetin-Eski Emniyet ıandım binasınsn 
mek hakkımızdır.,, 4 4 • •· de görUlmllı olduğundan kanu-

. ~. . . · belediyeye devri için belediye ile Beyanatın nnkletmcdıgımız, edemeJ Şimdi bu tevkif \'e takip hadi!esinde nun muktezasına tevfikan Büyük 
ğimiz, kJc;J 'an, adliyenin bu takip ve bizim noktai nazanmızı arzedeUm: emniyet .. ndığJ mOdliriyeti ara- Millet Meclisi riyasetinden iıtih-

ımdaki mulra•ele don imza edil- · te\'kif hnd.ısesini kendilerinin nasıl te- Bir cürümle maznun olanlar aade hü- sal edilen mezuniyet üzerıne 
Iakki ettiklerini gö teren ~anrlardır. kiımetçe de,'İl, (hükumeti adliyece) veri miftir. Bu binaya belediye fen gazete ml\dürll meı'ulü hakkın
Cümhuriyette herkes kendi fiil'inin h.!- lir. Hükumet mefhumuna dahil olan heyetini• ta11nmaıı enelce ka· da ilk tabkikahn açdması tale
sabını kendi vereceği için Fethi Bt. Adliye Vekflleti ve sair makamlar ba rarlafb.nlmıfb. Fakat ıon yapılan bile evrak albncı istintak daire-
bunlan istediği yerde söyli:>ebilirler, takibi tahrik ederler . tetkikat neticeıinde muhasebe teı- sine tevdi edilmiıtir. 
mes'uli)etlerini immladıklnrı bir suret 'l'e\•kif karanna gelince: o ntatlab killbna pr yapılan bu binanın Müstantiklik, me 'ul müdür 
te neşredebilirler, fakat bizi mazJ.- adı hlllrlm olan bir makamm tuiikOe fen heyetinin ifine yuamıyacağı Selim Raııp B. i eneli ihzaren 
~i~i rica edcri2'~ te emmül eder. anlaplmqtır. Bu binaya belediye davet ederek ıori'Jya çckmiı 

Bahsin me\'zuu matbuatın hürriyeti· işte bu takip ve tevkif bahainde bi· mubuebeai tq1nacakbr. ve müteakıbeıı filin nevi ve 
dir Tevkif eiliİenlerin bir kıQmı satır- zim beslememiz adliye~in "müstakil,.~ mahiyetine nazaran tevkifine 

Jnrnk hareket ettigi ft muhte- T" t kt b' 1 n k"f k lan yazanların şahsi do tlandır. llura.- ıya ro me e 1 ilz:um glSrm ' ve tev 1 aran 
d hu lisanı kullanmamızın sebebi a:l· mel hak ızlıklan bertaraf etmek için Tiyatro mektebinin talimat· mak mı riyasetin t sdikine ikti-

. . altlkadarlara açık kanun yollan bulun· 
liJ eyi \'C onun harekctlerını nasıl telak- namesi ikmal edilmif ve bıdik ran ile tekemmül etmiı ve 
ki ettiğimizi ifade etmek içindir. duğunu. bildi~imiz için bu takip n teT· edilmek üzere maarif vekiletine infaz edilmittir. " 

Yapılan takip ve tevkiften memnun ki f hadıselennde - hakUld bir nOktai -.d ril · • M kt b. 1 "'Son Poıta,, gczetesi mes'ul 
. . nazar münakBfastna Jüzum ft.ra: en· gvu • •nttir. e e ın teırini 

olduğumuz. farz.olunsa bıle, nıhayet bn dan maada_ efkan 11 11 • •• :ı-d enelde ... ılmuma --'·-ılmak- mlldllrll Selim Rağıp Beyin tev-
d] • b" ·f b d·ı • m llllJ'e on-. e " ~ a ı;,;e ır \'azı e yapıyr ve unu a ı ane b' hah dil si . bhi ibi a.-n tadır. kifi nzerine riliyetten gazete-

} &par kanaatinde balunduğumuzdan· ır şey se me nı, m gı ~·-
dır. Yoksa gaz~telerin takibata uğra- cü şahıslar için, pndilik doğru bal- ~ nin yeni bir mes'ul müdür gös-
mnsını, uğrayacak sebeplere maruz kal- muyoruz. Biz bu vaziyette ft muhake- Bir tekzip terilmedikçe intiıar edemiyeceği 
ma ını, hele tevkif edilmelerini görüp menin devamı müddetince olsak olsak Akhisar, 14 (Vakıt) _ Halk bilc:lirilmiıtir. Bu hususta matbu· 
el çırpmak elimizden gelmez; bu taki- "snmi,, olabiliriz. Sa~i'lerin alkıştan, Fırkuı idare hey' etinden kartı at kanununda sarahat olmadı· 
bata sebep olan hadiselerin vukuundan ıslrktan menedilmelen de beyhude de- imdan Son Posta gazeteıi 
da memnun olmadığımız gibi- ğfl dir. Murakabenin ııon11n11 a~ fırkaya ıeçmiı kimse yoktur. yeni bir mes'ul müdür göster-

Fakat "hürriyet her türlU nimetlerin menin yeri ve sırası V&J'dll'. Banan bıllfındaki haberler ya· miş olmakla beraber, bu tebliğin 
ba~ıd ır, cümlesile garbi A~adoluyu Bunun aksine - hususile ba .,.,.._. landir. kanunsuz olduğunu ileri ıUr· 
de;red;n muhterem lider pek giizel natta olduğu gibi hiç bir kanun mad- mOıtür. V1tli muavini Fazlı Bey, 
takd. t tikl . k .. 1'. b. d desine işaret olunmaksızın - cnaz vn mnnetüğimiıi unnetmelde bize iftira meı'ul müdür mevkuf bulun-

ır ~ . cnne anıız a, ır .erece mek mü tnkil olan mahkemeler u-..; .. _ ediyorlar. Görmüyor musunuz ki heı 
f 1 h t i te k d ek hakikatt ..-au duk.ra tabiatile <"azetesini müra-
az a uı-rı;,;e ::ı mc em . e d "kn • ı hükti 1 • d 'L.: triin mahalefeü .. dü~- h.. .. k b " o e nun ,.e nızam m enn en va- a- n cor gu u.snu a U· kaba edemiyece;ı;,.;nden ytni bir 

mahkemelerin istiklalini bir derece faz- • . • h 1 r t . . "f it bakıp millet rüşdünü ispat etti di 5' 
. . . . . rınan ıcrasınn mu a eıe ıçın nu uz "ft • ' 1 -dn ö t ·ı · ı~ la teyıt, mahkemelerın mU takıl fanlı- .. . k t ( tm k'-- ,_.,1 v.nl.er kendflerindendir mes u mu r g s erı mesı azım 

. . . . . muessır uvve sar e e M:.&•n ~ar ve ~~ · idi"· · ıı 1 · · 
yetana ~ır d~.re~e dah.a tab.°'J) e ve te clı.t nerelere \"1lracnğı da belH olmaz. Galiba Bfzıe kahna, biz Ttlrktin rtiştünft mil ge ıını ıuy emqtır. 
etmektır. Hurrıyet bır tarafJı olmaz d;· bir taraf ta onarşi, bir tarafta onun Jet oldafu aman fspat ettffine inana"· "Son Poıta,, gazeteıi bunun 
yoruz; bunu iki taraflı, üç taraflı ya- cezası peyda olur. Biz kendimiz biliriz Jardan, bugün 10 temmuz, millet rtiştti- Gıerine baıka bir meı'ul mUdür 
rncak hürri) et mahkemelerle istihsal ki matbuat- fakat kanun dalresiAde _ ntt ispat etti t &bUr gün muhalefet, ılSstermiıtir. 
edilir. serbesttir ! Du gidişle iktidar mevkifnc millet rUştUnU lılpat etti! demeyi ~i.i· Diğer tarahan lzmirde de, 

Türk mnhkt>pt leri müstakildir. llu gelmek istiyen yeni fırka koı-kan~ Jd Hlnç bulanlardanız. haklarında tahkikat f""'> yapılan 
mahkemeler millet namına adalet tev adliyeyi daha ağır şerait altında te!el- Bu millet size kaç defa rilşt ispatı "Hizmet,, gazetesi başmuharriri 
zi ederler. Bu, Millet Meclisinin kanun- lüm etmesin ! i~tJ.hanı nreeek... MIJJet reşittir n ·Zeynel Beıim, mes'ul müdürü 
larını, o lmnunlnrm kendilerine, scrhest Ayni bahisten olduğu için bu me?- müdriktir. Heqeyt bilir, anlar. awkat Bedri, "Yeni Asır,, ga
içtihnt edercesine kadar \erdiği salahi· lrufJardan birinin lzmi.rden ıönderip bu Yalnız- açık~ aöyleriz- millet ga, zeteıi muharrirlerinden Behzat 
yetle siyynn olarak tatbik etmek de- ra gazeteJerinden birinde bastırdıfı bfr .zete idareleri değildir. Ve siz her oku· Arif, mes'ul mlldOrü Abdullah 
mektir. :> nzıya da bu satırlarla eenp ft!'lllİ§ .,.. dupnuz. her i~ttffinizle bir fikirde ol· Abidin Beyler tevkif edilmişler-

F ethi Beyfendi bir kaç sene evvel luyoruz, anrnz. m~bUinsinz. Belki~ tırlan okuyan dir. 
başvekalette bulunduklan zaman, bu ad Zeynel Besim B. de yur arkadqmı ludan hlr kapnın da hemfikir olma· • Halkın Sesi ,, mca'ul müdii
liyeye, bu kelimelerle değil bile, mut· ve dolayısile kendini müdafaa ederken mam mümkün değil midir! Şimdilik ril Omcr Fuat, baş muharriri 
lak bu r uh ve mana ile temns etmişti; memnuniyetle görüyor ki kendine gel- milleti temsil eden tek bir yer var: 0 da Mehmet Sım B. ler de isticvap 
eğer nasip olur da gene baş\·ekil "·eya mişc benziyor ; bu arkadq - bihlkme- Millet Mec:U.sl- olunarak serbest bırakılmıtlardır. 
.bizzat adliye vekili olurları:;a - ;hattn tillahi taala - son günlerde kendileri· • • • Halk fırkasına, " Anadolu " 
~kilatta hiç bir değişiklik ynpma- ne muarız oıo,·erdlği İstanbul gazetele- Btt kadar tafeilAtn ıfrl~mlzfn bir 
dan da - gene bu sözleri söyliyecekleı·- rine karşı haykırarak: saiki da a~dan danlar "'htiktmetln gazetesi matbaasına tecavUz e
dir. Buna eminiz. - işte lnnirlf blr tıT/uıdtlflanıu• Jeti manuiyaini tahkir n efkln deoler hakkındaki tahkikata de-

Bunun için kendil erinden ~ok rica c- akibeti- halla çiğnıegerıler, türk JJdlUtl. ~ da\'UI olduğu halde bir fırka Yam olunmaktadır. 
deriz. Kendi haklnn olarak giriştikleri ne clıemmlyct vermeden çala kalem fi. liderine atfile neşrolunmak istenen bu Anadolu mes'ul mÜ-
proapganda yolanda dayanılacak son kir canbazlığı yapanlar birer blnr aile- bqanat lshade ba danlar "Büyük d"• - d vk f 
Jruvvet, son ümit on t eselli olmak Ja- ta put gibi devrlligorlarl ~Jet Mtdlsfnfn §ahm manrrislni tah- uru e me U 

' w n· " ·u t,, dah ı.. ... ka .. _,_ ı.ı- 1 ._ •- t1 I h Jzmir 14 (A. A.) - S. C. fırkası Lı-zımgelen bir noktanın rabneye ugram l· ıye mı e a ~ ~:rol· l!.U zaJUIO unma.sr ft 1111ı.eme ere Ü· ' . tk tah 'f . 
1n ··ğr ı· ·· te ed d" 1 ki deri Fethı Beyin nu unu n ederek 

~Odan ço~ çekin~inler. Zira bu ümitsiz- n o . e ıp gos rm en na mı o mu~ ktmetin. bul leraatmm ten dl a M. n Jediği iddiasile hakkında ikamei 
Jık herkesı - tek başına. \'eya beraber- J~, "bız bunu hayrrlanna eöyJecUktJ., M. ilin phsfyeti manm7esfni tahkir ye deşre~·ı Anadolu "'azet . , l 

• . . dıyorJnr. • . ava ~• en .. esı mes u 
ce - kendı haktannı kendılerı ihknk . • mıcle tatulmu~r denD~dir. bızce mtidürU lbrnhim Bey tevkif edilmiştir. 
etmeye se\'keder ki bunun korku11ç neti- Kalemıni Jandarma dairesinde FeW Beyfendbttn.beyanatı burada te- Gazetenin ba muharriri Denizli mcb'n· 
celerini tasVır etmeye mahal görmeyiz. ron!m~ arkd~ "millet,, ~smirliluden, mu tttifimh: noktalann hatrra ~tire- su Haydar Rı>üştü B. hakkında takibat 
Fethi Beytendinin vicdan ve iz'nnına i· l zm~r~Je~ de sızl~rden ~ ibarettir n bileceği ihtimallerden muhakkak uzak· yapılabilmesi i~in masuniyeti teşrüyesi· 
tima.d.uhız bcrdcm mdrr. ~mır e anun hüktimlen Aciz illn et- tır. nin nrf leap ettiğinden bu husust..ı, 

Falan ht\kim, falan daire için söy· tı de h~rkes.~end~. b&§Ina mı kaldı ki Birim ba be,...attan anladığımız mOddeiumumflik tarafından adliye ve
Jiyecek' ··zıerimiz olabilir; Jil in adli- velev bı~ b?yUk kutleye ha~ten ha- İzmir had }erine müsebbip olarak Wetine müracaat oulnmuştur. 
~·i bir az daha nfimayi iz, bir az da- kare~ edı!.m~ ve kütle kendiliğinden. hiç blr ba§ka nıazmq,n olduğunu haber ur ~- Tahkikat bitti 
'ha a lı yerlerde konu mak k de tnhn~ gorm~crek . heyecana kapılın!§ ~ekten ve kaıtaatlerince bir ~&saniye- lzmir, 14 (V AKIT) - Mevkuf gazete· 

eti
..;.."' P . t b. . .. . ı:e :'1 da e1ınden böyle hır kaza çıkmış olsan, ti mUdafaa etmek gibi bir hissı neeabe· ciler hakkındaki tahkikat bitti. 'fnhlive 
~-uıurıye e ve ız.ım ve sızın an aneıe- · d ·· ·ı ,. ......... hö l ı · i bö •- • _ . . . . sıze uşen "'RZI e 1:i'""' Y e enn Y- tinclen mfitevellittlr. talepleri reddedildi ve evrak mahkeme· 

rinıze zıt sayılmaz. Hıçbınmız. ordudan ya d · •· Ceza Kanonunun SH · · • . . . . . , par 1) 1Pn u.ına Ba beyanat yerine müddefumumfye ye veraldı. Muhakeme\'e derhal başlana· 
bahSettınneyız · he ımlenn tlptan, ta- addes" · kuyunuz - -Ona a • · • • . ' . . .· .. .. .. ~. mı . 0 • • •• • nan. c.u- bir "'ihbar,., atzulannı daha kolay ve caktır. Müddeıumumi (Halkın Sesi) 
hipler den bah ettırmedıklell goruldu; rum addettiği hır fııli alenen methti ıa- daha kestirme olarak hbıl edebilirdi; mes'ul müdürü ile başmuharririnin ta h-
hltkimler de adliyeden bu tarzda hah- tihsan,, mı idi "hnlkı kanuna ademi i- 0 ftla1 adliye kunetlni - neticesinden liyelerine itiraz etti. Tevkifleri muhtt>
scttirmeseler haklı olmazlar mı? ordu taa ~ tahrik mi idi? fırkacılıiı 'cemi1• kenclilerl de ınes'wl olmayı kabul ede- meldir. 
memleketin hariçteki ihtilüflarında ha tin muhtelif smıfJannı amnm1111 emnf· rek - Mr dan tahrikine blr dereceye - -----------
kem ve hakim ise mahkemeler de cl.a- yeti için tehlikeli bir tarzda kin ve ada· kadar lcbu etmi olurlardı. Banunlu Bor sn c ıl a 1 
hildeki ihtilaflarda hakem n haliimdır. vete tahris,, derecesine göttinnek mi- beraber dünkü gazetelere geçen tel· 
Bu hadisc1crde bir fırka liderinin un· dit'? ınftardan ötı'endfğjmize ı5re İzmir 
vamuz bir vatandaştan fazla da bir Hiikumetfn emrine mati ohuk it- AcllfyMf •Anadolu,. hakkında yapılma
hakla ol amaz. "ann da falan ve falah zımgeJen kunetlerin emre itaatlerini 81 istenen tahkikata da b3şlamı~ baln· 
kişinin tevkifi haJikında falan ve falan münakaşa m e\'ZUU yapmak - 15.1 ıs;; nuyor. 
fırka veya cemiyet veya fertten mek· madde- onlann itaat ve inzibattan ~ık- B• takdirde takibata bir tane dahn 
tuplnr gelmeğ-e n ne redilmeğe başlar, malarmr teşvik olmaz v-e bu da silktn katrlnıı~ ft bizt daha bir iki meslekta· 
bu mevzuda metingler nktolnnursa ha· istiyenle.r, yani dediğim o18an da · ıte o- §Ul bu zan altından berl olarak çıkma · 
kimlerin vazife ) apmalan güçleşmez I~ ol un diyimeyen memleketlett lannı wmuni etmek vaıifesi kalmış o-
mi? ıarar getirmez mi? Jo.yor. 

Cümhuriyet Hnlh fırl\a ı müfetti~i- Jo~n hafif ifade ile ba ne llçüsüzlük Hakikatte. bizim anu t ihtiyaemıı~ 
nin hir 

0

-adamı hap. ettirmesfle o adamı olur? Bu arkadaşlar iftiraya uğramı- fÜrümler ve mücrimler görmek detil· 
Serbest Cümhuriyet F1Tlmsı hderinin yorlar, işte açıkça, milleti gayri reşit dir kf.. 

Evrak •dliveden uıbıta,,,a 
itJde olundu 

Borsa haricinde kambiyo mu
rakabe heyetinin müsaadesi o l
madan muamele yaptıkları nok
tasından haklarında takibat ya
pılanlarnı evrakı adliyeye gönde
rilmiştir. Müddei umuı:ıilik tah
kikatı netice inde tahkikatın 
tevsii, bazı noksan cihetlerin 
ikmali ıçın evrakı zabıtaya iade 
~dilmişti,,. 

................. :····ı•::······ .... ı .. ·m-::::~.st1: 11--ALEMDAR··· 0

ıade ~ 
:1 
ı. VAPURLA R I 

l·.s • Seri ve luks Karadeniz postası 
~= 15 
== Bı·_·ıl ent vapu• u fi , Eylül 

ji p ft z ft ft l t ~ ·ı günü akşamı saat 
!İ l U 18 de Sirkeci rıh· 
(İ tamından hareketle (Zonguldak. 
:ı 
:: lnebolu, Ayancık, Samsun, Or-
ii du, Gireson, T rabzon, Rizeye 
ii azimet ve avdet edecektir. 
H Müracaat mahalli: lstanbul 
ii Meymenet Hanı altındaki ya· 
~~ zıhane. Telefon lstanbul 1_1s_4~!tt 

~as:: ...... 

BAR TIN hım ıut.s Postası 
ekspres 

AY vapuru p t ~ ,· 
t5Eylül azar es 

Sirkeciden 
Zonguldak , 
\

0 e Cideye 
edecektir. 

hareketle Ereğli, 

Bartın, Kurucaıile 
azimet ve avdet 

T afailat için : S irkeci aalonu 
karşısında Nizamoğlu Han No. 2 
Telefon: lst. 354 

l m::mıw:ıcm:ı:::ı;:c::2::::::=sm:a' ... m:ıuuwa1m~ 
0 Yelkenci \'APURLARI 

Karıd'"nb: postası 

Vatan 1,v~i~ 
Ç r mb 

akıamı Sirkeci rıhbmından 
hareketle (Zonguldak, Ineholu, 
Samıun , Ordu , Giresun , 
Trabzon , -SOrmene , •e 
R ize ) ye arinıet ve aYdet 
edecektir. 

Tafsilat için S irkecide Yel
kenci hanında kain acentasına ' 
milracaat. Tel. lstanbul: 1515 

na 

Seyrisefain 
· Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Be: oııu 2862. :$ubc acentesi· Sirkecide 
MühOrdar udc hanı altında T t l.lst.274 

[skenderiye sürat 
postası · 

1 Yapunı 19 Z Eylül Cuma 
• t 13 te 

Galata nhtunmdan kalkarak 
cumartesi ıabahı lımir "Yanr 
Ye ak1amı lzmirden kalkar•" 
P z rteıi lıkenderiyeye Tara· 
cak Ye Çarşamba 1skcnderi-
yeden kalkarak lz:mire ui
rayarak Iıtanbula gelecektir. 

lskenderiyeden aktarma Port· 
sait için de eşya kabtıl olu· 
nur. 

Ayn k sor t postası 
( M E R S 1 N ) .,. puru 16 

Eylül S h 17 de Sirkeci 
rıhtı ınd k alkara k Gelibolu, 

Çan 'ideal , Küçtikkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayv lığa gidecek 
Ye dönü, te mezkilr iskelelerle 
birlikte Altunoluj" ufnyarak 
gelecektir. 

G elibolu için yalnız yolcu 
ahmr, yük alınmaz. 

Mersin sürat postası 
(KONYA) Vapuru 17 Eylill 

çarşamba 1 1 de G alata Rıhtımın· 
d n kalkarak Çanakkale, lzmir, , 
Küllük, Fethiye, Finike, An· 
talya , Alaiye, Mersine gidecek 
Ye dönüşt Ta~ucu, Anamur, 

Alaiye, Antalya, Finike, Fethiye, 
Küllük, !zmirc uirıyarnk ıelc
ceklir. 

Cu ma günleri k öprüden saat 
13, 15 de doğru Yalovaya ve 
Yalovadan saat 19,45 de doğ· 
ru Köprü'ye olan postalar 
lağvedilmiştir. 

Badema Mudanya poet la
rımız lst onbuldnn saat 9,30 da 
kalkacakla rdı r. 
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1 "1 •• " ~ • 

Kabataş müdürlüğ. ünden .· ~H~~ •• i~ft.nun .... lan J Şişu TERAKKi 
1 .... _..... ,._ Telefon: Beyoğlu 2517 

2 -_Leyb ve. nehari talebe kavdına deYam edilmektedı"r. Teıkilabnı tevsi ederek «Yuva» 

. ' .... . , ·· ·r 

LİSESi 

LEYLi 
NEHARİ lkmıl tfh ' • ••••••••Tarife•••••••• • 

3 M 
1~ •alarma 20 evl81de bqlaaacaktır:. • .,. ve « JJk » smıfJarı iJe « KIZ 

t - , : J Defa.lılc kul'U$ "" 
eclilecektir. eccanı mtısabalcaaı 25 eylOlde saat dokuzda icra : 2 • • ~O ~ LEYLİ» dair~sini 

• .J • 6 $ : ittisalindeki C eski 15 nci mektep 
KIZ 

ERKEK 

Istanbul ithalat 
Müdürlüğünden: 

Gümrüğü 

Adet 
6 

l() 

1 
1 

t.C 
1 
1 

9 
22 D 
2 

·2 
1 
1 
l 

Nevi 
Sandık 

• 
IJt .. 
" ÇU\'a} 

.. 
kap 

" 
" Sandık 

Kap 
Adet 
Parti 

Adet 

Marka 
1.Z.F 
A.0.M 
Z.F 
A.C 
E.F.P 
H.F.P 
. . 
s 

• 
• 
• 

B.A 
B.L 

Kilo 
30 

100 
81 
50 

1104 
50 
45 

S7S 
2741 

11 
205 

12 
7 

Cins 91ya 
ipekli pamuklu menaucat 

Ekle aalib Felemenk peyniri 
Demi raptiye 
Gramofon plik 
Tehi fiıe 
Mwr 
ipek çizgili pamuk men

ıucat parça.lan 
Benzin 
Petrol 
Moturüa 
Madeni makine yağı 
Miistamel bakır saban 
Kwu inek deıiıi 
Malıallinde bilveıin aatlam 
olarak teslim edilmek tııere 
porselen telgraf fincanı 

Kimyahanede mevcut nümune 

11 titeleri 
10 a.; 3349 Tel halat 

2 Ton Tehi mukana kutu • Traaait-
leJ Kap 451 Mmzot 

fatanbu~d: h muharrer on ıelrh kalem e,yay 17 - 9 - 930 tarihinde 
illa 01 ... t allt GOmrüjiı ıabf komisyonunda bilmUzaycde aablacağı 

-ur. 

· .Erzurum. aygır deposu mü
dürülüğnden: 

Bedeli kqfi 24640 lira 54 kuru1 olan E, 
de yapılacalc 52 aygırhk ahırlar 30/8/930 zurunıun U.ca nahiyeıin
~ m6ddetle ve kapah zarf usulile tarihinden itibaren 20 
ıhaJei kat'iyeai 2019/930 cumarteai Q ~fhıakHaya konulmuıtur. 
~ar dairesindeki komisyonda icra ı!ı.:aea8;.~d ı 6 d~ Er~aıda 
•ti anlamak ve pey sDnnek üzere saat 7 S t an ~aliplerm ıera
koanayona mtiracaın;an iJAn olunur. ' a temmatla mezkür 

• • binasına naklecml~tir. * ~$ • • • • 
ihtlvaç lutlmavın- : 
cava kadar ( azamr 100 : 10 tkfa) il&. edil- • 

• mek fi.zere maktu : • 
: Abonelerimizin her Qç aylıAI lçln : 
: bir delaa meccanen! : 

: 4 •itin ~eıı Utıılanll fula Flbft : 
: lpn S er .tnruş ummolunur. • ·········· ............... : 

Müteferrik 
Biçki dikit dersl~ri - 18 se~ 

nelik tecrübeli usullerle ders almak iste
yenlerJn Divanyolunda Biçki yurdunda 
Hıtkı Beye müracutlan. Telef: 2038 

MUracaat evi - Her işe mu
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 
tzamr teshiltt gösterir. 

Aleksiyadi han Galata, müessisi 

Ferit 

Sablık hane - Şehzade başında 
Çulrurçeşme yanında Taşhan arkasıodl 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 

ve müstem.ilttlı müceddet ktrgir hane 

S&blıktır. İçindekilere müracaat 

Seyyar TD.rk oıenıur istiyoruı: 
Y •pacağınız satıfa göre ayda 90 lira· 

dan fazla kazanabilirsiniz. 

fstanbnl dfüdlincü Vakıfban içJnde 
Ünionkol Tesriat 

lt aranıyor - Çabuk yazar bir 

daktilo hanım it arıyor. Şeraiti mutedil 

dir. Vakıt muharrirlerinden Gayur Beye 
müracaat. 

Ana - ilk - orta - lise 
Sınıflarına tal~be kilydetmektedir. Her gün 10 dan 1 
1 6 va kad/Jr ( Şekayık cadde~inde Halit Rif 11f pa1a 

- konağında) m'/JdlfrUJğe mflrac11at -

Ankara Maarif 
den: 

müdürlüğün-

Bedeli keşfi 45711 lira olan Ankarada HAi cıvannda intaıı mu
karrer ilk mektebinin inpab 21/10/930 pazar günü saat 15 te via 
llyet daimi encllmeni tarafından ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usulile mevkii münakasaya vazedilmiştir. Talipler bedeli kqfin 
% 7,5 u nisbetinde olan . 3429 lirayı veya bir banka mektubunu 
veya ayni miktarda kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili 
tahvilini veya Borsa fiyabndan % 10 noktanile diğer nılllt esham 
ve tahvilAtı muhasebei hususiye mOdürlüğüne yabrarak makbuzunu 
esas teklifi ihtiva eden zarfa rapt ve her ikisini diğer bir zarf 
derununa koyarak encümene tevdi edeceklerdir. lhaieyi mütaakip 
on gi1n zarfında teminat % 15 e ibllj' edilecek ve mukavelename 
d6rt nuıha olarak Ankara noterliğince tanzim edilecek ve inıaat 
mukavele tarihinden itibaren 91 gün zarfında ikmal edilecektir. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün idaremize ve yeYmi 
ihalede encllmeni vilayete mliracaatlan. 

Font boru ve teferruatı münakasası 
Çorum belediye riyosetlnden : 
ı- Su yolu ihtiyacı için mübayaa edilecek cins ve miktan eb'at ve evsafı 

keşif name Ye projesinde muharrer 56389 lira 52 kuruş bedeli keşifli font boru 
ve malzemei saire 1/8/930 tarihinden itibaren iki ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Teklü olunan fiatlann hangisi haddi layık 
görülürse ljl0/ 930 tarihine müsadJf çarşamba günü saat on altıda Çorum 
Belediye dairesinde kat't ihalesi icra edilecektir. 

2 - Her talip Çorum Belediyesine bilmüracaat şartname, mukavelename 
~ nümunelerini bilabedel ala bileceği gibi işbu enakın birer suretleri İstanbul. 

1-Ô-----------ı Ankara Şehremanetlerine, Samsun, lzmir Belediyelerine gönderilmiş olmakla 
efterdarlık llAnıarı ftZU eden her talip §!lrtname ve mukavelenameyi mezk:Qr şehremanet ve Be 

SAT Ü 
lediye dairelerinde görebilirler. Evrakı keşfiy~ ve proje suretleri yirmi lira 

1 LI K EV VE D K - bedel' ntalca1utınde veiittr. 
KA . . 3- Münakasaya iştirak edebilmek i~in bedeli ke§fin yüzde yedi buçuğu olan 

N - No. 2 - 4 Sıderıs 4228 lira 72 kurutluk teminatı muvakkateye ait makbuz ilmühaberini veya nak· 
sokağı imrahor İlyas Bel.' tini nümunesine tevfikan tanzim ve ihzar edilecek teklüname ile birlikte Ço· 

' . . " rum Belediyesine vakti mezkQrdan mukaddem tevdi edilmesi meşruttur. 
mahalJesı, Yedıkule, ıranı- 4 - Da.ha. fazla izahat almak istiyenleıin Çorum Belediyesine müracaat 

vay ve şimendifer istasyon- etmeleri ilin olun_u_r·-----------------

larına üc dakika mesafede • 
kAgir iki kat, ahında oda, 
bodrum ve helAyı müşte
mil dükkan ile birinci ve 
ikinci katlarında ikişer oda 
birer sofa birer matbah bi
rer halAdao ibret dört da
ire, tavan arası ve taraçası 
vardır. Bedeli iki sene ve 
iki tak.siLte verilmek şartile 
kıymeti 3270 liradır. Satış 
pazarlıkla 23 e;,rlül Sal ı 5 
defterdarlıkta. (R-187) 

* SATILIK EV - No. 
62-64, Hcım Manol sokağı 
imrahor flyas mahallesi, 
Yedikule, iki katta ahı oda 
bir matbah vesaireyi nıjiş
tenıildir. Bedeli peşin para 
verilmek şartHe 1800 lira
dır. , Satış pazarh kla 23 ey
lül 930 sah 15 defterdar-
lıkta. ( R -282 ) 

* SATILIK DÜKKAN 
HiSSESi - No. 8, Valde 
hanı altı, çakmakçılar, 9 da 
6 hissesi, mezkur hissenin 
kıya11eti peşin para ile 500 
liradır. Satış açık. arttırma 

23 eyliil 930 sah 15 def
terdarlıkta. {R-376) . 

120 ton maden kömürü 
münakasası: 
ali Ticaret mektebi müba -

yaat komisvonundan 
"' Mektep kaloriferi için alınacak 120 ton kriple maden klSmilril 

15 - eylül - 930 pazartdi güuil saat ön beıte ihalesi icra olunmak 
üzere kapalı zarf uıulile münakasaya vazoluomuştur. Talip olanla 
nn tartnameyi görmek üzere hergUn mektep idaresine ve müna 
kasaya i9tirak edeceklerin .de f&rtnamede yazılı olduğu ilzere te
minat akçelerini mfiessesah iktısadiye muhasebeciliği veznesine 
tevdi ettikten sonra yevmi ihalede mektepte milteşekkil komiıyo
numuza müracaatlan. 

Kocaeli 
~~-~~~~---~----~---

vilayeti daimi 
encümeninden: 

Kocaeli vilayeti memleket hastanesi için alınacak 144 kalem 
eczayı tıbbiye ile 13 kalem alab cerrahiye olbaptaki şartnamesi 
mucibince 1 teırinievvel ç:arıamba gilnU saat on beşte ihale edil
mek üzere alenen münakasaya konmuttur. Talip olanların 125 li
ralık teminat makbuılarile mezkur tarihte Kecaeli vilt.yeti daimi 
encümenine ve ıartnamelerini görmek ve tafsilat almak istiyenJe
rin Kocaeli sıhhiye mildUriyetine müracaatlan. . . .. 

Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden : 

Nafia dairesi için almacak 90 adet amele ve 10 adet memur. 
çadırı mevcut numuneleri ve şartnamesi mucibince 24 eylül çar
çamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf sure
tile yeniden münakaıaya vuedilmiıtir. Talip olanlann 500 liralık 
teminat makbuziyle teklif mektuplarını mezkur tarihe kadar vila
yet daimi encümenine vermeleri ye fartnamesini görmek ve taf
ailit af mak isti yenlerin KocaeJi Ba,mUbendisliğine müracaatlara. 
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:::ı~ Arnavutköyünde kagir Çifte Saraylarda ~l:i!:.:Bi!a-a15 

1N!~.;~ FEYZiA Ti LiSELERi Kız ve 
Erkek ı 

Ana ımıfı ilk 11D1flan ve ayn teşkillt dahilinde kız ve erkek orta ve liae kwmlannı muhtevidir. 1 
Aınn icap ettirdiği en mtiteklmil vesait ve tetkilAb haizdir. Kayıt muamelesine baflanmıatır. ı 

Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında iktı1at şirketine mOracaat edilebilir. 

latanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti nakliye 
ifletilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teırinievvelde derslere başlanacakbr. 

BB·rlt Telefon: lıt•nbul 2867 - Bebek 210 =ı. imi 
--~~--~~-~-~ -~---------------~ ~~--~----

Orman ameliyat mektebi 
Ornuan m'/Jhendlş mıutvlni yetittirmek llzere yeniden açılmııtır. Leyli ve meccanidir. Mllddeti 

tahsiliyeai Oç ıededir. /Jtanbw•u Btfy8kdere Bahçe k6v'/Jndedtr. 
Talebe kayt ve kabultlne ba9lamıtbr. ayt ve kabul muamelesi 1 teırinievvel 1930 tarihine kadar 

devam edecektir. 
25 talebe almacakbr. Fula .talebe zuhurunda aralarında mDsabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları: 
1- Talipler TOrkiye cDmhuriyeti tabaandan olacakbr. 
2- Taliplerin ya9lan 25 ten yakan olmayacaktır. 
.t- Talipler orta rne'klep mezuna olacaktır. 

= Sl'\VISI HER YERDE & KURUŞ = 
MATBAA VE •DAREHANE : 

lST ANB CL Babıali, Anlı:ırı caddrstnde •v AKIT YliRDU. 

• r.ı . ım 1 IDAaE ıtLErJ 1 1171 ( YAZI iŞLERi 1 r...... VADi • , .......... 

lstanbul Emvali Eyia 
idaresinden: 

Hüsnü heyuı ısl kraz eyled;ği mebaliğ mukabilinde 
idaremiz uhdesinde vefüen mefruğ bulunau Şehıad~ 
~ında Balabun ağa mahalle~irıde Çilingir soka~ınd~ 
numaralı bir kıt'a ar sa saııhktır. Mezkur ars.1 44 7 zırt 
lerbiinde olup 11 metre 70 santim yüzü ve 22 melle 
derinliği vardır. Bir . tarafı Ahmet bey ve Necip be 
bahçeleri, bir taı·afı Sami bey bahçesile Agop Et kir8V 
hanesi, bir tarafı Saadet hanım evi ve bahçesi, dllS' 
tarafı da 10 metre genişliğilıde yeni açılan caddedir. 

700 lira bedelle ıalibine 13-9-930 tarihinde ilk ınO
zayedesi açılmıştır. Kat'i ihalesi de 28 - 9 - 930 pal8I'. 
günü yapılacaktır. Fazfasma tal 1 p olanlar ogün saat t6Y' 
kadar Adliye binası dahilinde lsıanbul Emvali eyıa .. 
idaresine n1üraeaaı etsinler • 

4- Talipler ha1talıkh ukat olmadıldannı, arızalı yerlerde dajlak havalide y0rly8p gezmete Ye 
lıayvana binmefe bllnyevi tetekk&lltının m&1ait Ye mOtahammil olduğunu tasdik eden bir tabip Teplld aaaayl bi 
raporuna malik oıacakıardır. Hanımlar Biçki ve Dikiı mekte 

S- Talipler iyi abllkh olduldannı ve biç bir g6na cezayı mtiıtelzim ef'al ve harekltta bulunma· Mlld&rlGIGnden: Sertimiz yaran açılıyor. DuhuliJe yok\111• 
dıfını beyan eden ve maballt zabıtumca tutiki olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olacaklardır. • Talebe kaydı bqlaDUfbr. Matbu proıram mekteptea aluur· 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki prtlanna tevfikan noterlikten tastikli kefalet aenedi DiYanyolu atik Alipqa camü kufıauacla 
•ereceklerdir. Telefon latanbul 2994 IEEII 

Orman mOheadia mua•İDİ olmak için orman ameliyat mektebinde tahıile talip olan orta mektep -----------------~ 
-~~lh~~dl~Ota~ukadu~a~~~B-~~ndeB~~"~~~~b•ormu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-, 
mektebi rekt3rlOjGne yahut orman mDdOrlOklerine, orman mOdOrleri olmayan yerlerde en bOytlk Jandarma imalathanesi ilanab 
~em~~~a~~~~~~m~ca~~~~~~lip~~~~~~•d ~~~,~-~~~~~~~~~~~~~~--~---~~ 1 1 11 

Tarihi ..l\nll uati mektep ,.hadetumeai, afi phadetnameai, hllmllbal mazbatası ile tabip raporunu nptetmelidirler. •-
17.W adet qya çantuı 30-9- 930 ulı S. 14. ıı 

1 • 

istiklal Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kıemıluını muhtevidir 

B&tün amıflan mevcuttur. 
Kız •e Erkek talebe ayn kwmlarda ve ayn tqkillt dahilinde 

idare edilmektedir. 

Talebe kaydına baılandı 
Talep vukuunda tarifname g6nc:lerilir. 

Sshzaclebıt P oiı Merkezi arkasında 
~-- - - - - ~ 

iLAN 
Befİ)dqta Yaldız sokatmm 72 

hanesinde Makıme iffet H. mm 
ojlu Mustafa Ef. •İcili nufua 
a.ey otlu Y•zılmtt iM ele Albetı 
Hukuk mahkemeeinia 16-7-930 
tarih ve 927-3128 No. h ilAaıı 
&zerine 8z evlldı olduiu anla
plmakta oldupdan nDfuaça ol
suretle tubih eclilecejinden 
keyfiyet kanunu medeninin 
maddei mabıuauıua tevfiku ilin 
olunur. 

~ Telefon: ı.tanb.ı 2534 ~ • 
--·- Kadıkög Sulh icra dalralnden: " 

--- ---

[ Devlet Demlryolları llAnları ] ~aınt dikve Reıit .. ~~-~;et Belduldylerin 
- mut ere en mu~.-u o an 

719 adet m-e traversi. ka alı zarfla mllnakuuı 29 E iDi ~a~ıkör.'inde Rasim Pqa maball~
• - P Y ıının Duz ıokafında 68 numaralı 

19~ puart.e11 gtlnO uat lS te Ankarada Devlet demiryollan ida- bir bap hanenin mukaddema izalei 
ruuade yapilacakbr. fÜyuu zımmnda açık artırmada hiı· 

Mllnkuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvakkat aedarandan Reıit Bey uhdeainde 
teminatlanm aynı gtlnde aaat 14,30 a kadar mllkua komiayonu (1925) lirada kaldıiı halde bedeli 
kltiplijne Yermderi llzımdır. ihaleyi verememeıinden dola71 ÜI• 

Talipler mllkua prtoamelerini iç lira mukabilinde Ankarada tünde bırakılma kararının bozul-
•• Haydarpqacla idare vemeferiaden tedarik edebilirler. maaı karar11t: r

1 
oluptıtlıe~ ~~~1ar-brma ıure ı e aa ıa çuuuuan 

• 
Ankara· Kayıeri hatb makineleri konlrol aaatlerini tamir etmek 

here bir 1aatçi alınacak ve 2,50 liraya kadar yevmiye Yerilecektir. 
Taliplerin Ankara'da Devlet demiryollan umumi idareainde cer ve 
atelyeler dairesine ve Haydarpapdakilerin dahi Haydarpqa'da 
cer ltaf mtiettifliiine mllracaatlan ilin olunur. 

* * * 

mezkUr hanenin 20 tqrinievel 193f 
tarihine müaadif pazartesi ıünü aa· 
at 14 ten itibaren satılacajından 
İftirasına talip olanlann (RÜlulllu 
belediye ve intikaliye ve masarifi 
aaireai müıteriye ait olmak üzre) 
kıymeti muhammeneai olan (2800) 
lira üzerinden yüzde onu nispetin
de pey akçelerini müatuhiben ve 
mezkiir hane üzerindeki haklanm 

Eskitehir aile mektebinin elbiı e ve kunduralan kapab zarfla mü· yirmi gün içinde ve artırma prtna· 
nalra1aya konmuttur. Münakaaa 1 /10/ 930 Çar,amba ıünü saat 16 metini görmek iatiyenleria de Ka
da Ankarada Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. dıköy Sulh Mahkemeıi i~~ daireıi· 

MümkHaya ittirak eclecelde.-in teklif mektuplannı ve muvakkat ne müracaat eylemelen din olu· 

teminatlannı aynı ıGnde taat 15,30 a kadar münakasa komisyonu n_ur_. ------------
kltipliiine vermeleri liznndır. 

Talipler münakasa prtnamelerini bet lira mukabilinde Ankara· 
da Ye Haydarpqada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Kıymetli bir kürk 
Ame;ikan Norka markalı kıy

metli bir kllr't acele aatılıktır. 

1617 metre hıflık elbiaelik kumq 1-10 • 930 çarpmba S. 
Yukarda yazılı etYa ayn ayn kapalı zarf mlblabla ile 

alınacaktır. Mtınaka1a hizalannda yazılı zamanda latanbalda ~ 
pap.Ja Judermı im•Whın~e ...ı~.P.ılacaktır. Şartnamelen 
lltlıaneden .....nlr. Tekbfaamenln tafll llDlbı prtaamede J8 

latanbuı Beledlyeal ll&nıarı 

Bedeli sekiz senede ödenmek üzere satılık ar-' 
latanbul belediye8inden: Ylld Sahuı metro anırabbll 

metre metre Ura 
Cihugir yangm yerinde 23 2,20 36,Q 10 

adada 244,243 harita numa-
rah analar ara1mda • 

Cihansir 7an11li yerinde 1,44 11,64 ıo 

Dere içinde 1169, 1168, 1194 
harita num.rah analar &ra11nda. 

Yukand"· yazdı iki arsanın bedeli aekiz ıene ve sekiz m ... fi 
takıitle adenmek llzere •çık mllzayedeye konmUflur. Taliplerll! 
pıtaameyi girmek için her gGn m&zayedeye girmek için u.aıe 
pll olan 6 tefrini enel 930 pazartesi gtlntl levazım mldlrlli..,. 
retmeleri. 
Bedeli sekiz senede ödenmek üzere satıhk ard 

latanbul belediyesinden: metre metre murabb" 
Cibansir yangın yerinde Fll'lzaiada 26,22 5 lira 
Huanaia bahçesi ıokajmda 155 
harita numaralı ana arkumda. 

Cihangir yanım yerinde defterdar 
Ebulfadıl tulumba ıokatında 208,206, 
20411 harita numarah analar arka11nda 

Cihangir yangm yerinde 36 adada 
1094,691-650 harita numarala analar 
aruında. 

107,02 4 lira 

4,80 ' lir• 

.. 
4 lira 11, Cibarıir yangın yerinde 1101,1171 

1194, 1119 harita numaralı analar ara11nda. 
Yukanda yazalı ylluDa anaların bedeli aekiz ıene Ye seki' 

mllaavi takıitte lk:lenmek llzere allkadarlan araaında mGzayed.,
konmuıtur. Taliplerin ıartnameyl ıarmek için her gGn .. .,... 
yedeye girmek için ihale gllnü olan S tefrini evvel 9SO pall' 
gtınO levazım mOdOrlDğDne gelmeleri. 

Zayi ter 1 Kayıp aranıyor 

* * '* Anu edenlerin Vakıt'ta M. Ga- Safranbolunun Davcl obası kariyesin- Kerimem Fatmanın on 11.t 
gindenberi kayboldaju ~ 
araaıld.jı halde bulunama~ .. 
dan her nerede prW&nc .... .
vutpafA iakelu"nde kuap '!L 
mahallesinde 9 numaıalı ~ 
valideaine msl6mat veribO 
in1aniyet na?Dma rica ol~ 

Mün•k•tuı feaholunan Filyoa betinci kıaım İnfaab tekrar kapa· ı yur Beye mDracaatları. den Tozogullanndan Ali oğlu Meh· 

lı zarfla münakHaya komuttur· ~!i!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!i!i!~!l!!!!!!~!!!!i!~ill met 32<>. 
D K d h taJıkl Süle~·manlye tubesinden almı' oldu 

Münakaaa 1 Birinci tetrin 930 Carfamba ıünü aaat 15,30 da An· ojum ve a m 81 arı Jum 307 No. lı terhis tezkeremi zayi 
karada Dnlet demiryollan idaresinde y~pılacakbr. mütehassısı ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

Münakataya ittirak edeceklerin teklif mektuplanm Ye muvakb.t DoktoNr hükmü yoktur. 
teminatlanm aym tünde saat ıs e kadar komiayon lrltiplitine Yer· Hüseyin aıit § ikametgah varakuı-pasaport kay-

melen. 1~-dır. benim. Yenisini alacatımdan eskisinin 
~ TDrbe, eski Hillliahmer bin:l.sı hükmü yoktur. 

Talipler münkaıc ~amelerini (40) lira mukabilinde Ankarada No. 10 Telefon: lst. 262.., 
Maliye ve muhasebe itleri daireainden tedarik edebilirler. Llı!!!!i!!i~!!!i!!l!!!!!!!!!!!!!!!i!l!!!~!!!!!!i!!!i!!ie!!!!!!!I 

Valde han No. 58 Mch· 
met oğlu Ha1il ·- Mes'ul mttdtlr: Reflls ........ 


