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.Manasız şayialara lüzum yok 

Takriri sükiın kanununun 
iad · mevzubabis değil! 
Fethı· B G·· ·· h b' · umuş ane me usu sıfatile 
hleclisin fevkalade içtimaına iştirak 

edebilecek mi? 

Me~lis reisimiz Kazım Pe. Hz. gaze
tenııze mühim beyanatta bulundular 

Baaa IDftatacel ve malt mes· 
~...-. ~ i• Büyllk millet 
~·••lımı · t• ıç •IDaa davet edildiği 

alüındur. Bu •arah 
bazı bethabl ate rağmen ar ortay . 
yıalar çıkarmıılardır. a :arıp ~a-
--.. -- u ıayıa-

lara nazaran gQya hiik6met bir 
tazyik ıiyHeti takibine karar 
vermiı ve giiya Takriri ınkn.n 
kanunu iade edilecekmiı ve 
meclis mali meıeleler için oldu
ğu kadar bunun için de toplanı
yormuş. Bu ıayialarm hakikatten 
uzak olduğu muhakkaktır. Dün 
Bn1nk millet meclisi rciai Kizım 
Pı. Hı. ni görerek kendilerinden 
bu fayialar hakkmdaki mütale
alarını öğrenmek istedik. Pata 
Hazretleri, bir arkadaıımızın 
kendilerine bu hususta ıordufu 
ıuallere şu cevapları verdiler: 

- Mecliıin fevkalade içtimaı 
hakkında bazı şayialardan bah-

ıedilmektedir. Buna nazaran tak
riri sükun kanunu iade edilecek
miı, deniyor ? 

- Hayır, böyle bir şey mev
zubahs değildir. 

- Takriri ıükiiab kanaanuu 
mUşabih diğer bir kanun tanzi
minden de bahsediliyor ? 

- Hay1r. Buna da ihtimal 
r .d /' tarafı 7 : ..• i ·! ıda] ••w... .............. .............._ 

Yeni ~rki~iliarPıerimİZ-
Dün harp akad- . . d 26 b -. . enıısın e genç za i 

tımız~ diploma verildi. 
Yeni erkAnıharple . . . 

rınıızı tebrik ederiz 

---Dtln diploma alan ıren .. _._ .. __ L -
._ ..... _anarplerlmlz 

Dtin ) ıldızda Harp akademisinde A Kıs 
lnek~ptcn bu sene ~kan erkanı harp pj mından mezun olanlar: 
labttlerfmir.e diploma temi merasimi ı· ı[ade Yüzbaşısı Ahmet Necati, Ra
ht»tlnu!ltır. ~ UştU, . Ali Eşref, Mustafa Asım, 

neli tUfek yUzbafısı Ahmet Remzi 
Uf 1Jc1çukta bqlıyan merasimde SUnrt yüzbn.... E "-JAl tti ' 

k ı d ş•:L ·· N ·ıı ı T .,.sı nver, vır: ~ e n, 0 ~rd11 kum~rı anı ıut.ru • :u ' ord~ 0 Pçu Yüzbaşısı Cevdet, İbrahim Et· 
lbttlehıııerinaen Cevat Pa§alar Reisı- h~rrı. Rasim, lstihkAm yüzbaşısı Meh
ctbahur 11&. naonna ba§ynver Rusuhi met Neşet Beyler. 
Ye !ehrimizde !>ulunan erkAnı askeriye B. Kısmından: 
hulunmu~tur. • Pi.vade yüzbaşı Bürhanettin, Salih. 

Mer:ısime mekt#.p mtidürii Basri }:' U!i!uf Ziyaettin, Piyade millazim Ha
~ll§anıa bir nutkuyla IJ~Ianmış dipio- Tsa·n ~ehmi, Recai, Vahdettin, Mehmet 

..:l'fık s·· lll3:arın teniindvı sonra da'\"etliler ha- T ' uvari Yllzbaşı Ahmet Nuri, 
llrlanan bftt'cden fzıaz o!':lnrnuc;lardır. Nop~u Ylizba~ı Ekrem, Omer Nazım, 

D. • • . . ı edırn, M~habere yüzbaşı Celalettin 
ıplom:ı alan etAA.nı Jıı -.rp zaı.ı;tlcn- :Bedi l stihkA ·· b M h t S 

V-A-K-1-T 
ın 

İkinci tertip Hedive 
kuponu : No. 17 

Şuna bakın! . 
Alehytarlık hastalı! il in- F ethı 

S. C. F. 

nkarayagi • 
ıyor 

sanı nasıl gülünç 
yapıyor! 

,, .... D_e_,;;.n....;..i.;....zl-i' ·~, 
Um. Katip Nuri B. beyanatında Halk 

fırkasına hücum ediyor 

halkı 
Denizlideki ce

miyetler Serbes 
rkaya geçtiler 

"Halk fırkası erkanı, hükumet memurla11, hüku
met memurları da Halk fırkası er kanı gibi 

hareket ediyor!,, diyor 

Serbest Cumhuriyet hrkaaı 
merkez ocağı heyeti dlln sabah 
Fethi Beyin riyasetinde toplan
mıt ve kadroıunun tesbitile 
meıgul olmuıtur. Dün t•yin 
edilen kadro mucibince merkez 
bUroau tim dilik bir ıef, bir e•
rak kAtibi, bir başkitip, bir 
daktilograf ve bir matbuat, is
tihbarat memurundan ibaret 
olacakhr. 

te~kilcttçı meb'uJlar 
DDnkil toplanmada bundan 

maada Niğde, Eskiıehir, Konya 
ve ha valisinde yapılacak teıkilat 
itleri görüşülmUt •e Buraa tq• 
kilitına Niğde meb'uıu Galip, 
Bilecik teıkilibna Bilecik meb
'uıu Rasim, Kocaeli kısmmada 
fzmit meb'uau lbrabim Beyler 
memur edilmiılerdir. 

Bu zevat bugOn kendi mmta
kalarına giderek derhal teıkilita 
baıJayacaklardır. 

Nezihe Muhittin H. 
Fırka ocata bugUD tekrar 

toplanarak villyet ocağı ve be-

Ankara, ( A.A) Denizli 
beJed•1eıı. ticaret odaaa, 
b'Orta, encOmenl vıl•yet 
Türk ocatı ye dıfer cem•· 
yet1er relı ve ualarfle 28 
mahalle he1eU lhUyariyed 
namına muhtelif imzalarla 
aldıfmuı telırafnamelc:rde 
Den•zll hal&unın ekeerfyeti 
Serbeat Fırkaya iltthalc elli· 

' il ve teılulit yapmafa 
ıelenlerJn tezahüratla kar· 
tılandıiı halclundakl ıayia· 
l~r kat'ı bir lfaanla tekzip 
edilmekte ve mezkur (ırka· 
nan kaza heyetlerfni tetldl 
edecek az.ayı dahi bulama· 
makta oldufu bildfrilmeJc. 
tedlr. 

Damızlık hayvan alınacak 
Baytar umum müdürü ile 5 kftillk 

bir heyet bu akıam A vrupal"A Qidlyor 
Baytar umum müdllrü Ali Riza 

B. ev el ki güa f ehrimize gel
miştir. Ali Rıza B. damıılık 
hayvan. mubayaası için bu ak-

Bu kıliıeyi dünkll gazeteler- şam Macaristana hareket ede-
den birinin ilk ıayıfasından alı- cektir. Ali Rıza B. dün bir mu-
Y.Oruz. Bir, büy,Uk harflerle gaze- harririmiae fU ııı.,··ntıt& ~·h=r 
te idareıinde konulan aerlivba- muıtur: 
lan, bir de alt1na giren ve dıp- - HUk1ln1etimiz memleketi -
ndan gelen telgraf haberi aslını mizin en bUyOk tabii servetle· 
okuyorsunuz; 2 halden biri: Ya rinden olan hayvanatı ehliyenin 
"tezahüratla karşılandığı,, keli- cf nılerinin ıslahına ve bu hay
melerine kadar okuduktan aoora, vanatm vasi ve hayvan yetiştir
netice mutlaka benim dilediğim meğe çok müsait topraklaa ımız
gibi olacaktır diyip ve ıatafatlı da tahsirine bllyilk bir ehemmi-
serllvhasını uydurup koymak, yet vermektedir. 
yahut, kariler daha ıerli•halar- Memleketimize iki sene evvel All Rıza B. 
dan aıağıımı çokluk okumazlar damızhk muinos ırkmdan ko-
diyip serlivb11ile teair yapmak yunlar getirilmifti. Bu koyunlar mahalJerde yaıayamayan bu 
· t k hOkA ti h · · o koyunlımn tüyleri menıucat ıı eme •.. ume n ara ve zıraı m eı-

Birinci ihtimal kuvvetli, zira; seselerinde muvaffakıyetli bir fabrikalarının en birinci maddei 
bu nevi gazetelerde C. H. Fır· surette teksir edilmektedir. iptidaiyelerini te,kil eder. Yab-
kaaı ancak aleyhinde bulunulmak Bu hayvanlar Bursa, Balıke- nız bu hayvanlar ihtimamla 
için zikredilir!.. ıir, lzmir ve Karadeniz havali- bakılmaia muhtaçtırlar. 

d S · "ki" ·ı k Kapalı yerlerde yabrılm~ Fakat ne olursa olaun, gaze- ıin e amsun cıvan ı ımı e o-
k d. J laraa telef olurlar. Aoadoluda telerden 9iklyet edenlere bak la yca imtizaç etme te ır er. 

d h k k [Alt taralı 1 ıncı •al/ifada] 
verdumiyormu~yu;,;,;z~?===-====-==.;:._==600~;....,;,m;e~t~re;d~e~n;.....===a=a===~Y.ll.•.e_...---..... ===--=-=========-=::::ıı:=--

Bugün ' 
12 ! 

Sayı fa 
-

•VAKiT,, ktl
tflp ha ne ala in 1 
5 nd form••ı: 

ı 
Slyaai fırkalar · 

ve 

liberalizm• -
aklnncla mo

rla Blokun iki 
makalem 

-
..,.1_. ..... .ıı.r.. ' '"'m yuz aşısı e me a-1;1n isimlerini ~.,,a yazıyoruz: dık Beyler. ·-. 

_ Haaaaayt.. Kalemi yajıı, paçası bata, 7a•an a6ver, yaman sayar Felhi Be1 
k61elerl .. Haa)'tL. ·Akbaba refikimizden. 
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~furat ..• 
Nezilıe JUulıittin il. da 11eni fırkarı1" 

rJilayet ocağına aza olacaknuş. . . 

lediye namzetlerini tcsbite de- 1ı L~..A.. ..,. 1_IR TILCR .._,veTIL • ,'~ 
vam edecektir. vilayet ocağında T ~ ~ • A 
beş hanım bulunacaktır. 'ıe§§~~§~~§~~~~~~~§g§§H ..&. •11a• •al 

Bunlardan birisine Nezihe lif - .ııRt. • ali miiı 

Muhittin hanımın tayini dün he- 1 p H Al d L h d 
yeti umumiyecekabuJ edilmiştir. ··Fevzi ş. z. manya a e istan a 
Fethi bey Anharava gidiyor 

Süreyya Pa§anrn ağzındaki kllid• 
söken yerıi fırka, uzun scnclcrdcnber'f 
bir filcana kulp olmak için didinip dıı· 

Aldığımız malumata göre ser
best fırka lideri F etbi Beyin 
Cemli Hüsnü Beyden inhilal 
edecek olan gümüşhane meb 'us· 
luğuna intihabı kat'ileşmiştir. Bu 
hususta lazım gelen muamele 
bugünlerde yapılacak ve Fethi 
B. 20 Eylülde Ank raya gide
cektir. Meclisin fevkalade içti
maı on be gün slirer ve intihap 
muameleıi o vflkite kad r bi
terse lider meclis müzakereleri
ne İ§tİrak edecek ve arkndaşl -

rile tenkitlerde bulunabilecek, 
bilhassa son gazetecilerin teklifi 
hadisesi hakkında izahat isteye· 
cektir. 

Fırka katibi umumisi Nuri 
B. de dün gazetecilerle görüşUr
ken bu meseleye temas etmiş 
ve ıunları söylcmiitir: 

- Tazyikten makı t şiddet 
göstermek, takriri sükun· kanu
nunu ihya etmekse, buna kat'iyen 
ihtimal vermiyorum. Gozeteci
lcrin tevkifi meselesini eyice 
tetkik etmiı değilim. Binaenaleyh 
bu işte ne şekilde hareket et
tiklerini bilmiyorum. Fakat bu
nu tazyik siyaset.inin bir mu
kaddimesi addetmek doğru 
dcj-ildir. 

Fakat hükumetin Halk fırkası 
ile elele vererek fırkamızın in
kiıafına mani olmak için her 
tOrlO tedbirlere tevessül ettikle-

rine 1Dphe yoktur. lzmir ıeya
hati münaaebetile gezdiğimiz 
yerlerin çoğunda bunun canlı 

miaaUerınl gör<IUk. HUkOmet 
memarlan Halk fırkası erkanı 

~ibf, Halk fırkası . gibi hareket 
ediyor, ve ellerinde mevcut 
biltün hükQmet ve fırka teşki

ltitını Serbest Cümhuriyet fırka
sının inkişafına mani olacak su
rette kullanıyorlardı. Halbuki 
l:ıDkumet memuru bitaraf olmak 
Te her iki fırkaya karşı dn ınü
Bavi derecede mUsnmQbakar 
.tim ak mecburiyetindedir. 

Fırkamız hükumet memurla-
' Tının bu tarzı hareketini merkez 

ueıdinde proteato etmiş, fakat 
bizi tatmin edecek hiçbir cevap 
almamıştır. Halk fırkasının hü
kümete dayanarak cemiyet 
itlerine, f ntihaplara karışması 
gayri kanunidir ve bunun biran 

kendine "kırk yıllık Yani, olur 
mu Kani? ... ., diyordu. 

Yuv n ustanın kasasına giren 
parada bir tek rumun meteliği 
yoktu , h psi münhasıran bu 
ıemtin Türk ve müslüman hal
kının paralan idi. 

Yuvan usta, gUnUn her saa
tinde tcıg hı başınd , ufacık 
çocuklardan ihtiyar sakallılara 
kadar herkese yetişir, herkese 
güler yUz göıterirdi. 

Pirinçten, yağdan, oyuncağa, 
ltne, ipliğe kadar dükkanda 
bert 1 Tcultu. Bu itibarla 
hiçbir mtişteri Yuvan ustanın 

kapısından bo§ elle çıkmaz, her 
...Upı muh kkak bulurdu. 

DnkkAn k~ndi malı idi. Ost 
ktmda iki odası, bir de alt kat-

Dün Ağrıya ha
reket ettiler 

~·r· ran Nezihe Hanımı da muradına craı 

di ••••• Meb'uı intihabının Şiddetli eürül-
neticesi tfi)er o)dU Dir fok vatandaşı da muradına t~i: 

. .. . dirmek, aşaiiı yukarı bit rtıuvaf ftfl. 
Ankara, 15 (Telefon) - Umum Berlın, 15 (A.A.) - Umumı ın- Varıova, 15 (A.A.) - Lehistan yettir 

erkanı harbiye reisimiz Müıir Fevzi tihabatın neticelerine nazaran in- sol cenah fırkaları Var ovada bü- * * f: 

Paşa Hz. refakatinde nüfus umum tihabata 35 milyon müntehip itti- yUk bir miting aktetınişletdir. Bu }{a1al>altk 
müdürü Akif, mülkiye müfettiıle- k · · S ı d '- ti · · h"k'" 1 h" b' k ii · d S · B l l b .. 17 d ra etmıttır. osya emoKrll ar mıtıngte u umet a ey me ır a· Köprüden gt!çcrken bir kalabalık g 
rın en aıp ey ere ugun e 8 530 000 ·ıı· t · ı· ı · · · · · · - .. · · t.. 
Sivas trenile Ağrıya mütevecciheon ı , ; mı . .1Y.e çı soıya ııt er r!'r suretı kabul edılmıttır. Mıtı~g- züme çarptı; baktım: Butün lckclcrı '. 
hareket etmiştir. Anlaııldıiına ıö· 6,375,000; komun11tler 4,599,000; çıler bundan sonra sokaklara dagt· lecck, bütürı eski kuma~ları yenilcıt&• 
re hükkUmet bu gibi hadiselerin merkezciler 4,594,000; Alman mil- larak tezahürata haılamıtlardır. recek Jıarikulddc bir ilacı satan bir O· 

tekerrür etmemesi için ciddi tedbir liyetçileri 2,459,000; halkçılar Nümayiıçiler tezahüratın memnu danı, nutuk irat ediyordu. Halk etraft· 
fer alacaktır. l,96G,OOO; iktısatçılar 1 ,35ı,OOO; ~ldu~u b~zı caddelerden geçmek na toplanmıştı. 

B h ık lan 1 118 000 ·f ıstedı.lderınden zabıta muhalefet Biraz sonra merak ~aikasile top/ıırı 

Hudutta 
avyera a çı , , ve çı . . . 

çiler 1,103,000 rey almıtlardır. Bu etmıttır. Bu esnada kımler tarafın- mış olan bu kalabalık. hiç bir fCI/ al· 

h b ·· 573 ıneb'u 1 kt dan kullanıldığı henüz belli olmı· nıadan dacıldılar. 

Tashih 
eaa. a gore • u an sos· bo G . b. t d • h t trcı· 
1 d k ı l42 ·ır . yan el mbaları fırlatılmı§ ve ta· ,arıp ır c aı a ırı:11a t 

ya emo rat ar , mı ıyetçı ıoı· 
1 

. . 1 .. '· .. b 'k' · t 1 b. p0li· • • lf I ne al. 1 06 k .. · 1 77 banca ar atılmı§tır. Bır kışi ölmü§ ına otenım, erı ·ını op ıyan ır y ıat er 1 , onıunııt er , mer· . . . . . . . . 
k ·ı 6 Al ·ıı· .1 41 ve beti polis olmak üzere 15 kıtı tıka lıatıbını getırdı. O kalabalık ta o Zaman ezcı er 7 , man mı ıyetçı er , 1 z b .. k.. · d . b' ru 

h 1. f 1_ 33 'k l 23 d yara anmıttır. a ıta su unu ıa e lıatiptcn bır şey alamadan ııe ır f 
Ank 15 (T 1 f ) ı a a ı ıraası , ı tııatçı ar , ev I . · lOO k' · k.f 1 ~ ' ara, - e e on - ran 1 .

1 2 
d 1 k d ey emııtır. ıtı tev ı o unmuş ııernıcdcn dagılmamıflar mıydı. 

hd'd' h d k . T" k h etçı er O san a ya azanmı, a · T hk.k d kt d. * • ta ı ı u ut om11yonu ur e· d l akt d M" b k' 55 b tur. a ı at evam etme e ır. • .. ı•w• h · . '-~I • b" o urun a ır. ute a ı me . yetı reıs ıgıne ancıye vetu1. eti ı· . . 
. . d . b" . . b .. d .... usluiu Bavyera halkçıları, çıfçıler Amerika tayyareleri 

rıncı aıre ırıncı §U e mu uru . 
S·· ı S · B · I ve dığer fırkalar ka.:zanmıtlardır. u eyman aıp . tayın o unmut· Tokyo, H (A.A.) - Amerikan ta}-

tur. Hududun tashihi müzakerele- Edı•rneJı•ler yareclleri, büyük bahri muhiti geçmek 
rine yakında Tahranda baılanacak teşebbüsüne girişmek i~in Samsongi-
br. Yunan f utholcularile den hareket etmişıerdır. 

M meclı• •inde karşılaşacaklar lngilterenin borçlan 
• • Londra, 15 (A.A.) - Bazı Amerikan 

Edirne, IS (A.A.) - Edirne Yeni bir gurup teşekkül mahafili tanfından İngiltere hUkOme· 
spor takımı önümüzdeki pazar gü· tinin harp borçlan hakkında Amerika 

edıyor. . nü Gümülcinede Yunan Atlaı ta- ile akdetmi~ olduğu itilAfı yeniden tet-
Ankara, 15 (Telefon) - Yenı kımile bir müsabaka yapm&k üze· kik tti &0 te · f • 

f k b' l . . . e rme&• mıne sar ı gayre.. ey-
ır aya mensup me UI &nD meC• re cuma günü 18 kitılik hır grup •v• • • • 

liste bir grup halinde çalıımalan hal' d G" .. 1 • h k d ledıgı yolunda ışaa edılen haberlenn . . . ın e umu cıneye are et e e- _ . . 
ıcın tedbırler aldıkları bunlardan aslu esastan An olduğu beyan edılmek-
birisinin grup reisi intihap oluna- cektir. tedir. 
cağı ıöyleniyor. 

Sırp-ltalyan hududunda Alman intihabatı 

Irakta 
Kürtlerle bir müsa

deme oldu 
Bağdattan T aymiıc 

riliyor: 
bildi· 

"SUleymaniycde Kürtler ile 
hllkiımct askerleri ve poliılcr 

arasında bir musademc vuku 
bulmuıtur. 

Hariciye vekili birgün 
gecikti 

Pariı, 13 - Belgrattan gelen 
telgraflara nazaran Sırp • ltalyan 
hududuna 4 Sırp alayı vlsıl ol-

Kort, nümayişçileri ile poliı 
arasında vuku bulan bu muaa· 
demede 13 maktul Ye 35 mec· 
ruh vardır. Bunların biri zabıt 

Bertin, 14 (A.A.) - İntihabat silkfin dördü aaker, dokuzu polistir. 
dahilinde cereyan etmekt sUt'lı ReY. şan Hadise fU ıekilde ba9ladı: 

Ankara, 15 (Telefon) - Hari
ciye vekili lstanbula hareketini ya
rma tehir etmititr. 

Ahmet B. geliyor 
Ankara, ıs (Telefon) - Aja 

oğlu Ahmet B. konvamiyonelle Ja .. 
tanbula haraket etti. 
Kemal Aziz Beyin yeni 

vazifesi 
Ankara, 15 (Telefon) - Hari

ciye vekaleti kalemi mabıua müdii· 
rü Kemal Aziz Beyin Roma sefa
reti müsteşarlığına tayini aöylen· 
mektedir. 

evel önUnU almak llı:Jmdır. 

Aııl!ız bir h11ber 
Dünki akıam gazetelerinden 

biri Fethi B. in Saray burnu par
kında bir nutuk allyleyeceğini 
yaziyordu • Dun kendiıile ıllrilt· 
tUğümnz lider bunun doğru 

olmadığıoı söylemİftir. 

t dükkAnın bitiflıinde depo 
gibi kullanılır. bir ma HUı YI .... 

dı. Genççe bir karııı, yıtltkin 
bir km, bir de oğlu ile ruvao 
usta, ilst katta yalap kalkarlardı. 

Bazı gUnler Yuvan uıta litsfeyi 
sırtladığı ve oğlu Hırilimboya 
da çuvalı ver<ligi tibi dôjru 
bahkpazarınm yolunu tutar, ora• 
da dilkkAnın neYak111nı iktniJ 
eder, kendi 6n0c, ojlu ırkıCla, 
mola Tere vere ıemtln yolunu 
bulurlardı. Bu 1aatlarda Mıdaiti 
Zoiçe tezgihta oturur, kırı He
raküya, anncılne yardım •ilınil. 

Kocasının güler ynzlü, ıen bir 
adam olmaıına rağmen Madam 
Zoiçe bet surat, aksi bir kadın
dı. Onun noktai nazarına göre 
bütün mahalleli, kendisinin dUz· 

mut Ye ahali tarafından pek 
bDyOk bir heyecan ve hararetle 
iıtikbal edilmiftir. Lublianada 
bUyiik bir galeyan h01dim ınr
mektedir. 

ltalyan konıoloshaneıi Hker 
kunetile muhafaza edilmekte 
Te hiçbir kimıeye oraya yanaı· 
m11ına milsaade edilmemektedir. 

HOkOmetin ittihaz ettiği ted
birlere rağmen blltOn Sırbiltanda 
ltalya aleyhindeki cereyan gittik
çe kunetlenmekte, teve11ll et
mektedir. 

Yakalanan muhtelis 
Paris, 14. (A.A.) - Mcmurlanndan 

bulunduğu Ccnobl Amerika bankasından 
bir kaç milyon çalarak kaçmış ve lspan

Y•'ra iltica etmiş olan Villa Nue.a bn 
gece Parls'e gedrilmif n tcvkifaneye 
gönderilmiştir. 

gtio bacaklarına, dolgun gÖv· 
sUne tutkundu. 

ltillf ordulannın I.tanbula 
geli9i, · Mactam Zoiçede bahçe
deki kabak ocağına d&kDlmüı 
gDbrc tesialni hasıl etmiş, onu 
l>ol gObre ıerbeti içen bir kabak 
çi eti ılbl açmıf, on beş yaı 
daha gençltştirmlıti. M~hallede 
arada sırada geçen lngiliz, ltal· 
yan, hele l>Uhaasa Yunan aıker
lerine bayılıyordu • Onlar ne 
gilrbOz, yakıııkh insanlardı. YU
filrken topraj'ı sarsıyorlar, etrafa 
pi a saçıyorlardı. 
OilıH liarıı Madam Zoiçede 

anlaıılmaı bir meyil Ye incizap 
Yardı. O tltrecede kibir, hergtln 
cUiklclnıaa cıgara almak nzere 
ulnjin bir F ranıız neferinden 
tııteUk plfa bile almamıı : 

- Ben.. No Türk... Grek ... 
Grek ••• 

Diyerek Fransız neferinin gö
züne airmek istemiıti. 

Madam Zoiçenin ecnebi aa-

dıklan küçük binhanclerle kahvelerin 2000 d K·· l . t 
a am urt e rm umum ~ 

içine konmuştur. Havanın bulutlu ol- <. tlh b . t• ._ · · · 
il tehi 1 · d dl . k ın a a ıı ıraK etmem e11 ıçın 

ması m n p enn a e nı arttırma · · . . 
numayıf yapmıştır. Bunların elın· 

tadır. İspirtolu içki satışının men'i do-
de tabanca, bıçak ve uir ıillh· 

layısile sükilnun muhafaia edileceği 
lar vardı. NOmayiıciler, hOk6· 
met konağını muhRsara ede· 
rek " kahrolsun intihabat ,, 

zannolunuyor. 

Deniz kazaları 
Marsllya, 1' (A.A.) - Yunan handı- diye bağırmıılar ye frakın 

ra.lı Agiu Georgi vapuru Pa1os burnu 
açığında kauya uiramış olan bir ltal
yan deniz tayyaresinin mürettebatını 

kurtararak 24 saat teahhtirle Marsily 

ya gelmiştir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. diln saraydaki daire

lerinde meşgul olmuşlar , aktam 
saat alta buçukta Sakarya mo
törile Fener bahçe önlerinde bir 
tenezzOh yapmıılardır. 

kerJerine karşı böyle içten bağ· 
lıyan muhabbeti glln geçtikçe 
ilerleyip artmışb. Hele cemtte 
civar kır kahvelerine ecnebi ne· 
ferlerinin dadanması, Madam 
Zoiçeye itlerden valut buldukça 
oraya ıık sık oğramak fırsatını 
vermiıti. 

tık def~, geç bir akıam aaa
tinde civardaki dere içinde kuy
tu bir yerde ayak üstünde iz
bandut gibi bir lngiliz neferine 
teılim olduğu Yakıt zevkten ken
dini kaybetmiıti. Üstelik heriften 
bir de tira koparmıfb. 

O gilnden sonra bu lngiliz ne· 
ferini, hazan F ransızı; hazan 
Italyanı, hazan Yunanı, hazanda 
Cezayirlisi takip etmişti. 

Madam Zoiçenin bahtını 
·açmakta Ingiliz neferinin ayağı 
uğurlu gelmiıti. 

Yuvan Usta bidayette meıele
nin farkında mı idi?. Bunu kim
se bilmiyordu. Yalnız mahallenin 
boşboğazlanndan birkaç kiti 

Kürklerle meskün yerlerinde 
ıerbes intihabat yapılmıyaca;ıoı 
ılSylemiılerdir. 

6unun üzerine, polisler ban· 
lara karıı hareket etmit ler, po .. 
lisin kafi gelmemesine mebni 
askerden yardım istenilmlf, as .. 
kerler ateş Jçmağa .mecbur 
olmuşlardır. 

HükOmet vaziyete hakimdir. 
Kürtleri'\ milli reislerinden do· 
kuz kişi tevkif olunarak Ker
kiıke gönderilmiılcrdir. 

Yuvan Uataya iti fıılımıılınad• 
o, içine şüphe koymamayı ter
cih etmişti : 

- Ben karımdan eminim ••• 
Diyerek işi halletmiıti. 

Filhakika son zamanlarda 
Madam bir gezmek heYesine 
tutulmuştu. Bunu Yuvan Uıta da 
görüyordu. Fakat kan geziyor••• 
bundan ne çıkardı? •• Kendiıiıı· 
den gezmiye giderken para pul 
istemedikten, evde itler yilz Dı· 
tü kalmadıktan ve karı ayağın• 
üşenmeyip güvendikten sonr• 
varsın genin di •• 

Rü~tü, ıemte vardığı um•D 
Yuvan ustanın dükkAnı beraıu· 
tat kalabalıktı. Dnkkinın kon· 
serve kutuları, hardal tenekeleri, 
lamba ıişeıi salkımlarile dolu 
camekanından Yuvan uatanıD 

yuvarlak karnı g~rillllyor, oğlu 
Haralamboya sık sık emirler 
verdiği duyuluyordu . 

Rüştü, do2"ruca kahveye sritti. 
(Bitmedi) 
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!milyon ı;rn ha:r.a111n m . Hayal işlerli. . vu··cu"a Zarar 1Termeyen Tu"'tu··n 
600 J:iyihn Jıazırl:rndı. tn m 600 ! u 'I' ~ - C'eptc para oltrnca, bu para bir az da 

mu" la" ka ötekine, berikine•yedirilince Serencam ı·yanalı profeso .. ru .. n keşfı• 
Beyin büyük maliyeci olduğunu öteki, 

'i ••e 
Türedi Beylerle tc&crrüf ~:~~·~!;~y.,d:'.""'nnr.ı diy• ınsdikt• İÇİD söylenen şeyler 

.!# 

_ 
29 

Harp bitti. l\1Utıreke oldu . .Milli mü-
Bir büyük devleti i .. .. . . - ca~ele ıtVIelti kuıttardı. Sulh devri gci· 

O n resm gunu ıdı. - Devletin li ikt d" . . .' T •• t - •• t h J • ı h akşııın sefar th . b. .. ma ve ısa ı polıtılmsı eli. Harhin irili. ufaklı türedilerı sonbıt· U UD IDU e aSSJS arlMIZ Veri en a• 
ntınd e anenın Uyuk salo bıyık altından tenkit edı'lir. b h l k i k d .. a rnuh~ har yaprakları gilxi düştliler, döküldu- • •• • e arşı am t ı 
tildi ll sem, muazzam bir balo Ve· - Milyonerin hiç işi yoktur ler. erı şup e 1 a .. a ır ar 

· eın ne balo' • Gençler v h · - Milyonerin hiç vakti yoktur. Lakin Serencam Bey demir kazık gi- Son gelen Avrupa gazeteleri bir usulU vardır. Bu usulle niko· 
mevlel'f de~şl:~ g~:.ç d~~~-ryanlar b - Milyoner milyonları ile değil bi ! gene milyoner. gene milyoner, gene Viyaoalı prof~ör "Ado1f Fran- tinini çıkardığımız tütünler tabii 

, raksedi gı 1 onuyorlar, aşka meziyetleri ile iftihar eder. milyoner, inadına milyoner, tepeden tır ke" nin bir k..ır.fjnden babJet- kokularını ve renklerini kaybet-
dı. YorJar ve ediyorlar ve ediyorlar- -Cihan harbi bu milyonerleri çoğalt- nağa kadar milyoner- ~ mez.ler. 

Bur tı. Yalnız bizde değil, Küreiarzın her Şöyle düşünüyor: mektedirler. y alnaz bu 
köŞeS eye giden koridorun kuytu bir köşesinde ve her nahiye.sinde... Milyon- - Ben gerçekt.en bir iktısat dahisi 

ameliye masraflı 

bir iştir. 

k 1 
nde "parlak,, bir bey tatlı di1ile larla milyoner! yim. Evet öyleyim 're asri bir dahi-

l\ı cıını • • M .~r saçmaktaydı: • • • Serveti zade merhum Berlin otel. yir.1; modern bir iktısatçıyım. Siyru:c-
eder'Ösyo ı Size Serencam Beyi takdin~ lerinin yemekle~nf çokluk beyenmezdi, ten bir miktar yal'dım görsem ... Eski 

.. ırn. Türkiyenin yetiştirdiği en bü· her tren.le. ne.rhne Tokatlıyandan ye- tüccarJnr, romlar, ermeniler, Karaman· 
Yük ltıaliyecidir_ mek getartırdı. lılar, çıfıtlar, tatlı su frenkleıi Ye geri 

Serencam B hi " • • • • Zehep oğlu, Viyana dönüşünde adamlar I Bellerini kaldıramıyorlar. 
demiyo . .ey ç estagfürullah,, kansına 3,000 iskarpin getirmişti. Her Den ise kaç d .· ld' ecti gene 
dili r' sanln bir rUtbesinden bahse- harp milyonerinin sağında, solunda, mevldi,;.i t t .e"' ır ge 

1
' g • ' 

k Yonnuş gibi azametle, heybetle, n- "kiramen katibin,, melekleri gibi bir S u U) nr~m·- . ( tu 
arla: - Evet! derneğe tenezzül huyu- Artin ve bir Vangel bulunur, lakin gö· t 1/rc;~m Bey ıktısadı t.'lS~VYU \ .. • 

ruror. rülmezdL Serencam Be)in bu tipten u u. ır taraftan caka edıyor, o ur 
Arak u t" k ayrıldığını kaydedelim. Onun ne Kirko- taraftan sen•etini bir kaç kat arttırmak 

M 
8 u onuşurken söylenilen · · d.. .. · Sö%1trden k b' . ru vardı, ne Andonnkisi. Sef arethanede ıçan uşuncelere dalıyor, yabancı sım· 

- B apn ıl~ığim bir kaç tanesi; kendisini bir iktısadi deha gibi geçiren, sar ve iş adamlarının yüz bir teklifini 
bu en demiştım, ey maliye vekili Ford, Astor ve Rochfeller'e halef göst<> tetldk ediyordu. 

nu yapma! S . -_ onra paşman olursun. ren Serencam Bey fransızcayı, daha Derken: lzlanda adasında yaman 
a 

1 
Osmanlı bankasına nasihat ettim; doğrusu parislice)i bir frenk züppe~i bir iş çıktı: Heklfı yanardağ-mm ateşin 

0 attrın ki_ şivesi ile söyler. den istifade ile orada ku\'vetli bir :ıkü· 

d .. : Bu ciheti "Banque de Paris,, mü- Geçmiş zaman içinde günde dört mülfltör fabrikası kurulması. Yüzde bir 
urune üç defa yazdım .. - mec}db~e kazandığı olurdu. Ekseriya ec- milyon kar. Bodos, Yordan, Kasbar, 

,. - Atnerikada giriştiğim bir liman nehıleı:ın pasaport.tarını vize ettirirdi, Karekin, Bohor, Rufail efendiler: 
e l'lbtım işinde._, deftcrı hakanlde olan işlerini bitirirdi. - Bunda hesap yok, Serencam Bey: 

- lsveçlil i t Ara sıra onlara tercümanlık ederdi. dediler. 
dil . er ş en anlamazlar; ken H b" . • . . enne bir def .. 

1 
d' arp, ır bomba gıbı gürledi. Milyo- - Sız, hepıniz, Bfü.-iikada çamların· 

_ l\fısı daki a soy e ım... ner frenkler apışa kaldılar. o devrın da dolaşan bir sürü ;seki ersiniz; ceva 
Ufak bi r adamım geçende bana hükômeti bunlann servetleri Ü7.erinc hım verdi. ı. 
isterlin r meblrtğ gönderiyordu: 40,0\r) haciz koymak istedi. Serencam BPy Serencam Bey Hekla isine girişti. 

g_ frenklere · M'l ı J J - Me hu . . .. .. · . . .. ..1 yon a~ zlnnda beyabanlarına dök 
l''lllna da~ r_, bankası mUdUrunu sof- - Servetınız şoyle kurtulur; hükti· tu, Hekla yanardağı bir feveran etti; 

'<et etmiştim... mete ise: S B · -nu 'b' .. erencam eyın serveti de onun altın-
rette k ~ı 1 sozleri işiden !renkler hay - Servetleri şu köşede! dedi. Fren<· da kaldı. 

a ıyorlardı 1 d k · ld _ Cart, · er en omısyon a ı ve onların adamı .... Geçen çarşamba birine bir vapur bi 

gin ınaliyec~urt...U cart, curt.._ Bir zen- oldu. Jeti almak için :seyahat acentesine git-
h'k v cutça zayıf olamaz· b ff"'kCı 1 ınete mebnidir k' S • u u metten rişvet aldı ve meşruti- miştim. Bir gişenin üzerinde şu levha 
odlduk~a şişmandı. 

9
1

5 
k~lrcncam Bey de yetin bendeganı sırasına geçti. asılı idi: "Pasaport viza1arı.,. 

ar. • ı o 750 gram ka· H 'ki ta f h' • er ı ra a ızmet etti. O gişenin memuru kim? Haydi, ba-

t 
Hd~· milyoner kıyafet' . . Bir milybn altın frank kazandı. Mil- ?mlım, tahmin buyurunuz! 

e me ım. Siz h' . ını sıze tasvir . ld K d. k · ü' Elb ıç rnılyoner .. .. JIOner o u. en ı endıne: - Serencam Bey. 
l'll • ise mutlak b gordunUz 1 000 uygun olm cak. a uranın moda - • ,0001 Bu parayı kazanmak J. - OI ... Serencam Bey; bu ne hal? 
lelade b' r~a Olursa o milyo srna çin bir insan 1 - Çok akıUı, dahi olma- Beyfendi bana hepinizin pek ala bildi-

ır ınsana benz ner a- lı• 2. B" ük ikt t 1' · plAtinden iki k er. Bağlam"" ' - uy ısa çı ma ıyecı olmr.- ğiniz bir masalı söyledi. Kan koca o-
ocaınan YÜZ"k ..... ı lı Bu takd' d be h b' d.h. ' kut, öteki .. .. . u , biri a • ır e n em ır para a . ı- cak başında Jflf atıyorlarmış: - Ah! 

tid' zumrut mılronerliğin 
1

,,, Y • siyim, hem sayıh bir adamım. Heniız H .. .. .. ır. Kıravat bü ükt" _ a aın~- . l . . ızır gelse ... Hızır gorunmuş. Denden 
inci fındık cesam;tind:r o~e u tündeki ge;cım.B ht~rlığı.mda mılyarder ola· üç şey isteyiniz, demiş ve kaybolmuş. 
saati küçük olamaz· her hın~lıdır. Kol ca 1~· en. ~r şeyım.- Bunlar düşünürken kadının aklına su
dendir. Kol dUğmel;ri aşık ~::.P~at~n- orDı~ağ ışhyor, bir makine gibi işli· cuk gelmiş. Pat! ocaktan bir kangal 
Alafranga "rasta dedı'kl . . . iğı gıhi Y 'hıç durmuyor, ve, - Yaşasın harp! dUşmfüı : - Hay menhus dilerim ki 
clJ • " erı tıpın t k lnsanl "ld "k k" l · ~ ' ' sı, bUtnnü ... Milyonerlikte: a en dıkça :il~ t ~ .. ıe d~Y er, şehır1er yan- bu sucuk burnuna yapışsın. Pat! sucuk 

( 
- Signret içilmez, yaprak siga zen '.' 

1 
• e du en ıkçe Serencam Bey karının burnunda. lfolır üçüncii dilek. 

sigar, puro) içilir. l'a."' gın eşıyor u. Koca ne teklif ederse dinlemez kan 
- Yfski içilmez Bronk k - Ne kadar akılhyım, be! Serer.- burnunclakinin düşmesinde musır. Su· 

~Oir. ' z oktey}i cam Bey bir kokteyl getirtti: cuğu düşürmek için üçüncü dileği is· 

- Her sene artrdism tedavisi . ha - Afiyet olsun bana! diye onu bir timal ederler. 
fransız knplıcnlarına gidilir. ıçin mlede yuvarladı. Hızır gelmiş, dile benden ne dilersin, 

- Tfirk parası ile bahşiş veril - Ben pek dirayetliyim. demiş. Hepsi olmuş. Fakat eski t.-ıs, t'S-

~Pte.n biT isterlin çıkanlrr. mez. - Benim üstOme dalavereci yok. ki hamam. 
- Bir maliye nazın olsam yılda bir Cel.!l Nuri 

Cıearamn ucunn sDrDltn bir mayi llt . 

Bu keşif tütfinde bulunan ni· 
kotini vücuda zarar vermiyecek 

bir hale getirmektedir. Bunu 

temin eden şey vtıcuda hiçbir 

2arar vermeyen bir mayidir. 

Bu mayii huıusi bir tite 

içinde cepte taşınmakta ve içi

lecek cıgaranm ağız tarahna 

gelen kısmına bir parça ınkıl
maktadır. 

Mayi cıgara dumanında bu· 

lunan nikotinin yüzde yetmiş 

HA doksanını ve dumanda niko

tinden daha az miktarda bulu-

nan zehirli maddelerden "piziri

din11 in yüzde altmıı ila yetmi

ıini zaptetmektedir. 

Dün tütün inhisar idaresi 

fen adamlarının bu hususta ne 

dütUndüklerini öğrenmek istedik. .. 
Muracaat ettiğimiz fen şube-

si müdürü Ali Osman B. bize 
şunları söyledi: 

- Tütünden nikotini çıkara
rak bu maddeyi vücuda zarar
sız bir hale getirmek yeni bir 
şey değildir. / 

Muhtelif memleketlerde ve 
bilhassa Viyanada bulunan fab· 
rikalar vasi mikyasta nikotinsiz 
tütün ve cigara imil ederler. 

Bu fabrikaların her birinin ken-
disinc mahsus bir usul ve .. de

nicotiniaer,, ameliyesinde kullan
dığı hususi bir formülü vard1r. 

Fabrikalar bunu bir 11r ha
linde eaklarlar. TütUn inhisar 
idaresinin de kendiıine mabıuı 

Çok pab~lıya mal olur. Bu 
tütünlerin memleketimi:r:de satış 
kabiliyetleri yoktur. Bu itibarla 

tübemiı Uitünden az maarafla 
nikotinini çıkarmak için yeni bir 

usül bulmağa çah91yor. Bu husus· 

ta ecnebi memleketlerde yapılan 
keıifleri ve fenni mecmualarda 
yapılan neşriyatı dikkatle takip 

ediyoruz. Maalesef keşif diye 
ortaya atılan birçok iddialann 

şarlatanlık mahiyetinde olduğu 
tetkikat neticesinde anla~ıbyor. 
geçenlerde Fransanın en büyük 

tütün mecmuaıında tntünden ni· 
kotini çıkarmak için yeni bir 

usul bulunduğu bir makale ile 

bildiriyorlardı. 
Bu usulde kullanılınan mad· 

deden getirttik. Labaratuvan· 
mızda yaptığımız tecrübelerde 
tamamile menfi neticeler elde 
edildi. Gazetelerde gördüğümüz 
bu keşfin egcr ilmi bir kıymeti 

varsa fen mecmualan bundan 

makalelerle bahsederler. Şimdiki 
halde kullanılan maypin ismini 

ve formülUnll bUmcden bir şey 

söylenemez. 

Bu şeklin ıarlatanhk olmayıp 
ilmi bir kıymeti olduğu anlafı· 

hrsa idaremiz de bu maddeden 
celbedcrek tetkikatta bulunur. 

Masrafsız olduğu anlaşılırsa belki 
memleketimizde de kullanılır.,, 

Rusyadan dönen deriler 
Memleketimizden Rusyaya 

gönderilipte Türk malı değildir 
diye inde edilen deriler tilccan 
çok milşktll mevkie dUşUrmllş 
ve tacirler dün toplanarak Rus
ların çıkardığı bo mllşkOIAtı 
müzakere etmiılerdir. Tüccar 

içtima neticeainde iktisat vekl
leti nezdinde teıebbllsatta bu
lunmak üzere Ankaraya bir hcy

d göndermeğe karar vermittir. 

.. VAKiT .. ın tefrikası 
ve sizin usulüoüz üzere sıraya yaşadığı için onu en münasip zamanda re geceleri efendinin yamna geldiği za· 

ko d B k 1 d
. k · · öldürmeyi kolaylıkla kararlaştırabUir- nurnlar onun i§i kapıdan dinlemek, Ben 

Yıun: S. S. Van Dayn 
- Anlaşıldıyıi dedi, yamı 

•ıat dokuzda.. Hata telefon et
llıeyi unutma! 

Araba hareket etti. Vanı 
batını pencereden , uzatarak 
bağırdı. 

- kuzum Markam, madam 
Piat~n boyu nekadardır tahmin 
•derain? 

-22-
20 haıiran perıembe ubahı 

•aat dokuz. 

Ertesi sabah tam aaat dokuzda 
Markam, Yansın evinde hal'U' 
~ulunuyordu. Nqeıizdi. Vanı 
ıae her zamanki gibi yalruz alay 
etmek ve nOkte yapmakla meı-

ld Nakleden: Ômcr Fehmi r n. Kahvalb bitinceyekadar 
b~vunan havaa ve fevaidine dair 
ır araba likirdı a6yledt 

• Markam milkAleme mevzuonu 
~nayete intikal etdirmek için 

1 
e~hude ağrqıyordu. V am ora-

f
arl a bile d•ğildi. Nihayet yemek 
aa ı b'tt• K B' 1 1• Uri ıofrayı kaldırdı. 

ır cığara yakan Yanı ıordu: 
- Raporlan getirdinizmi? 
- Evet. 

El~anı çalııma odasına gitti. 
ınde bir kAğıtla geri d6ndi. 
Markama uzatarak: 

- Okuyun bunu didi. fikrinizi 
~ğrenmek istiyorum. Bnttın 
düıOncelerimi not halinde 

y um. a a ım ne ıyecc sımz. k K v k" l di. Kendisiui bekfrdi. Zaten saat kaçta sonu tarassut etme ti. 
l~ıtta 1 yazı an aynen kop- audet edeceğini giderken sormuştu. Son zamanlarda Benson, işi açığa 

ya edıyorum: •• k.. Benson fühakU;a eve yalnız döndü. So- ımrmuş, llJU. Hofmana karşı srıi niyeti 
Hu um . yundu, dökündü. Bu suretle kirmeyi olduğunu isbat etmişti. Bu suretle krı 

Madam Anna Platz 12 .hazıran gece· beklemediğini anlatmış oldu. Efendisi· telılikeye girmiş oluyordu. işte Madam 
si Alven Bcnsonu katlettı. . b tt "/dürmekle ~inayeti sokak Platz, bundan A:urtulmak için efendisi· 

M h ili h d
• nı u saa e o . "ld" '·t .. a a a ıse tan beraberinde getirdiği bir adamın nı o urmcn: c tereddut etmedi. 

Ayni evde oturuyordular. Hadi8cnln . 
1 

d'vl üphcsini meydana çıkal'.mak Mücevlıcrlerc gelince, bunları da iJ,. 
oukuu anında kadının orada olduğu 'f~ı:::n şkurnazlıklanndan biridir. tiyar kadın aldı. Kızı için sakladı. 
tahkikat Ue sabittir. V ta Acaba Benson sokağa çıkmadan eı· 

Tarzı cereyan as: b kull veı bu kıymetli taşlan saklamamış mı 
Kadın evde maktul Uc yalnızdı. Da- Katil Bensonun a ~ncasınıd. Ban· idi? Fakat saklasa bile bunları bulmalı: 

hUdeki bütün pencereler ka[Jatılrruştı. dı. Evind~ bslr ~ta~_.revo ı:ealr vard ı.d un- Madam Platz için çocuk oyunt·aüı ka· 
Sokak kapısı kilitli idi. Başka girip çı· lardan w bır !"' "uaon 8 on a uru· bllinden bir feydi. 
kacak yer yoktu. Benaondan bir ,ey yor, dl~er!~~ı .. baş~ad~e~l~rdz buluuuyor İmkan 
aormak bahanesi üe içeri girdi.. El. d~·. ~vın u un g r ısı~ı _çı tl.8ını blldi- • . d /' k' 
b b'l k ld mıya lüzum görme- ğı ıçın bunlann yerlcrını bir dakikada ıJ!adam Platz, sagllim ıra c ı , :" ı 
a':!';~t 1 c k a ırdıı. Bu halde ihtiyar bulabilirdi. Efendisi salonda kitap o- ı·e hUektir bir Alman kaclınıdır. !Joı~le 

k d 
ıdapo ba ~kyorbiri olsa Benson alcika kurken kadın gitti, slltihı aldı, önlüğü- bir cinayeti tertip ve icraya her veçlıU~ 

a ın an ş a ·· alt -'·lad · .. t ·ıı· duyacak, başını kaldıracaktı. Bensonun nun ına B"" ı. Cınayetten sonra mm> aı ır. • 
takma saçlannı ve takma dişlerini tak- bunu ya. attı yahut bir yere soktu. Bm- Boy meselesı 
uıamaıu da kadının katil olduğuna ala- ~onun silaJılan hakkında geçen bahuı Katilin boyu dbcşbka~1cn_~· altıt pus

1
tul. 

mettir. Çünkü Madam Platz bunlan ıştc bu sebeple onu bu kadar korkut· ltJadamın. boyu a u o çuyc eva u • 
bilenler arasında ön safta gelir. Efendi muştu. etnıektcdır... •• • • 
onun yanında bu ku8urlannı saklama- Sebep Kuçuk_ ın~ı~alar 
mayı itiyat edinmişti. Madam Platz Bensonun evinde sırf JJladam Platz, ılk ı.stıcı·abı sırasında 

Zaman kızı için lıizmet~ilik gibi bir oozife ka· Mi8 Klerin mücrim olmadığını iddl'J 

Madam Platz, Bensonla beraber bul etmişti. 11lü Hofman çalışmak üze- !Bitmedi) 
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1~11retler: -E borçlar meselesinde Fodla gibi hürriyet. 
Snlihlide yobazlar, lideri beyaz biı 

çarşaf üstüne kara kara Arap harfle
rile yazı h ''L!\ilahe illaIJah !,, levhasile 
karşılamrşlar. Ve .. Allahüekber ve liJ. 
ltt.hilhamt!n diye avazı bülent ile sc-

KIZIL YAZAN : Omer Rı~o -] 

Bitaraf bir maliyeci ne mütalealar 
yürütüyor? 

H\mlamışlar. ı 
Osmanlı borçları meseleai, bey· rülemez. Binaenaleyh, Türklerin • • • 

GÖMLEK 
-
-=-nelmilel mali işler hakkında yazı gayri adilane de olıa namuskirane t p s· . . 

h . . . smet aşa ıvasa gıtti. Yollarda 
yazan _mu arrırıerın ao~ .zamanlar- hır •urette borçlarını vermemeleri- köylüler bembeyaz, kalpleri gibi ıerte- T e ;c. a 11 ü p devrine 
da ba!hca mevzuu halını aldı. nin mea'u)ü kendileri değildir. miz ayranlar getirdiler. Ve Türkçe ~ dönmiyelirnl 

«L Avenir Belge» ve «Echo de 2) Bu borç tak.iminden sonra Söyledfler. Onlarm eJlerinde ne Yeşil - 9 -
I~ Bourse» ~bi b~lrca Bel~ika ma· Muıul, Türkiyeden ayrılmııtır. ba~ ne de üstlerinde haCJyBğı, ~ HükUmet aleyhinde ağızdan a· nun için herkesi uyandırmak .ıaıı~ 
11 gazetelcrınde başmuhamr _ olan 3) Bir devlet olmak itibarile farık kokusu vardı. ğıza dolatan bütün şayiaların ıe- dı. Feıat ıebekesinin deaısel~ 
M. G. Pombanın bu hususta bır ma- Türkiyeyi aevkedecek mahkeme Bayrak tutanlar Sakaryada harbeden bebi iki kiıiye verilen bu atiyeler meydana çıktığı, onun tahriJ<atf 
kalesini geçenlerde dereetmiıtik. yoktur LA HA YE adalet divanına fırkalann altında cem oJduklan kır- miydi? patlak verdiği anda herkes ne y•· 

Bu zat, diğer bir makalesinde "d'l • T·· ki h-'-Iı ld ... . . mızı bayrağı taşıyorlardL.. B b h·· .. • t' d .. ... b'l 
1
. 'd" S 1 rdeııbr h' . .. gı ı ıe ur ye aa o ugu ıçuı u zcva n uınu nıye ın e şup paeagını ı me ı ı ı. ene e e<Je-

berveç ı a~ beyanı mutalea- gene kendiıi kazanacaktır. • • • he yoktu. Hepıi de mert ve asil İn· ri it batında bulunan muasır ın r 
ta devam e~ıyor: . 4) En makulü ve alacaklı nokta- ı~nnet Pap, Salihliye gitseydi ne sanlardı. Bunların daha batka ıöı niyet alemine en yakın ınual' 

«L'Avenır Belge» m 7 eylül d d kl 1 Alnı bo • yatak çarşafmdan bozma kara bayrak- Jiyecekleri olaaydı, onu açıkça ıöy medeniyet aleminin bütün :ınüe~ 
1930 tarihli nüshasından: Jsm ~ a eD'h r tlik, b lan d"Jd~. la karşılanır, ne de yollar da hacıyağr Jemekten çekinmezlerdi. 1 • • b' "}" t 1 D surı· 

"O I d.. • • • arı ıçm en nı ayet a u e ı ıgı ve öda wacı kokardı. • • . .. _ . ıe erıne varı& ır vı aye o a .. ti, 
sman ı uyunu umumıyeaının kild t d'J•t ak fık . . g O halde ııın ıç yuzu neydı? yenin veliıi Muaviye çok tecrube 

Türk maliyesine pek ağır gelmelde şe e a ı ~ yapm ve muva Nıçın? Mua-viye, Hazreti (A1i) ile Talha k d' ı· b' · i · d" ()ıııer 
ld ~ .. lemı" •ti·k F'lh· ı..!k ve uzun takııtlere bağlamak -Ye ya • • • Z'"be . h il . • .. d"'kt ço ırayet ı ır sıyas ı ı. t·· 

o ugunu aoy :ır • ı ıuu a .. . • . • ve u ynn a erını gor u en ibi büyük bir adam ona "AraP .. 
mecmuu 129.384.910 altın liradan ~I!°b: d'i:i~ yenı ?"almkt.faızı ve· Fethi Bey, Hürriyet getiriyor da ıonra onlann çevrilen fesatlarda l- g k' d . ~- M viytı 
ibaret o)an bu borçların 84.578.486 rı ır rç .. •.~ne getırme ır. onun için mi demek istiyorsunuz? Ha- ?'.il olmadıklarma kani olmuı ve ~ın •sr .. ~ı,, • e~ıı •·. uaınşk 
liralık bir kısmı nisbetsiz olarak 5) En buyuk hata ve noksanımız yır bu mantıkla aldanıyoTI!Unuz. Kara ııın, daha çok endiıe verecek m~- ınce zekasıle: gızl~. tertıb~bn •z1İ 
bu memleketin tıırbna yüklemnİ§· Türkiyeyi eıki halde ve düıüncede bayrak için hürriyet derseniz Şeyh Saı- hiyette olduğuna anlamIJb. ıat ve gayes~ne nufuz edıyor, gı ıJı 
tir. Bugün petrol menabii olan Mu- sanınamızdır. Zehinlerimize yerles- di diriltemedeıı bu JAfı söylemeğe ha'k- Vilayetlerde sükUnet Te asayiş feıatçılarm ımparatorluğu Y'1:,.

1 
sulu da ih~va eden Irak ancak tinneliyiz ki bu memleket bugü-n kmız yoktur. ~ükemmel olduğu, h~et ~erke istedikleri~i anl.~y?rd~. ~una ator 
G.791 .151 lıralık bir kısma İftirak herhangi modem ınemleket düıtur Hacryağı, mis, Arap irfanı fçin zınde feıat çıkan~. bır imıl bu- ya!daeak ılk ?'~~ım ı§,_ ı~par 
ediyor. ANKARA lTILAFNAME- ve dü,üncelerile idare ediliyor, hu· hürriyet derseniz evvel~ baştanbaşa is- lumnadığı, de-vlet reısı herkese a· lugun _merkezını. ıkaz ıdı_. Yoıc; 
Si mucibince Irak senede d ti ka at fakat ali ik- tiklAI harbini ve senelerdir yürüyen çık cevap vermeğe hazır olduğunu devletın merkezı de, belki fet• 
47r:. 779 60 lı' t · ·'ı "k il f u da_nn~ · ·pbaırl 'aı cakmh vhe · hayatı inki.r ediniz. lnkı\r etmeden ilan ettiği halde fesat devam eder- alet olur ne yaptığım bilmeden d~ a. · ra esvıyesı e mu e e bsa ı atııını t aya er angı . ae, b nd t hh tm k k ' ,. 
tutulmuşken Türkiyenin verme.si ve istiklalini muhil bir tekli kab ıl böyle bir hürriyetten bahsedeme?.Siniz. tedb~\ dn eva 'I: .e e d ved~o leti yıkmak istiyenlerin eline g 
lizmı gelen miktar 5.807.980.84 d Geri için hürriyet bilmiyoruz. Gerinin ,İ{ 1 

• a'i:::aım:.eap e ~~· çerdi. 
lirayı buluyor Gayet tabiidir ki bu e emez. hürriyeti düpedüz irticadır. lnkılfıbm uaHvıyOe üh~ Tb~r ıkl~fn Muaviye Hz. Osmanı Medine' 

· d 1 . aonra z. aman m ım ır te ı • ' d' borç muhtelif devletlerce itıal edil- yavaş~adığr yer ~ rtı~ ~aşlar. te bulundu: den Şama götürmek, yahut Me r 
miş arazinin ticari sınai ve zirai LA.yık, cilmhunyetçı Liderin genlere Ba k 1 • M d' d neyi askerle takviye için vukub1" 
buralardan elde ett' ..... h lAt 1~ ve hiç olmazsa mUrtecllere hürri· - na a !J"&a •ı~ . e ıne c 

1 
kl'fl . . dd' d .... ıgı ası a yeKU· kalmayınız. Şama gelınız. Qrada an te ı erının re ın en ıoııı• 

t b'A ti . .. . yeti fodla dağıtır gfbi uzatmasın .•. Ka- b .. k ~ f d 
1
. B f h h l . . d hl nu ve a 

11 
serve en esaaı uzerın· b ak F~ th" B bir k u ıfı et e e ım. u eaat er a • aıhabın büyüklenle bır kere a 

den taksim edilmek l'"'zmıd Y ka ra ayr e ı eye namaz aza- d b' lak kti P lak ter' 
a ı. 0 

a Hediyesiz düX>ün ya. kalacak kadar fırsat bırakmaz. e ır pat verece .r. . at konuıtu. H. Osman Medineyi 
yalnız arazi esası alınmaz, netekim 6 . • • b' vermeden evvel Şama gıdelım ve ketmemek ve onu askerle t~İ,-
bir çok ve dağlık aksam mevcuttur Bir okuyucumuz bize, ken- Ne hır santim demır, ne ır orada bekliyelim. . k b 

1 
kt h klı "d' ç··ır 

ki bunlar Musulun petrol aahaaı ya- diıine g6nderilmiş olan harf. • • Hz. Osman, bunu reddetti. Onun yıkü· ba uh etmketme e ~.f 1 ı. ~d-
nmda hiç laymet ihtiva etmezler. bir dU~n dave.;..esini o6nderdi Lider Bal kesird bir utak 8-yıc- "b' H b · k ki k u are e onun nu uz ve 

6.. ~, o dı'• ı e n o gf ıdı,k;:, z. peykıymgam tel!ıbn. çodostueı Mço retini sanardı. Devlet reiıinin 1J11" Yunanistan, Bulgaristan ve Yugos- Bu dantiyenin g6nderilmuine . e a ar ve e ı ır , e· . . . . ' 
lavi ayni imparatorluğun borcun- sebep, altında fU mealde bir Jcra lflb kanunundan bahsettL lcra dine, yani peygamberin tebri olan kaddes hır mahıyetı haız olan d. 
dan hisselerine düşen borçlardan not bulunmaııdır : inAs kanunu demek Türldyedeki fakir yeri nasıl bırakır da baıka bir yere Jet merkezini bırakıp vilayetlerıır' 
henüz bir santim ödememiıler ve "Nazarı dikkate : Hediye ka· fukaranın, bilhassa köylflnün, işçinin giderdi. Onun için Hz. Osman, Mu- den birine iltica etmesi, efkarı 11" 
sebep olarak kendilerine terkedil- 1nüra.bahacının elinclen azat olması de· aviyenin teklifine fU .liat'I cevatiı mumiye üzerinde iyi bir tesir ba~ 

bW edilmiyecejinden bilhaua mekttr. vermİ§tİ: mazdı. Bı'la"kis herk.,.. korkunr_, IJİ' mit NW&iuin tüceari, amai ve zirai affınızı istirham ederiz.. o -- H be •-
1
• ...., ,._,,. 

kabiliyetine nazaran bu taksimin Bu kanun mahiyeti itibarile Türk - uen z. peygam rin xom· tehlikenin devleti tehdıt etmekt' 
aralannda yeniden gözden geçiril· Hota gidecek bir çıjır. DO- demokrasisinin en güzel eMridir. Eğer !uluğun~ terkedemem ! Bu yolda olduğunu zannederek heyecana ~-
mesini ileri sürmü§lerdir. Türkiye- ğtinlere ~eıit, çqit hediyeler demokrası halkın hayatını be§ on ku· olsem bıle perva etm~ • • pılırdı. Belki bu heyecan da, nıal
ye gelince, ıark aksamı tamamen alıp götlirmek yfiztlnden bir ta- nış pahasına satın almak demek değil- Hz. Oımarun bu tekilde hareket aitler tarafından istismar oluJl1JI"' 
hasılat getirecek halde deg"" ildir ve lam aile bOtçelerini sarsanlar se ! · · · etmesi, gayet tabii idi. lalam tari- d 

0 
. . H 

0 
b te1'-

d dir b k Basit ralaımlar işi halle lifidir. hinin doğduğu günden beri Hz. pey 
1
. u.fl . nundclıçıtmn ktz. smk anh ,klu ·dİ· ıu halde kendisine arazi esası üz~ az eğit · • Çtınkü ir ço lan .. . be l 'k" . _ ~ b ı en re e e e ço a 

1 
ı 

· d "ki • b l b" 1__ 1·..-1n 'L_..ı1·y-:• gitmek bır" n--ı Turkiye halkının kaçı mürabahacı, ka· ram re tefn ı mesaı aaen, u O h ld ..ı .. _ nn en yu enmıı orç ann ır ıua· r- neu _., ....... a e Medinede bulunan ve P' 
çı mürabahactlara müracaat mecburi· tarihin her hadisesini derinden ya· O d • b _,., mı da bütçesine biç bir irat getinni- baya~ılık, aıağıhk tellkki ola- b kur be - ıman an ıonra 11 qma g_.DleJ yetin dedir? • • • şıyan, u ve sima, peygaın nn . . -% ı 

yen çöllere istinat etmektedir. Bu nurdu. Eski kanun köylü ve fakir halkı mü- tehrini bırakıp bir yere gidemezdi. n, devletı ele almaları muhteJ11~ 
izahattan da sarahaten anlqılıyor Da-.etiyelere böyle bir not ili- rahahncrnın elinde haplsaneye yollıyan Hiç bir ıiyaai icap, onu bu karann- olan ricali, layikile tenvir etmek li" 
ki yapılmış tevzi adilane değildir. vesi bu mahzuru ortadan kaldı- bir zebani idi. Yalnız zebani olmakla dan çeviremezdi. zmıdı. 
Beynelmilel itilaflarda her gün da· rıyoı-. kalmıyor, ilk zamanın yamyam uull~ Muaviye bu teklifinin reddin- Muaviye, Şama dönmek İÇİ~ 
ha ziyade kıymeti ka.bul edilen ef· Yeni evlenecdklere, aleyhle- rinin biraz muaddel bir şekli idL den sonra bir teklif dermeyan etti: hazırlandığı ve yolculuk elbiseler• 
ya, LUCRECE'in NATURARE· rine de olsa, bu uıulü taT.iye Yamyamlarda bir adam birine borç- - O halde ıana asker göndere· ni giydiği halde Talha, Zübeyir~ 
RUM, diye ifade ettiği tabii ve ya ederiz. lanrrsa, alacaklı adam, borçlusunu js. lim. Bunlar senin yanında bulu'?- Hz. Alinin de bulunduğu bir mecli-
ahlakf hak mefhumuna mahaıif bir tf ·-'·· q y _ _ terse yer, isterse lime lime keser, pa- ıun. Bi~ hadir.e vakuunda sana yar- ıe giderek orada bulunan zevatııt 
taksim vardır. -'~ J..qıue,. mrda satar.... dım etaın. L-- • k tku . . 

bu kl.f. d an:psıne arıı !U nu ırat ettı: Arui mesahası esası üzerinden de M Vent'z•Jos Kurunu vustada alacaklı bor~Jusli· Hz. Osman, te ı ı e kabul BT k" kid bU"' 
ğil, bugün Türk Cümhuriyeti elinde • "" nu tazyik eder, mesela onu esir diye ebnedi. Çünkü Medin~ye kartı - . 1 ıyonunuz ı es en .. 
kalmıı arazinin kıymeti esası üze- Bizim de Avrupa blrliGlne satarak alacağrru alırdı. bir tec:avüz vu~u!1u onun ha-Yaala- rada bır devlet yoktu. Tagall~J> 
:rinden Türkiyenin borcunu te.sbit girmemizi iıtiyormuı Bizdeki kanun da bunun biraz daha •ı al~azdı._;1i•ç b~ ~üalüman, ~ hükümrandı. Hz. peygamber ıelclilı 
etmek lazımdır.,, Cenevreden bildirildiğineı göre M. başka türlüsü idi. le bır teeavuze cur at edemezdı. ten sonra vaziyet değişti. Devlet tt' 

Ayni zamanda Belçibnı.n en Venizelot Türkiyenin Avrupa bir- Kredisi olmıyan adama borç veril- Heh t'!rar, bukad.~b• tatıra~ın esaüı etti. Devletin hqına geçıııelı 
parlak avukatlarından qlan bu .ıat, liğine dahil olma11 hakkındaki tek- mez, borç verilince alınmu.sa bir ada- ka ıe.;.ı 0 hl~ hu kmu ab:ı t~.1~«:: için taıallübe İıtinat edilmez old&J· 
T~ki~e ve. Tür~~denin bbouıü1nkü lifini Cemiyeti Akvamda tekrar e- mın hürriyeti onun kefareti olaına.z. d~ı H: JeY vuk:b:::bmr:ıfak~; Devlet bqına geçecek olanlar ıpe-
m ııyasetı ye mu evver rç ara decektir. Mederu dünya hukuku hu merhaleyi beyle bir tecavüz akla selem.ezdi. ziyyetlerine güvennıeğe bqladılat· 
kar§ı h~e~etınd_e ha~lı olduğu Yo- ee çoktan ~uldu. Türk d~mokrasisi de eıı Onun için Hz. Oaman Muaviy~ Bu meziyetler, iılamiyete girnıelı, 
Ium:lakı mutevah nqrıyahndan do- Fışkıran yanardağ hayırlı ış olarak denur .Yolundan son· nin bu ikinci teklifini de reddet- iıllmiyet davaıım ilerletmek, d]j-
layı Borsada duçan tenkit olmuı t 1 d 1 b be 1 - ra bu kanuna kabul ettL mi§, ona: miyetin zaferini temin etmek yo• d d t ı___ • ba ..... ta ya ana ınan a r ere ıore H L_.._!_ k 

1 ve ora a a eıuar ve ıı t ettısı 1 . w • • - z. peyıamuenn omıu an- lunda hizmettir Bu hizmet o1und• 
müdaf aab meyanında bilhasıa u stro~bolı yanardagı yenıden Demir yolundan bir santım slJkiJJemcz. m, tıkınbya uiratmam ! . .. .. · . . . Y • • • 
cayanı hayt fikirleri T' tın•~! . müthıı ıur.ette feverana Bu kanundan bir harf kaldırılamaz... Demiıti. kıdemdır. Butun muhıt ıçınde JÇ~ 
:r 

1 
ave e •:r.-r. b l t D "' t · d h t k d t' · d J t" ·· -nnek a-

l) Türkiye mali ulanbsı hari- kat amış ır .. agın epesın en çı· Program ne oldu? t;'u va%iyet kar!ıımda Muaviye .a ı· u re ını, _ev e ı. yu~ ak-
cl teıvikabn kör bir al ti ' h r . an atqler cıvar tarlalarda yangın- • kat'ıyetle hüküm verdi: çın azım olan hyakati haız olnı . 
d b 1 d e kt a ın l&Pa sebep olmuıtur. Bütün Lipari Fethi B., fırkuınrn proğramında, - O halde emin olunuz ki bu- trr. Bu yolda devam edilirse, hıf 

e af amı§ ve evam etme e olan aı ı· i h'--nnm aleyh' d b d b" ki b · · 'hl. 1 d H--.. . ,, .. . . . ati,alarmda yer altından gelen aes- Y nrz ıman n l3A ın e o- ra a tecavüze uğrıyacakaınız ! ır mse _u ıtı ı. a e emez. -
Kurt ısyan.:un tenkılı zarur~~ ola: ler iıidilmektedir. lundu. Fak t b .. 1 d H O. kes bu mezıyetlen haiz olanlard 
rak dogdu Asıl hedef: T~rklerı Meıinadan lstromboli ada.sına lzmlre gitti. Müskirat fnhfsannd:t korlan:dı: u aoz er en z. man nüfuz ve hakimiyetini tanır, ber
lran ve Iraktan ayıracak şerıt ha- iiç torpiyör ve sahrmçlı vapur gön- bazı tadih\ta tan\ftar olduğunu söyle- Z k d d'• Allah b' . kes bu muhterem ve mübeccel ,;~ 
lin~~ .v~ ~fa~ bir kü~ devleti derilmiftir. Adada S telef 11 yaralı di. • • ko..;! arar yo ' e ı, 121 v?ta tabi ol~~· ':a~at bu yolda .. ~: 
teaııı ıdı. Şımdıye kadar agızlarınrn vardfl'. Manisaya geldi. Müskırat lnhisan- _ 

8 
_ dıl~ez, eskısı gıbı tagallübe do~ii 

tadını almıt ve bu kabil teıviklerin nm tamamen aleyhinde bulunduğunu M • Ş d lürae bütün bu hürmet, bütün bu ın· 
mahiyet ve neticesini öğrenmiı o- Romen doktorları gitti siSyJedi. M d' uad'"Yk«; amki-:ba9! et etm~de~ kiyat ve tabiiyet zail olur. Ben bu· 

. 'k . ta e ıne e ı e ıre "Yazıyetı ad iht" b · t d ı t ba 11da lan Ermemler bu tampon devlet fı Bir L-- . ...:~.J be . -L...: •_.-1 Sallhh de inhisarlan mamen kal- b' k dah l t·L 
1
.. r a ıyar ırza ı eve fi 

1 · d 1 f k b' ka ~ •~en " r-...-ıu:n~e d ;oı... d df ır ere a an a m!lfi u~unu bırakıyorum siz ona iyi muanıe e 
nne yanqma ı ar, e at ır ~ bulunan Romanya bp cemiveti u- rraca6 .z, e · ••• hissetti Devletin rok mühim Ye ta· d b ı d e-
h · · · • h'I K .. _. A • - f · "' y J ı -~ · ;-r e u unur ve ona yardım e et5 aının ayara gırmesı ca ı Uu. ır· mumı reııı pro . Jorgıyo ve Ro- an, an ıya~ .... ız, program ucun. rihi anlar g--irdig"'i belli idi Mem· · d dah hah · ı 11· k kı d d K "rtl b. ·1 k d t tol h•tt• c;ı· d. -:r • nız on an a byar o ur• ını aya an ır 1

• u er ır mı· ı:nanya aa eri aanatoryomu müdü- an u up yavaş yıtvaş 1 1• • • s>11l1 1 lel<ette gizli bir fesat tebekeıi var· (1] 
let olmak için muku.zi unsurl~rdan rü kolonel Marineako dün Daçya korkuyorum: yeni bir seyahat başlarsa dı. Bunun mahiyeti anlqılmamıt· nuz __ . ___ _ 
tamamen mahrum oldQğu için ha- Tapurile Romanyaya dönmüıler· program ortada kalmıyacak! ti. fakat her halde bu fesat tebek• [1] lbniü. Esir. cut 3, Sa. 66. 
reketleri bir noktadan mazur gö- dir. - -:- · -~ ı ... ;r maksat iatihdaf ediyordu. ~ (Bitmedi) 



Baıpapas davası 
Dava 12 teşrinievvcle 

kaldı 

&ıfpapas mahkemeye 
gelecek ml1 

Dün E:rip Sulh Ceza mahkemeaind 
Fen.., Bqpapazmm varisleri tarafın-
~-- açılan davaya devam edilmiştir. •il celsede davacılar davalanndan 
~•rasat etaıif, mahkeme danya huku-
1111•••i1e namına deTam edilmesine 

k•rar ••rınifti. Dünkü celsede hlllnıku 
tan .. dananun açdmamaaına dair 
•tiddei umamllikçe Terilen karamı 
eelp ft -tldldne ve muhakemenin d 
teertnteneun 12 si.ne taHldne karar ve-
ril111fftir. Bqpapazın mahkemeye celp 
" n ademi celbi keyfiyeti ıaft' 
!tlhahs olmaml§tır. 

Patrikin muhakemeye celbi ancak 
llltldclet umumillkten gelecek enakm 
tetldkfııden aonra anlqdacaktır. 

Neşriyat davuı 
"Hareket,, gazetem 8&hfplerfnden 

Suat Tahsin B. tarafmdan bazı ııqrl
nt dola1111fle "'Cftmhariyet,, gazeteei 

alerhlne açılan hakaret davasmm rii· 
Yetine dthı lstanbul üçilncn ceza mah
keme.in.de devam olunmuştur. 

Mahkemeye, mes'ul müdür Aph 
~ tarafından nkil gönderilmi§, vaki 
ıttrac Uzerfne mahkeme vaziyeti tetktl< 
•denk aorpya ~kilen maznunun mü· 
t.aldp celselere gelmedifi kaydile ve-
kiUa huanı kabul olunamıyacaiına 
lcarar Yermlf, vekil çekilmlttlr. 

Muhakeme tetkike kalmııtrr • 

Bir senet meselesi 
•Ameli Hayat,, mektebi sabık müdü· 

?il Muatf er B. tarafmdan mektebin 
•bık muhuelteeisi Aliye H. aleyhine 
~lan 3,800 liralık sahte senet tanzimi 
da,..., dfln htanbul ikinci ceza mah
blllfllllnde rüyet edilmiştir. Muzaffer 
BeJta refikası Mediha H.la Mahir :U. 
1-lade bir zat p.htt ınfattle dinlenil 
lıillfler, •aJıakeme bqka ban phitle
rin celbi ~e tetkikat için kalmıştır. 

Nafi Atuf B. 
Enurum meh'uau •e eıki ma

arif mOıteıan Nafi Atuf B. in 
Maarif yekilliğiae tayini lıakkın
claki kararnamenin ili tudike 
anedildiil teeyynt ediyor. 

Şehrimizde bulanan Nafi Atuf 
B. bu,aa Ankaraya gidecektir. 

Halk F ırkaıı 
Din C. H. fırkuı mutemetleri 

fırka merkezinde Hakkı Şinaai 
Pf. nm riyasetinde toplanmlflar, 

•• içtima uzun mllddet dea m 
etmiftir. Bu toplubda belediye 
intihabı lıakkmda g&rilfnlmDftth'. 

Polonya 1• talebe 
Şerimiı•e bulunm~ta olan 

V arıoYa darlllflinuau mımari ıu-

l»ui tale!>eleri ıerefine dibi ak
ta• Milli Tllrk talebe birliği 
tarafından bir çay ziyafeti Ye-

rilmlıtir. 
Galatuaray liteahıde miufir 

edilmit olan talebe, yediai kız 
olmak Ozere on bet kitidir. 

Talebe ..ıı gOnll ıehrimizden 
Pire Ye Atinaya müteveccihen 

lıareket edecekler Atinayi ziya
ret ettikten ıonra iki hafta kal
mak llzere Mı1tra gideceklerdir. 

Talebe Mısırdan ıoma Filistin 
•• Suriyeye ıidecekler ve a•· 
clette bir gtın kalmak here 
latanbula uğnyacaklardır. 

Eyltll&n yirmi birinde de ,eh

rlmize Polonyalı Tıp talebesin· 

elen m&rekk !p bir kafile gele

cektir. 

s 

[ ____ _:Ş~~E:..:_H.:..:_i~~:_~H.::..:.A.:_:B:...:E~R~L~E~R~I=-----] 
Alet H_f._n_in_y_e_ni eseri v~rfCfaf artıyor! 

"Vergiler Bilgisi,, mühim bir ih=1l 
tiyacı tatmin etmektedir 

" • Afet H. 
GClzel bir tabı, Devlet mat

baaıınm vficuda getirdiği bu 
gtızel kitap, Ttırk tabı san' atının 
en iyi eseridir. Kitabın dııtan 
g&rünüşii çalııan ıenç neılin 
neler vllcuda retirebileceğine 
ıabit anyanlara en beliğ bir 
cevaptır. Kılitesile , resimlerile , 
ve yazılarının hataeızca dizilmit 

ol maaile yepyeni bir ıeydir. 
Tekniği itibarile tertemiz ve 

Ttirk matbaacılığının yilzünll 

gDldOren eıer mub.teveyat itiba

rile de dikkate layık bir eser• 
dir. Eıerin adından anlıyorsu-

harriri, vergi bilgisini mek~ep 
talebesi ve aleldmum vergıler 
hakkında malumat sahibi olmak 
iıtiyen vatandaşların iatifadeıi 
için yazdığını mukaddimesinde 
anlabyor. 

Afet Hf. muhtelif makamlar-
dan, ve aalihiyettar eıer ve t•· 
haslardan topladığı ~alu~m•~ 
telfik ederek çok terbıy.evı. b~r 
mahiyet gösteren 11 Vergı Bılgı
ıini,. nde Yergilerin kasa bir t~· 
rihçeıini yaptıktan ıonra vergı

lerin tasnifile ite başbyor. Eıe
rin birinci kısmı vergiler hak
kında umumi malumattan, ikinci 
kısmı vasıtalı vergilerden, ve 

vasıtaaız vergilerden bahıetmek:. 
tedir. Kitabm birinci kısmmda mu· 
him maliye nazariyeleri 28 
aayıfa içinde anlaıılabilecek ıe
kilde hulasa edilmiftir. Fazla 
söz, zihin yoran lllzumsuz tafsi-

JAt yoktur. Ameli kısımlarda ise 
bizde ayrı ayn yerlerde bulunan 
vergi kanunları herkesin anlı
yabileceği tekilde tasnife tabi 
tutulmuştur. 

Vergi bilgisinin uıl orijinal 
tarafı kitabın nihayetine ilave 
edilen " Varidat ve maıraflar 
tablosu,, dur. Bu tablo bilha11a 

orta mektep talebeai için çok 
faydalıdır. Bütün bir .enenin 
mUıkül biljilerini· kısa bir za-

Belediye bazı işlerden 
harç alacak 

Belediye cemiyeti yarın veya 
perfembe gUnft toplanarak ha~ç 
tarifeıini müzakere edecektır. 
Yeni kanun Belediyeye yeni ba
zı vazifeler tahmil ettiğinden 
Belediye bu iıler tçin harç ala
caktır. Bu münaaebetle Belediye 
reııı tarafından bu ahnacak 
harçlar tesbit edilerek encümene 
verilmiştir. Encümenlerin buı 
rakamları tenzilen tadil ettiği 
söylenmektedir. Bu harçların Be
lediyeye yeni ve mllhim bir 
varidat temin edeceği llmit 
ediliyor. 

• • 
Tiyatro ve hal 
itilaf nan1e vekaletçe 

tasvip edildi 
Haber aldığımıza göre, Ema· 

netle bir Alman gurupu arasında 
tiyatro ve hal inşası üzerinde 
yapılan itilafname vekalet tara-

fından Tasvip edilmiştir. Bugün
lerde gurup belediye ile temas 
edecek ve inşaat projelerinin 
tanzimine başlanacaktır. 

Belediye cezaları hakkındı 
yeni belediye kanunu, beledi

ye resimlerini vaktinde vermi
yealerden iki miıli alın!11aıını 
tasrih ettiğinden, beledıye bu 

ciheti alAkadarlara tebliğ edilmiş-

nuz ki bu kitap TUrkiyedeki 
vergiler llakkında ameli malu· 
mat vermek ilzre vllcuda geti
rilmittir. Nitekim kitabın mu-

manda hafızaya naktetmek için tir. 
~~~~-:----~~~--~-en iyi tarzı bulmuıtur. Eserin 

muharririni tebrik vazifemizdir. 
• lif- • 

" ""'...,_ ----1-•=--ıw••= .. •-•-•-•--11•tt11"1mı ı ttttııını ı 11mıınrımnı nnm11ıı ı ıu111unı11u111aııntm""nı•111flffHIW• 

Bir Amerika kruvazörü 

Çester limanımızda 
Gemi kumandanı bu bu sabah mutat 

ziyaretlerde bulunacak 

Çeder kı avaz3rft 
Dthı saat iki buçukta liınanımıza Gemi liman.mnzda bir hafta kala· 

Çester isminde bir Amerikan kruvazö- caktır. Gemi kumandanı bu sabah ku
ril gelmiştir. lorda. kumandanı ŞUkril Naili Paşayı 

Kolonel "'Falrfield., fn kumandası ve va1i Muhittin Beyi makamlarında 
altında bulunan kruvazör 10000 to ziyaret edecek ve öğleden sonra kuman 

hacminde olup Amerikanm en . h dana iadei ziyaret edilecektir. 
son ınfll ü .. t iki buçukta 

edilen gemilerindendlr. Henfiz bir ...,__ Çal"§Bmba g nu saa . 
~ kolonel Fairfield tarafından gemıde 

ay enel denir.e indirilmiştir. bir ziyafet verilecektir. Bn zlyafeu 

Buraya Napollden gelmekte olan sefaretler erklnı vali ve kolordu ku
"Chester,. kruvazöründe 45 .zabit vt: mandanı, 1razeteler mümessilleri davet 
600 efrat vardır. edilmiştir. 

KAN·Sıfi.fK;.~~ 
ı;niı.sizlik idn yeg4ııe deTa kanı ihya eden SIROP DESCHIENS, PARI.~ :ıı mutahip ctibba tarafından tertip ec!e1ııQtir, 

( 
Kadına tecavüz 
Sulh hakiminin kararile 
üç adam tevkif edildi 

Dun Haliçteki adada 3 kişiain 

bir kadını kovalamakta Ye na
muıuna tecavüz etmekte olduğu 
haber alınmıştır. Adaya giden 
zabıta kuvveti Fatma H. ı Cev-

det Etem ve Nurinin elinden 
gO~bell kurtarmıılardır. Tahki· 
kat neticesinde taarruz tahak
kuk dtiğinden bu Uç cOr'etkAr 
Eyip Sulh hlkim.ini~ . kararile 
tevkifaneye g&nderilmıştır · 

Çahnın tenoereler 
Kasımpaıada Emin çık~az 

sokajında ikbal H. ın evıne 

hiraız girmit' 15 parça sahan ve 
tenceresini çalmııtır. 

Sekteden 61dü 
gaztepede oturan Tütün inbi

ıan memurlarından Mustafa 

Ef. dnn Galata da Çatal nbtım 
sokafında otururken ansızın 
Hkteden &lmliftOr · 

Bir ım•I• yaralındı 
ltalyan bandıralı Berezilya 

vapuruna k<SmOr yükletiJirken 
ameleden Fethi Ef. dtıımllş, 
batından ve ayağmdan yaralan• 

mıştır. 

Lokantacıların içtimaı 
Lokantacılar cemiyeti senelik 

kongresini aktetmek için dün 
toplanmıısada ekseriyet olma
dığından içtima 24 eylüle bira· 
kılmııtır. Bu kongrenin çok b~
raretli olacağa ve bilhassa klti-

bi umuminin fazla maat alma1ı~a 
itiraı edileceii ıöylenmektedır. 

VAKiT 16 Eyllll 1930 ~ 

Dahilde 

1 •yhRa Kurut 150 

Hariçte 

3 • • 400 
6 • • 750 
12 " 1400 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ay 

800 
1450 
2700 

Gone~rn do6tJıu: 5,40 - batı11 18,20 

A J~:tt • 22 28 - batı 1ı: 16,0l 
yırt au5Ufl.I • ' - -~ 

Namaz vakitleri 
t d 4 kp m Yaı.. lımalc 

5aba\t Ötl• kin ' t e,22 19 54 3,SS 
4.16 12,10 15,-43 

Bavaı 
o-· ıı.zamt hıırııret 23derece olmu~· 

unB .. mutavn~ıt ştddctle poyraz mr. ugun • 
k hava bulutlu olaı:ııktır. esccc • 

Radvo: 

Bu akıam lstanbulda 
1 - T oma : uvertür Rayınend. 
2 _ Kalman: Fantezi Çardaş. 
3 - Ramo : Rigodon. 
4 - Leofal : Dolar prenses. 
5 - Brams: Dans Honğruvaz. 
6 _ Kuvatc\\i: l\'larş Türk. 
Saat fekizden ona kadar alarurka 

fasıl. 

Sinemalar: 
Alkaza - Kırmızı bulut 
Alemdar - .\ ksayi şarkta vahşet 
Beıiktat Hilal - Verdün 
Ekler - Lükres Borjuya 
Elhaınra - Bir kadın yalanı 
Opcra - Evanjelin 
Fransız - Memnu 5aadet 
Melek - Defin e ararken 
Sık - Renkli f ent:r 
SüreyyaKadıköy- ~:lahl~mun ~arkm 

j_ .iiiiiO • Sesli, soıliı :_ 

Behçet B. 
Tdt'iln inhUaı ı MddüriJ 

.turiveve gitti 
Suriyede açılacak olan sigara 

Fabrikası hakkında tetkikatta 
bulunmak Uzere Tütün inhisar 
idareıi umumi Mü.:·., ;,: Behçet 
B. dUn Şama müle-v~.c.ci :ıen şeh
rimizden hareket etmiıtir. 

ee 
Maarifte 

·Mekteyler açılıyor 
ilk, orta mekteplerle liselen 

talebe kabulilne dUn batlanıl
mııtır. Mekteplerde derslere 1 
Tetrinievvelde başlanacaktır. B~ 
gOn bir kısım ecnebi ve akallı
yet mekteplerinde derslere bat· 

Janacakbr. 

ı Küçük haberler 1 
Ticaret odası _ Türk - Yunan ti

cıı.reti hakkında bir rapor hazırlıyarak 
Ankarayı göndermiştir. 

Vapurcular Birliği - Faal bir 
hal alması için umumi bir toplanma ya· 
pacaktır. 

Liman şirketi müdürü - Ham· 
di B. Dizbarko meselesini görüşmek 
üzere Ankaraya gitmiştir. 

Kadıköy tramvayı - lki üç aya 

kadar işliyecektir. , 
Tlitün inhisar idaresi ekiıperlık

tah5ili için Avsturyaya iki, Polonyaya bir 
Türk genci gönderecektir. 
· Eytam ve eramil maqlar_ı -:

Tevzii için icap eden hazırlıklar bı tmış· 
tir. Yarın tevzlata başlanması muhtemel 

dir. .._. 
T . t ektebi _ ı ~l zamname· tya ro m . .. 

si ikmal edilertk Maarif vcHletıne gon· 

derilmiştlr. . ~ • 
Ticareti Bahriye mOdürlügü -

Bazı ecnebi vapur kumpanyalannın fazla 
yük parası aldığını duyarak tahkikata 

başlamışnr" 

Maden mühendisleri - Sı aJ 
için Avrupayı giden mac!encilerimizden 
on kişilik bir grup bu hafta şehrimize 

~önecektir. 



cevap 

V alimuavini,polisin birelden ida 
re edilmesinde fayda yok, diyor 

Damızlık hayvan 
alınacak 

E•m•nnll•r v• ••k•Y•t1•3 · Müddeiumu 
Ef endiJer vazifen izi 

Merkez memurları niçin nahiye müdürlüklerine 
tayin edilmediler? 

[Vıt tarafı l bad ıayıfamızda] 

bulunan •Drl Nhiplerinin İM 
kapah ağıllan yoktur. 

Buyilzden miktan bazı sene
ler 20-22 milyonu bulan koyun 

miktan ıiddetli 80juk reçen 

senelerde Mkiz milyona inen 

Hnkamet bunun 6n8ne ıeçmek Bir arkadatımız teYhit dola- caktır. Kendi huauat mealeklerin-
için ıeçen •ene •llrll uhipleri ygile · polisin bir elden idare de vlicutlarına ihtiyaç varken, 

edilirken ti:ndi kaza ve nahiye- kendileriden daha iyi tah.U rC>r· ni Bç sene zarfında birer •id 
lere verildiğini, bunan mabmrlu mllf ve mBlkiye memuru olmak yapbrmata mecbur eden. bir 
olduğunu, bazı merkez memur- için yetifmit zevata tercih edile- kanun çıl<ardL 
lanmn nahiyelere tayin edilecek 1 rek nahiye mGdürlOklerine Getirilen damızlık haJYllDlar 
iken villyetlere pnderildiğini, tayin edilmeleri fikrine asla itti- sOrO sahiplerine teni edllmekte-
bunun latanbul zabıta• için bir rak edemem. dir. 
ziya teşkil ettiğini yaDyor. Bu . lst~bul ~bı~ının ~ir elden Damızlık ha91am olan drtl 
mesele ile tevhidin neticeleri ıdaresı keyfıyetine gelince: Bu aahipleri hayTan bakım•zlıktan 
h kk d 1. muavini Faıh 8 vaziyet yıllardan beri tecrübe 6ld0ğ0 taktirde bedelini hakt-

a ın a va 
1 

• dil · ti f d · ki • i bh b tta bulunmuttur: e IDJf Ye ma up ay ayı temın mete verece enn taa Gt et-
fU eyana tm d ... · d · d.k. k'li 

Y · t~•kilibn ı e e ıgın en tım ı ı tq ı ta mekte iki sene içinde hayvana iyi - enı ._,. ene ce ına h' d'l . . 
tab . tt'... iz faydal • uı:.ım ve zaruret ıue ı mıttir. bakaldım .. bit oldumı taktirde mın e ıgım anna ms- r_ 1• • • k'l e· •-
betle tatbikatta iyilikleri y6zde &:.9aaen po 18 mOdllrıyetı tef 1 i· hOk6met hiçbir para mukabili 

• b aynen mevcut ve bunlann fev-
ytlzden fazla olmuftur. Nahıye ı_. d -=•.11. t ak d bnto olmıyarak hayYanı terketmek-

d 1 · t "f I . aın e ..-uaye m aman a u n 
mD Or erı an:amen vaZ1 e en 1 .. h. ti ed'I · 'k b tedir. dik f •• • ıye er cem ı mıı ı en u 

biliniz! 

Bltlk ••men l'lltlJf ve atıfet 
IMemlvor 

Sözünün doğruluğuna, ahllkının dü
rüsdütüne tamamen emin olduğumuz 
dosdınmızdan bir zat Elektrik şirketi 
aaemutlanndan birinin çok garip bir mu· 
amelellnden babaeui. Mumeledetl gara
betin derecesi o teklldedir ki herhangi 
bir Jdmııe wafınclan nakledilmiş olsaydı 
fnanmatta ddden teNddüt ederdik. 

HadlteJi baca anlatalım: Harbiye 
caddeainde yeni yapdmıf bir aputmanm 
eleklrik tesisaa Jçin firkete müracaat edil 
m1f. Mukavele mucibince her türlü mu
amelta Jtmal olunmuatur: Yalm• elek· 
trlt IUdnfn yerine konması kalmlf. Su
da konma muamelesi teehlr etmesi üzeri
ne abibl milrlaıt elektrik firkednln te· 
lefonunu ıçmıt. (692 dabllt 55) numa
rldmt karfıana Çlbn zata tit&yet etmiş. 
"'Saat ne vabt konacak?,. diye sormuş. 

e. tarzda bir auale karfl verilecek 
ceftbuı ne oJacıtmı tahmin edebilir mi
siniz T Belki yum. belki de öbllrlön 
memur gelecek: ylplCllal' gibi bir 
mallabeJe hlan gelir delil mi T Halbuki 
kat'iyen böyle delfl. veril cevap \fU· 
dur: bqına gel ten 80nra bu ay· tetkiJAtı nlık 'b' &ter ek Bazı gazetelerde yualdıp ıibi 

dalar kendini daha çok pate- dnm..ı deiudir. :u 
1

t---~ilit :ı.. getirilen daauzhldar hutahktaa - Bizim caıumıa ne vlkıt isterse 
ı. -•· - • ._,. pllriz. saati o vakıt koruz ı.., 

rece.dar. yeti takviye gayesini istihdaf telef olmaktadır. Udim itibarile Elelıtrik firked namını bu cevabı vc-
T etkilit tekemmOI ettikçe etmektedir. Bu gayeye doğruda ytızde bet telefat tabiri addo- ren adam iti burada da bırakmımıt. BJll-

ballr, hükümeti ve hük6metin daha ıimdiden ıemereler huıl klı sahibi müracaaa haksız -tr·-ık 
lunur. ~·u 

bOtOn sallbiyetlenni cemetmit olmıya baılamııtır. Memlekette zaraat ve top ko- l'°1 taarruza aetmlt : • Ftıtn gfln geldik 
olan millkiye memurlanm kendi- Bir az evvel tevhidin halka fUmuna elveriıli kunetli •e..:.. aparamanda kJmaeyi bulamadtk, ban4an 
1 d h -1

- b d 1 .., aonra bia sizi değll, alz bizi anmmaz erine a • Jaam Ye er ert- ait fayclalanm NJIDlfbm. Vill- tirmek için bundan alb ._. Jtzamdır. demişdr. 
lerini alaka ile dinliyecek •çak yeti de teferruata ait itlerden evet Macarlannnonyo. dedikleri Halbbki yakanda izah ettilimlz veç
kapı bulacaklardır. Buna muka- ayıracata için uıl vazifeli olan kunetli bir nı memleketimize bile elektti tesisaa yapılacak ıpartıman 
bil villyet eakiden her lfl murakabe Aha•ında daha fay· ithal etmiftik. Alb Hnedenberi yeni lnp edilmiştir. Sut konaC1k kata 
yalnız polis kanalile g&rmekte dab olmak imklDIDI verecektir. Karacabe• lıaruanda yapalaa tec- milltec:ir taflDIDlfbr. Binaenaleyh saat 
•k • d" 'k' • d ha • 1 koymak için elektrik firketi tarafından ı en tım 1 1 ıncı ve • emın Vali murakabe vazifeaini ı&re· rlbeler pek mavaffakayetli neti· 

gelen memul'UD burada kimseyi bulama· bir Yaaata ile de yalandan pe- bilmek için ne kadar zaman ve celer Yermiftlr. Ba bayvaalardu mumdan daha tabn bir şey yoktur, fa. 

bilecek ve biç ıüpbeaiz vaziyet- mekln bulursa iflerjn muntazam bu •enede yirmi aygır ptirilecek tat müstedr yerine apartmanın umumr 
leri mOfabedede iaadet ettiği ıitmai de o niabette temin ve uzun ayıır yayla depo.uaa bp1c111 dalma bundadır. Eter firkedn 
dereced~ kararlarında Ye icraa· edilmit olacaiJnda tOphe yok- qrilecektlr. memuru bu bpıcaya mfiracaat eımif ol· 

tllld. d.. ... abetl yA-"•ece•...&.!-. .bar~ mizili: eA t!faeiıllDt•"Wi "1di ,_ 1P ~.ıı,alntl. ""u•., &uı- " Bttndan dolayı elektrft ttsisau yıp-
Blr "ifi, ne kadar tecrlbeüz -at- •Bı itim Sıvuıa Uzanyayla· urmaJC iltfyaı Zlf heW ~i J&Plmlf 

oluna olıun iyi tahsil g6rmilt undadar. olan apanımanı kendilerinln tqmmadık· 
bir nahiye mOdllrOn&n g&rme•ile .ıjv ciminin aalalu cDueleria lan için kapıcıya mflracaat olunmuını 

b 1 1 • k 11-1.... -L&...-• bildirmif. bana da fU cnabı abmtar : tahlili ancak kendi yazifaini Yeni layiha meb'us inti- OyO tO meaı, an• ~ mnundla- _ BlJ kapte1yı an,aak del'fllz, a1z1 
ifa1a kl•i olan bir polia memu- • maıı ve dt mahRlltmm tezyi anrız.. 
nmun ı&rmeai aruanda elbette habını tek deı eceli yapıyor için çok çabfmap ildiJaç ..,. Bir ~ile elebik Wkedılla bir 

fark Yardi!". Dalıiliye Yeklleti ıimdiki ce- dır. memuru arumda cereyan eden bu mu-
Biz daha evvelden emrimizde- miyetler kanunu ahklmınm za- Memlekette bulunan ujv cia- havere m~leketimizde faaliyette bulunan 

ki maiyet memurlar1m i•tibdam man ihtiyaçlanna muvafık olma- ilini ıalah için bef - enel 51- lmdyqla flrkederln halta ne tında mu· 

mretile aldığımız neticelerin dap g&rerek yeni bir kanun mentol, Benibat •• Mantafon amele eımekte olduklannı göstermek id-
d-L ı· d h • · ld "... bulle hakikaten mqılıckr. Elektrik tir-1111a N ım Ye a • ıyı o u.... llyilaHı hazırlama!• baılalDlfbr. ırklanndan da---1-k -tirilerek 

b d t • t•k 1D1U1 •- keti müdUrfl M CHan•el) 1n bu nevi mu-
DU tecrll e e e mıı 1 

• Yeni llyihada bil6mum irticai devlet mllaıeaelerinde yetiftlril- ameleleri takbih edeceıtnden ı:erre kadar 
Merkez memurlannm nahiye hareket ve t91ekldlller ıiddetle b la d a- lik te ffiphemlz yoktur. Ancak ortada bir hadl-

mldlrlllklerine tavin edilmedik· miye q n 1• ~ •ene c-
~ - menedildi fi fibi devletin içtimaı rtlbe neticesinde Mantola arkmm ae vardır ki bu da bablettfllmlz muhave-

lerine gelince: Merkez memurla- nizamlannı bezan mllfrit ve ihti- renin dotnıJuğudur. Binaenaleyh Elek-
memleketimize en mnafık relen ait flrkednln memurlanna umumi saret· 

nnan polia mealejioden yetifmit Wci hareketlere de ayni tiddetle cim oldutu anlqalch. Ba n te bir vazife deni vermeai llzımdır. Mu-
•• uzun tecr6be yıllanma keneli- karp ıelinmektedir. Sunada Karaca bey barumcla bvele maclblnce tuhhildaanı yapan, ya-
lerinde hami ettiği mesleki ma- Diter taraftan vekllet aynca ye.:•tirilecektir. hat yapmata amade olan her hangi bir 

kı tli meb 'u intihabı için de bir llyiha ..., kimaenfn Jtlnl Elektrik firked memurla-
limatla mOcebhez Ye yme h la Bu •ene de Avuatarya, Maca- nnm derbal .xrmeıert en esub bir •ı-11118Urlar olduklanm kabul ederiz. azar maktadır. ev 

B. M. M. Din bu 1eneki içti- rİ•tan Ye Almanyadan cla•ımk zlfelerldlr. Bu memurlann ftZile olarak 
Fakat bUDların latanbuldan git- mamda mlzakere edilecek olan bin Merino. koyuna, 20 Nanyor yapmal& mecbur oldukları itleri bir nevi 
meai hiç bir zaman J.tanbul za- arkmdall aycn•, 25 Mutofa ar- hltflf yıpıyormuı gibi vaziyet aJmaJann. 
bıtaamm kıymetini c:hlttıremez. bu ~lyiha ile mlbatehibi ADİ uulll •- elan daha galunç, da1ıa çJrkln bir f81 

kaldınlacak ve m&ntehipler meb- kından inek Ye bota Ye bet ylz olamaz. 
Nahiye mOdOrleri daha tumullO kadar da tawk •lbayaa edlle-
bir yazife aahibi olcluldan için uuannı doğrudan dojruya intihap cektir 
onlann nahiye mGdOrllklerine etmek hakkını haiz olacaklardır. 

J,.timai ve aiyui havabmızda Bu mllbayaa İfİ için yum ak· 

• • • 
lktısa t vekAletinden 

tayini hıl'ncle k•clilerindea • ı · .... ı.ıalu hayvanat tubeai ml-
b.a.- -·-ifincle 1-a!L.de dilm bllytlk venilikler ve teklm611er 

u ıua •- IRBll e e- ı diril Nmeddin, meYafİ labora- Adqı otuyuculanmızdan iki at bil-• h L-'d k di :L&!___ L_ ricude ıetirecek olan bu kanun diri 
llle9I er mu e en lllUMa fUuc- tuvan tefi Kadri ft Karaca bey yor: 

bir rica 

(erinde Ye memleketimizin bu llyibuı, hazırlanırken diğer en Biz geçen sene tq~inin ipdda-
veni Ye en demokratik intihap hara• Jcoyunculak tubeai mttte- aındln mart yirinJsfne kadar Adanıda Ti-zeyata ihtiyacı olan bqka ••- 1 ı 

bitleriacle istihdam edilme.uac:lea kaaunlarmdaa iatifade edile- hauaaı Nazım Bey er Ye ben caret mektebinde açılan serbest gece d-

clah b h la •~... kani d- cektir. Macari.tana hareket edeceiiz. caret kanluına ders başına mahiye 25 
a •yır o c •--- .. - Bu İfİn kabil olduju lira Berede cfer• verdJt. denlerlmizt 

tilim. Ç&nldl nahiye mlldllrleri· Kanunda intihabın selimet •e mart yirmisine kadar devam ettirdik. dört 
llİlı yuifeli daha ıumOllO ol• Arbutlaini ihlll etmek, propa· kadar kıaa bir zaman içinde buçuk aylık matlubumuza mukabil tim
malda beraber faaliyeti mBuha- pncla hududunu tecariz ederek bitirilmeliae pbfalatalmr. Bir, diye kadar ancak lkl ıyhtı rica Ye mfn-

f buçuk ay aonra aYd.t' ecleeep- netle kunatabildik. Adana zahire borsası 
llraD zabıta itlerine ha ... etme- hile Ye .... kallatmak en ıid- mizi Omit edivorum. 200 lira vermeyi taahhüt eyle;ip veUJe-
leriae yuifeJeri mGuit dejilclir. detli cezalarla •eaeclileeektir. d celilececle bütçelerinde adyen bu ... 

Batka TUifeler uumcla .... Bmadaa bqb reJlerin top- Fransız sefiri ahbtldert bbul olıındatu halde pll'alan-

bıta İf(erile tamamen iftilral ecU- laamaaı, AJllmuı, 8iyut fırka Cumarteai alqe•ı Ailkaraya laa- nı uzun "8de de fala faiz almak için 
lemeyince gene itler fimcliki ye tetekkllllerin intihabat k&rfl- reket etmit olan Franus aefiri kont bankayı yaararak bize olan ruhhilderlnl 

meTcut memurlar ffac:le kala- undaki meYki Ye mahiyetleri da Cbambron dünlrii ebpn.le tela·, ifadan lldnttf eylemektedirler. 
c ak, matlup fayda bud olmı1a• tok IUih olarak p.terilecektir. rimbe diDIDÜfeÜI'. , · laMD pnk bizde vegerek her medeni 

meml•btt;=B:;=;e tlmet ~=
ult vaılfelerinden biri ve J,eltd blrilltlfl 
mUnevver tüccar yecıtdrecek olaa dl:#!' 
mektepleri ve ticaret kurslannın ae4I .. 
ldamcsine yardımdır. · 

Halbuki bizim boria bin o1ın _. 
dini ifa etaıeınele için ne&& ~ 
kabul olunmadıtuu ileri ılrmOı blbtt' 
tünden sonra da uzun vade ile-~ 

bankaya yıtınp vermemek tuhhUhbclUndt 
devam etmiştir. Mutesef vakdle bol ~ .. 
k~n varidat balm11t vadeci• mtlf' 
ıese mUdlirleride valilerini Ua teme• 
leri için mllflmızın bir buçu&o ~ 
mifdr. 

Zahire bor1U1Dm her vesileden ..... 
fide ederek kendi tulılıfltlerl olan _.. 
leli para11n oldatu balde 'fcnD ....... 

allill etmeleri aodbl teUIUf "f1llllll/l1 
oldugundan bu husuta lkııw ...uıe11 
cetiteıinin naun dJktaana lbtAğlnı .. ...
ntunuza iaiıtwn ederls elııadlm. 

Adua ncarec eettebl ..... 1es1 .. 
Nqd Hol# 



Kısadır, fakat uzun saç manzarası 

Zehirli 
şekerler Galatasara yın bayramı 

göstermektedir-- l 
lngilterede musa

dere edildi 
lngilterenin en meıhur teker

leme fabrikasından biri geçenler
de h0k6met tarafından kapan· 
mııtır. Çnnkft, bu fabrika tara 
fından yapılan ıekerlerin binler
ce iD1an1 aldtırmeğe kafi dere
cede arıinik muhte'Vİ oldufu 
anlqılmıfbr. Bu fabrikanın ıe-

Programın ilk numarası yarın 
Atletlerimiz gelen F ranıız atletlerinin karıııın

da ne netice alabilirler? 

Son moda ltaduı saçları 

bir Sa~ar iç.in kabul olunan ıon modalar, kadın cazibesini arbran 
fek!l~edır. Saçlar kesik Ye kııa oldutu halde kıvrıl ·1 

uzun gıbı görOnmektedir. ma 
1 

e 

••••• 
Milliyetsizler ldarn cezası 

.llvrap1Jd1J hiçbir mllllvete 
t•bl olmıv1Jn ytlz bin İngilterede kaldırıla-

1Jd1Jm v1Jr cak mı ? 
1 

• Ceneneden Londra gazete- lngilterede idam cezuım kal-
L~ne Yerilen malOmata göre dırıp kaldırmamak mesel . . 
uuSUn A-- d t b.. t hk'k · · eaını ,,. upa a a nyetsiz, pa· a ı ıçın teıekkUI d 
•portau b d · e en ko-z ve u yüz en iısiz mııyonun idam cezasını k ldı 
olan yQz binlerce adam vardır. mak le~inde bir rapor v: k: 
duk Bu adamlann aaıl menıup ol- nun llyıhuı hazırladığı ani -
L- lan hftkOmetler bu adamlan lıyor. aıı 
aabul etm k · · b. e ıçm ır ıey yap- • Deyli Ekspresin verdiği ma-
mamaktadırlar. Beynelmilel ıulh lumat ö in Ye ....ı a g re giltere parlemen-
. m emet kadınlar kongre- tosunun gelecek içtimaında bu 

llDe Yerilen bir rapordan anla- kanu.n lAyihuı miizakere edile-
~ ba hakikat rok fena teıır· kti y ı ıcra t . akv r ce r. a lllZ idam 

.. e m11, am cemiyetine ıulh za. mnmda kaldırıl.::.zıası~ıntıe-n, 
llluracaata karar verilmi•tir. k , nece ür. Buna mukabil d ... 

Ölülerle ~ek~iflerde vardır. Bunlara ~~;; 
k 

atil davalan ilç ıınıfa a 1 cak 
onuşula bilirmiş ~: bir!ınci sınıftan olan ra:ner, 

M ı am ı e cezalandırılacaktır. 
eşhur Fizik alimi Diger bir teklife g6re idam 

. Oliver loç bu fik. d .cezası ~irkaç ıene için kaldınl-
Sır OliYer Lo ır e malı ve bunun vereceği nef 

fazetesine Yoku çb 1 Dcylı meyi !~re Taziyet te~bit olunm~~~: 
bnda ıu sözleri sö u .8n beyana- -............ , • 

B 
Y enıekted· Umumi harpte ölen .. :7İ ... , R 

enim görllfOme .. ır: mont ve ba k . g um ay-
dindar adamlann dog~re Fen, d f 1 L f alarıle mütaaddit 

gru ld e a ar xonuıtuın F 
fmıa ina d " J 0 u- hakikat bugDn ke .• f 

8
. ka.t bu 

h k
.k n ıgı ıey erde ilmi bir f d 1 

a ı at keıfetmiıtir. Halibazırd ıey değildir. 2000 e ı mıı bir 
ben ~llllerle konuıab ·u a buna itikat edil' •ene evelde 

= ·--"" ı yorum. yordu.. ıyor Ye yapılı-

kerlerini kullanan on llç çocuk 
zehirlenmiıler, hDkCkmet derhal 
harekete geçerek bu ıekerleri 
tetkik etmiı, fabrika tarafından 
ıekerlerin birbirine yap1Şmama· 
ıını temin için kullanılan bir 
maddenin arsinikli olduğu ve in· 
1&m zehirliyeceği anlqılmıf, ne· 
ticede Burslem fabrikau kapa
narak onun çıkardığı bUtnn ıe
kerler muıadere olunmuıtur. 

lıpanyol ressamı 

Bir tablo, renklerle ya· 
zılmış bir kitaptır diyor. 

lıpanyanın en meıhur reuam· 
lanndan Senor Beltron Maueı 
Londradadır. 
Sanatklr Deyli 
~eyi muhabi
rıne fU MSzleri 
ıöylemiştir: 

«Bir reıim 
" r~nklerle ya-

zılmıı bir kitap 
br. Ben renkle, 

kadınlann tehey
yllçlerini, fikir
lerini ve hisle
rini ifade e
derim. Bir çok lspanyol Sanatlt4r1 

mqhur adamlar bana kitap yaz
mayi da teklif etmiılerdir. 

Fakat ben resim, phaiyetleri 
ifade için daha iyi bir vasıta 

ObOr gtlnden itibaren büyük 
ve devamlı bir spor bayramına 

giriyoruz. 
En eıki kulübümilz, Galataaa-

rayın 25 inci yıl dönümilnil te1-
bit için hazırladığı bilyDk ıpor 

programı çarpmba gününden 
itibaren baılıyor. Galatasaray 
rubu asırlık ıeref dolu hayatım 
tes'it ederken blltün lıtanbul 
ıporculanna da bir spor ziyafeti 
çekiliyor. Atletizm, boka, futbol 
ve ıporculann nezih gece etlen· 
celerile dolu bir proıram. 
Proğramın ilk numaruı olan 

beynelmilel atletizm millabaka
lan çaqamba gQnD bizim atlet· 
lerle F ranaız atletleri arasında 

yapılacak. Buradan geçerek Bllk
rqe gidecek olan Franaızlar, 

bu ıabah ıehrimize çıkacaklar 

ve yana Takıim ıitadyQmOnde 

mllaabakalara girecekler .. 
Sahamızda gençlerimizle ec

nebi futbol takımlanmn karıı
lqmaaına çok phit olduk. Fakat 

bu kartılaıma yabancılarla atle
tizm aahuında latanbulun glSre· 

ceği ikinci temaıdır. Üç ıene 
enel Bulgar milli atletizim ta
kımı ıehrimizde bizimkilerle 

mn.abaka yapmıtti. Ve· o mn
abaka11 kazanmııbk. FraDllz• 
larla yapacağımız temu reımt 
olmamakla beraber ecnebi atlet• 
lerl• ikinci kartılqmamızdır. 
lnf allah bunda da eyi neticeler 

alırız. 

Gelen Fran11z atletizm takımı 
(Pariı Univerıite kutup) iıimli 

Fransanın en kiymetli genç at
ı~tlerini ihtiva eden takımdır. 

F ransıı.lann derecelerini ap
ğıya bervechi ati yazıyoruz: 

~cın~c:ıo< 
X ~ s: e ~ ~ ge ~ ~ ... -< g" r9';-r:s; cs888e 
. . ~ a:. Pi'° .& 

ı ı e·a~ .. • ~ != ! a ı ı a o::ı. ,. 
~ . "' • 

Bundan baıka olempik bayrak 
yanp da yapılacaktır. Yazdığı· 
mız iıimler mesafelerimizin bir 
kısmıdır. Aynı yarlfl&ra hemen 
hemen bu derecelerde sahip 
olan diğer atletlerde girecekler
dir. Bizden GalatasarayWardan 
bqka diğer ku1nplere menıup 
muvaffak atletlerde itlirak ede
ceklerdir. 

Bundan ıonra programın her
keıi daha ziyade allkadar eden 
numaruı futboldur. Evelcede 
yazdıfımız ğibi Viner Spor 
111 Ker İlimli iki ecnebi takım 
perıembe gllnO geliyorlar. Cuma 
gllnll iki ecnebi takım Galata· 
sarayla· Fenerle ayn ayn oyıaa· 
yacaklar. 

~ana~z--ş-a-y~ı.-al~a-r-a~-Iu·--z-u~~m~~~!y~o~kn-~-···~-t -···· ·----,-----·--·------·· .. ·-···--------·-·· ...... -----
J BAYRON MARSILYA EKSPRESi 

7500 tonluk PA TRIS il lüks 

T akrı· rı· .. k A I' poıta sefinesi eylülün 23 Uncü salı su un kan gilnü saat 17 de limanımıza gelerek ununun iadesi j eylülün 25 inci perşembe saat tam 10 mevzub h• da PiRE n MARSILYAYA hareket 

C
-..t ta•alı 1 lncl •ayıfanuzda] a ıs değil ·' edecektir. Her sınıf yolcu ve emdai tÜC· u . , . .. cariye kabul, olunur. Pire ve Marsilyı· 

- · mcıgul olacak) ya müteakip seferler : 2,16 ve 23 teş 
L- J 1 k d • riniewclde Nelson Lav. in vapurlan ile ... rmıyorum. Böyle ıeyler mevzu lı'yor? anndan babıedı·· .,.Jıa değil· dir. muame e uıu ve anun aıre-M · Cenubi Amerikaya ve Holland Ame· 

- Fe•kal•de ı·çtimada Halk - ecliı mllz k . •ınde olmuıtur. Verilen mliaaade L 
1 il K b 1\! k .k .. • k d a eresını· riu La,·in vapur ar e u a. e sı •· 

L '-L a ar devam •decev. . kn n. e kanuni takibat yapılması irindir. " •ll'•&ıına m b' " gın ~ ya bilet verilir. Umumr acentesi : :o. 
enıup mc usların mek mUnıkn 1 estir- Ne kar~r verilecegv i bı·ttabi ma-kat'i · f ' n deiild' o·v Anagnosmpulo ve K. Siskidi Çlnili 

•azıye ın anlatılması için taraftan i ti ır. ıger lam değildir. nhum han Galata. Tel. Beyoğlu 2612·3 

İntihabatın tccdidini teklif ede- ti de herçmmeba:n devamı mDdde- Galata ve Beyoğlunda umumt seyahat celderi b kk d u - Fethi Beyin feYkellde içti- acentelı-rine müracaat 

't' d a ın a bir rivayet bir fey degıv 'ld' sBun elinde olan maa meb'uı olarak 
ar ır, zatıalileri bu rivayeti nası1 k ır. u ekı . . ittiraki 

tellkki ediyorlar? ı aranna bağlıdır. ' enyetın- muhtemel midir? 
- Ha ·hli 

1 
- latanbul Ye 1 'rd - Meclisin toplandığı gfin, 

Zate yı)~ .ı bma vermiyorum. gazetecilerin tevk·fi~mhı ~ bazı Cemal Hnınli Beyin meb'uıluk· 
n mec ısın ir ıeneıi kalmıı- k 1 adıseıinin 

br. Bu tecrübeyi önfimuzde. kı· anunsuz olduğu iddaa . . tan iıtifHı mecliıe arzolunuraa 
· - lstanbuld S edılıyor? GUmiiıbanede yeni bir intihap 
ıntibabatta yapmak mUmkUndUr. · d a on Poıta ı r:ıır e Hı'.. t y 1 z- yapılması Hiik4mete y••ılacakbr. 

- Meclia içtimaa nasıl davet .. me 1 eni Asır ... 
d

'ld Halk S · ve Bu intihap birkar ..,nn zarfında 
e ı i? ın eıı gazetel . . ~ 6 .. 

- Mecliai ya Reisicümhur 
Yeya mecliı reisi toplar. Hllkü
ınetin gösterdiği lüzum üzerine 
mecliıi bu ıefer Reisicümhur 
hazretleri içtimaa davet ettiler. 

- Muhalefet fırkası mcb'us
larının, f evkalAde içijmaı mUm
klln olduğu kadar uzatmak için 

. erının b bi l" k d neşrıyatı Istanbul 
1 

. azı ter ve mec ıa mDza eresi e 
deiumumileri t vfe dzınır Mild- bu gDnlerde devam ederıe ve 

. aram an huk· metın tahsiyeti m . . u· GOmllıhane dairei intihabiyeıinde 
kir mahiyetinde ·:~vı:;••ni tah- Eetbi Bey intihap olunursa ken· 
bunlar hakkında k r ~Üf Ye diıinin fakallde içtimaa meb'uı 
batta bulunulması . ~nunı taki- aıfatile ittiraki milmknn olabilir. 

. . ıçın milıaade A k k Yenlmesı meclis . . - n arayı ne va it teırif ede-

1 
rıyasetındc ya- ceksiniz ve t•krar lıtanbula dlS-

zı mıştır. Riyaset d b d • e u mllsaa- necekmiıiniz ? 
eyı vermiıtir. Cereyan eden A k - n araya cumarteti ,Onl 

gideceğim. F evkalide i çtimaın 

ne kadar devam edeceğini bil
miyorum. Eter çok uzamaz ve 

mecliain açılma tarihi olan teı
riniıaniye çok zaman kalırsa 

latanbula dönecejim. 

* 
Meclis Reisimiz Kizım Paıa 

ıehrimizde dirkaç gündür diıle
rinin tedavisi ile meıgul olmak
tadırlar. Paıa Hazretl~ri diln de 
diflerini tedavi eJen Sami Knnz-

berg Beyin muayenehaaine gitmiı· 
ler Ye tedaviye devam etmiıler
dir. T edaYİ birkaç gt1D daha 

ı8recektir. 

Selim Ragıp B. 
Tevkife itirazı 

reddedildi 
Kef •letle tohlıye talebi 

bu9iln tetkik olun1Jc1Jk 
"Son Posta" gazetesi hakkın· 

daki tahkikat, henUz milatan• 
tikliktedir. 

Mes'ul müdür Selim Ragıp 
Beyin tevkif kararına itir&D 
ağır ceza ıiyasetince tetkik ve 
reddolunmuıtur. 

Selim Ragıp B. in kefaletle 
tahliyesi için istintak daire
sine verdiği istida dolayııile 
buğDn bir duruşma yapılacak, 
altıncı müstantik Süreyya B. 
Selim Ragıp Beyin bu huıustakl 
talebi etrafında müdafaasmı din
liyecek, neticede kefaletle tah
liye talebi hakkında bir karar 
verecektir. 

lzmirdeki mevkufların buraya 
göderilerek lıtanbulda muha
keme edilmeleri ihtimalinden 
bab.edilmektedir. 

Tevfik Kamil B. 
.. Muhtelit mübadel~ komiıyonu 

T~rk. murahhas heyetı reisi Tevfik 
~amıl B: perıembe günü Ankaraya 
l'ldecektir. -- --
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• ........... - ... - - - - - . - . - . - . - . - - - - - - - . - . - . - 1 . . l . k' l ~ hısarı 
Leyli ve Saraçhane bqmda Ho;hor caddeoinde Münir P•t• konağında , Kız ve , 1 s r ırt o v ~. ı ~.P ıı:.' ? .. " 1 ç 1 e ı 1 n 
nehari HA YDıYE Liseleri erkek umum mudurlugundcn: 

Ana, ilk, orta Ye lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlarıdır. Bütün sınıfları } 500 000 ~det boş Şl• şe 
IDeYCuttur. Talim heyeti en maruf mUderriı ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca tedrisaata ~ 
ilk ıuuflardan ba9lanır. Leyli talebenin bilhaaaa a-ıda ve ııhhatine hami dikkat ve ihtimam olun- ' ' ı·ı 

8 
Teırinisani • 930 tarihinde bilmllna kasa 

.. alrtadır. Talebe mektebin hususi otomobillerle mektebe ielir ve akşam evlerine aynı vesaitle Kapala zarf uıu ı e . almak üzere ticaret ıubeıine mü-
~------.....-.--- g1Snderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. ~1 almacakbr. Taliplerin ıartnameyı 

·-----------ııt; racaatları. 
Seyrisef ain 

}ğ ~~nden •. ~M~e-rk-cz-a-ce~n-res_i:_c_aı_ata-K-'ö-pr~ü"!""ba-şı"'."nd~a·ı 7Hiı··· ~ -~.,l .. au_?, !arı 
5 U Beyoııu 2S02. ~ubc acentest Sirkecide ,... •Y• ·- .•• ~ 

. ~ener iıaret ııemiıi için iki adet tahliıiye filikuının pazarlıkla Mühtırdar zade hanı ılanda Tc!.Ist.274c 
•-.1ı. mukarrerdir. Bedeli keıfi cem'an 1980 liradan ibaret olan mez- · 
ka24r fıllkaya ait resimler 20/ Eyüll/1930 tarihine kadar kabul edilecek fskenderiye sürat 
. /Eylül/ 930 Çarf&Dlba günü saat 14 te aleni pazarlıkla muamelesi 
ıcra kılınacağından bu bapta ihtisa ı veıikasını haiz olan taliplerin ıart j postası 
~e Ye '~raiti. fenniye .listelerini görmek üzere Galatada Rıhbm cad (1 • ) yapunı 19 
eaındekı ıdareı merkezıyeye müracaatlan 

1 

Zmtr Eylül Cum• 

lstciobul muhasebei hu- G•l•t• nbbmmda;~~lk!!:~ 
susiye müdürlüğünden: 
• Halıcıoilu birinci ilk mektepte mevcut kereıte Demir ve bakır ve 

;••re ankazın 251 liradan talibi u desinde ise de bedeli mezkUr haddi 
Ayık aöriilmedilinden 18/ 9/ 930 tarihine müıadif Perşembe günü 

sa.d hah saat onda tekrar müzayede edileceğinden taliplerin mahallin
~nıisyonuna müracaat etme le ri. - -----:~-:---:~~-----------------1 k tıs at 'rekaletinden: 

cumarteai sabahı bmire varır 
•e ak,amı lzmirden kalkarak 
Puarteai Iıkenderiyeye •ara· 
cak Ye Çarıamba İıkenderi
yeden kalkarak Iımire ut
rayarak Iıtanbula gelecektir. 
1skenderiyeden aktarma Port· 

aait için de etya kabtıl olu· 
nur. 

Tavukçuluk Enstitüsü inşaat lnbzn i~lnci ~ntası 
Ankarada Ziraat ve Baytari enstitüleri iltisakmdaki arazide İllfa ( KARADENiZ ) vapuru 18 

edilecek olup 25156 lira bedeli ke,if bulunan TaYUkçuluk enstitOsU EylW Pertembe akfamı Ga· 
bir talibe ihale edilmek Ozere kapalı zarf uıulile münakasaya lata rıhbmmdan kalkarak Zon· 
çıkanlmııtar. Mnddeti milnakua 4 - 9 - 930 tarihinden 25 - 9·. 930 a-uldak, lnebolu,Sinop, Samsun, 
'-..ıL: __ k d 22 Ünye, Futa, Ordu, Giresun, ~lllllO • ar gOndOr. Enakı fenniyHi ve proJ'eıi iktisat ve-
idi Trabzon, Rize, Hopa ya gide-
• •ti muha~beıine. verilecek . 15 lira mukabilinde telıiz telgraf cek ve dönüşte Pazar iskeleıile 
cıvannda enıtıtfiler ınşaatındakı hey'eti fenniye tarafından veril- Rize, Of, Sürmene, TNbzon, 
•ektedir. Zarflann 25 • 9 • 930 Perşembe gOnU aaat 5 te iktisat Polathane, Giresun, Ordu, ••lcllkti ziraat .. t b k 
oı..- ııı.. • muı eıar f1 ıımında komiıyon tarafından ktııat Fataa, Samsun, Sinop, • ::ıc••• ılln olunu. 

- 31•··~~··•••••••••••••••• lneboluya uğrayarak gelecek-
1 • ~. 

ı·--'j;t;;;jbı;jlb~~·ita::n~b~ur::ı=B~•~l~•~d:l~y~·~·~ı~ı~ı=A~n~l~a~r~·:-::-----------.1111•-----------------------.. lı Iataffnbul bdedlediyeıinden: Fatih yangın yerinde lo3 Uncti adada J.JYl~k sUrıt postası 
oca ayre in mahallesinde 3126, 3067, 3068 harita numaralı ( M ER S 1 N) npunı 16 

artılar araaında 20, 4o metro murabbaı ynuü Eylül Sah 17 de Sirkeci 
bb 1• u z arsanın metro ı 

mura aına 2 ıra kıymet takdir olunarak aatılmak içia allka- rılab•ı•daa kalkarak Gelibo u, 
darları araaıada açık mllzayedeye konmuıtur T 1. 1 . Çaukkale, KDçükluıyu, Edremit, 

• ..Jt k • . b • a ıp erın tartna- d k 
meyı .vrm~ IÇID erann llliizayedeye girmek İçin ihale rtlnQ Blrbuiye, Ay.alıia ai ec• 
olan 7 TeınnevYel 930 Sala gllnU levazım mildilrlUgv Un 1 1 

. .,.. dönUıte mezkOr iskelelerle 
e ge me en. birlikte Altuaol•ta utnyarak lıtanbul belediyeıinden: Temidik iıleri için lüzumu ı 100 

metro yerli keten bezi, 200 adet beyaz kere 400 kil 
0 

anb 
1 

ı•lecektir. 
k 100 d t .. k"f · T ' 

0 aa un u Gelibolu iı-in yalnız yolcu ötele, a e çop u eaı, 20 kilo karaçivi, 15 kilo · ı '7 

· · · 1000 d t be · 1 2000 perçın alın .. ı_ alınmaz 

, ••••••••Tarife••••••••: 
! 1 Def alık kurn} J0 

: :ı • • 50 : 
• 

: " • • tJ5 : 
: 4 • • 25 • . : 
: thtiv11ç k11lmavın· : 
: C4!V4 kadar ( azomr ıoo ! 
: 1 O Mlo) 11.tn edll· : 
• mek azere maAJu • • • 
; Abonelerhnl&İn her Oç aylılt ~n : 
! btr defaa meccanen'. : 
: 4 satırı ~eçen illnlann fazla "tın : 
, için S er knnaş ı.ammoluaor. • : ......................... ı 

Müteferrik 
Biçki dikit deraleri - 18 se· 

nelik tecrübeli usullerle ders almak lstt· 
yenler!n Dtvanyolunda Biçki yurdunda 
Halda Beyt müracaatlın . Telef: 20~ 

Müracaat evi - Her ı,e mu· 
tahassıs memurlar sevk eder her ~eytie 
~zamf teshilAt gösterir. 

AJekslyadl han Galata, mUes5isl 
Ferit · 

Sablık hane - Şehzade başında 
Çukurçeşme yanında T~han arkasında 

Marmarayı nezaretli 9 numaralı beş oda 

\'e müstemilltlı müceddet klrgir hane 

satılıktır. içindekilere müracaat. 

Seyyar Türk memur istiyo~z 
Yapacağınız sanşa göre ayda 90 !ıra· 

dan fezla kazanabllirslnl7~ 

lstınbul dördilnciJ Vakıfhan içinde 
Ünlonkol Tesriat 

lı aranıyor _ Çabuk yazar bir 

daktilo hanım iş arıyor. Şeraiti mutedil 

dir. Yakıt muharrirlerinden Gayur Beye 

müracaat. 

11ı~ıııııımııınıııııı~ııımı 111111~11ı~ıım11~~11mnıı 
Gıyap kırırı tebliGnımesi 

latanbuJ Aslıyı mahAımtıı 3 iJndi 
it. aa res nden: 

çavıaı, a e ygır yu an, adet yular sapı 500 d ır, yu"" . 
b 4000 . . b . 1 ' a et elleme, flJlm eyaır na ı, 100,000 adet bıth çivi 2000 Mersin sürat postası Teblii ettiren: Beyoğlunda 
adet gelberi, 200,000 adet kapğı, 100 kilo urgan, 300 oOo d 
ıaraç iplij'i, 200 kilo yiln, 200 adet eğer ağacı, 500 ;det ~e~~ 
leme kolanı kapalı zarfla mllnakasaya konmuıtur. T l' 

1 
. 

(KONYA) Vapuru 17 Eylül mukim kuloğluda Tababet~e 

k .. 1 • . ı: k a ıp erın 
ıartname alma ve numune erını ıurme için heraün l 

. • evazım 
mlidirl~j'üne müracaatlan teklif mektuplarını da ihale gUnU olan 
7 T eınnen-el 930 Sah gOnU saat on beıe kadar mezkOr mn
dlirl&te •ermeleri. 

çarıamba 11 de Galata Rıhtımın· meıgul Dr. Atanaı Ef.; Teblıi 
dan kalkarak Çanakkale, b:mir, edilecek kimae: Avropada mu• 
Küllük Fethiye, Finike, An· kim mahalli ikameti m.eçbul 
talya, Aliiye, Mersine gidecek Anna H.; Tebliğin mevzuu: Ko-
•e d6ntifte Taıucu, Anamur, canız A tanaf efendi tarafsndan 

- Karagllmrilk Hatice sultan mahallesinin Haaan F ebmı· 
. pa9a 

Aliiye, Antalya, Finike, Fethiye, mahkemede aleyhinizde ikame 
1 KüUUk, lzmire uinyarak ıele· olunan 930-211 dosya numar~h 

1 __ ce_k_t;:ir~·---~-:-:-:--:~':""'.- Boşanma davaaı zımnı.nda tayın 
Cuma günleri köprüden saat olunan günde hazır bulunmadı-

13, t S de doğru Y alovaya ve ğınız cihetle hakkınızda ııyap 

caddeıinde 101 No. banenın ıonderece harap Te maili inhidam 
olmaaına mehni on beı ıün zarfında mahzuru kaldırıllllad i 
takdirde E.K. 48 inci maddesine teTfikan hedmedileceği adr;s~ -· 
leri meçhul aahiplerine tebligat makamına kaim olmak Uzere Yalovadan ıaat 19,45 de doi- kararı ittihaz edildikten sonra 

~ ru Köprn•ye olan postalar muhakemeye devamla ğıyabıaıı· 

- -~~-----~~-~~----~~--~~---~ IQnililm~ti~ ~ d~il ikamen phlt ~time 
ilin olunur. 

Aksaray' da Pertev Niyal Erkek ı..:.:!B~a=d::e::m:.:::a~M~ud-:-a·-n-ya_p_os"':"'ta-:"'la---ı edilmit oldutundan yapılan mu· 
rımız Istanbuldan saat 9,30 da ameleye bet gün Hrfında itiraz 

Lisesi Müdürlüğünden: kalkacaklardır. edebileceğiniz ve bu müddet 
içinde muameleye devam için 

Mektebe talebe kayt ve kabu- I~~~~~~,. mahkemeye- m6racaatla diger 
Doğum ve Kadın hastalıkları h 1 Ü b 1 t 6 1 O 

1 mütehassısı I bir gün tayin ve asma ne aş anmış lr. - Uncu Doktor tebliğ ettirebileceğiniz Hukuk 

Sınıflara girmek istiyenlerin heri Hüseyin Naşit u•uıu muhakemeleri kanununun 
TUrbe, eski Hililiahmer binası 402 inci ve itiraz etmediiiniz 

QÜn mektebe müracaatları. No. 10 Telefon: Jst. 2622 takdirde bir lılja muhaliemeye 

Fow. '''" dairt•infkn: 
Bir deyninden dolayı mahcuz 

bir inek ile bir adet beygirin 
furahtu mahi halin lıg inei per· 

ıembe. rGnü aaat 10 dan ıonra 
mahallınde furubt edileceğinden 
talip olanların memuruna müra
caatları ilan olunur. 

- - kabul edilmeyecejiniz 405 ve 

"V AKIT,, ahofia
ne olunuz 

hasmın dermeyan ettiği vakıalan 
ikrar ve kabul etmif addolu?a

~ z 408 inci maddelenne cagını 

tevfikan teblii olunur. 

lstanbul Htşinc ıcra Daırtstnr.tn : 
Galatadı Perşenbe pazarında ~ oğurtcu 
zade hanında mukim iken elyevm nerede 
oturdukları belli olmıy&n Ahmet vr 

lbrahim heylcre 

taak dubaton efendinin alacagı 
olan (2500) liradan d~layı 7-~-
930 tarihinde vekiliniz Celal 
Dervİf beye' teblii olu~an 3·. 6-
930 tarihli {)deme emrı Uıerı~e 
müddetinde borcunuzu temm 
etmediğiniz cihetle borcunuza ye· 
tecek biltiln mallannııı, alacak· 
lanmıı baklannıu ve ka1ancı
D111 lS. fÜD urfınba ya:ıa ile y~
ya tifahen Dairemize bildirmenıı 
talep oiunur. Şifahen müra~aa
bnıı da ilinen davete havı bu 
Gazeteyi ve yazı ile müracaatta 
dosya numarası olan 930· 22630n 

. beyanı llıımd1r • On beş glin 
zarfında mllracaat etmeueniı 
haklannızda kanuni ahk&mın 
tatbik olunacai• ilADen leb1ii 
olunur. 

Er J ek Sullı hu~u~ kısmından: 

Marmaranın tahbreYan çiftliği 

biasedarlarından Abdülkadir Ef · 
• nin vekili Şevket B. tarafmdan 
açılan izalei fUyu dansında 
mllddei aleyh olan mezkClr çift

lik hiaa edarlar;ndan Marmara 
aduından Adviye H. kııı Nak· 
ye ,.e Utif Ef. kızı Nebiye ve 
Hacer H. kızı Minnet t'e oğJu 
Cevdet Ye Latif Ef. otlu dit er 
Cevdetin illnen yapılan tebliğ 

nıerine muayyen gtınd: gelme
dikleri anlatıldıJından haklarında 
muamelesiz gıyap kararı verile-
rek muhakeme S-10-930 pazar 
gOntıne bırakılmııhr. Hukuk 
usulO muhakemeleri kanununun 
g98 ye 563 maddeleri mncibince 
5 gnn zarfında itiraz elmf.dik
leri ve muayyen ,Uade dahi gel
medikleri taktirde mubakemei 
ııyabiyeye dev•m •dileceii t'e 
hakkı itiraılan aakit olacat• 
illn olunur. 

Kazanmak lniiç 
· ilk ·,art ilandır 1 

1: 
J/Ansız kazancı arıırmava i! 
sava~mak, havada fa· :5 

, aresz uçmıva çalış· I! 
mak gibidir lf 

Ticaretinizde , san•atınızda ıl 
• muvaffak olm~k istiyorsanız ıl 

1 gazete ilanına ehemmiyet ve- Ü 
riniz : Gazete illnı ilanların lj 1 en ko'ayı, en ucuzu, en te· f! 

I• airliıidir. . . il 
işte ilin tarıfemliı: Ji 

1 
Sonuncu ıayılada Sabrı Kurut ~~·51 !f 

5 inci H .. 4o ; 
.. .. .. : : 100 1 
ı • • 200 .: 
1 .. •• • " :: 

fi Reıml i!Anlar, sonuncu ıayıfade 10 Kr. H 

1.. ilin memurumuz size fay- ii .. 
dalı bir ilanın ıeki 1 ve ile- ii 

ff
11 reti için hizmet etmeğe ha- i~ 

d " nr ı~ ~ 
ı ... nnımıa11111111111maacmıımı:ı:::::::::::ı::: 



r 0 r• ~- - .. -len• bGtaa ha._, mah,_., ""\ 

i Guet:yc 1:0.1~ ·ril ccc t mektup ların iı :ı:e rin~ idare içinse ( idare J yazı ya ı 
air ise f Yaıı ) itarcti konulmalıdır 

lt ... ....,, ........ ot•nn t adtıtaladen, ktrmett auı.kaddere..ea mektup:ua konu •hlt 0-a:raJano 

L aybolD\uındae ft dlalana milndenocabnılan ld&ra mea'ııl dellldb ~ 

Orman mühendis muavini 
Yetiştirmek üzre Orman ameliyat mektebi açılmıştır. Leyli ve meccanidir. Tahsil müddeti üç 

senedir. Istaobul'da Büyükdere - Bahçe köyündedir. 
Talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. Kayt ve kabul muamelesi 1 Tetrinevvel 1930 tarihine kadar 

devam edecektir. 
2S Talebe alınacaktır. Fazla talip zuhurunda aralarında müsabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartlar;ı 
1 - Talipler Türkiye Cümhuriyeti tabasından olacakbr. 
2 - Taliplerin yaılan 25 ten yukarı olmiyacaktır. 
3 - Talipler orta mektep mezunu olacaklır. 
4 - Talipler hastalıklı sakat olmadıklanoı, arızalı yerlerde dağlık havalide yürüyüp gezmeğe 

ve hayvana binmeğe bUnyevi tcşekkülatının münait ve mütehammil olduğunu tasdik eden bir tabip 
raporuna malik olacaklardır. • 

5 - Talipler eyi ablakh olduklarını ve hiçbir giina ce2ayı miistezim ef'al ve harekatta bulunma· 
dığmı beyan eden mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olacaklardır, 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki şartlanna tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi 
vereceklerdir. 

Orman mühendis muavini olmak için orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta mektep 
mezunlan 1 tqrinievvel 1930 tarihine kadar Istanbul'da Bilyükdere- Bahçeköyü'nde Yüksek orman 
mektebi rektorluğuna yahut orman müdürlnklerine, orman mUdirleri olmayan yerlerde en büyük 
mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile müracaat etmeleri. Tatiplcr istidalarına hüviyet cüzdanı, 
mektep ıahadetnamesi, aıı şahadetnamesi, hüsnü hal mazbataaı ile tabip raporunu raptetmelidirler. 

Kız Muallim mektebine girmek 
isti yenlere: 

lıtanbul Kız Muallim mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin ana muallim kısmına orta mektep mezunlarile lise ilimci devre birinci ıınıf 

talebesinden 15 Hanım abnacaktır. 
2 - Bu kısım da leyli ve meccanidir. 
3 - Bu kısımdan mezun olanlar hem ilk hem de ana mekteplerinde muallimlik yapmak selAhiyeti 

almıf olacaktır. 
4 - Taliplerin miktarı on beti geçtiği takdirde müsabaka yapılacatır. 
5 - Bu kısmına girmek istiyenler A) üviyet cüzdanı, B) 4 tane resim, C) orta mektep ıehadet

name veya lise tasdikam ile20 Elül 1930 kşamına kadar mektebe müracaat etmeleri. 

Kasaba Belediyesinden: 
1 -Kasaba şehrine isale edilecek Su projesi tastik edilmiş bu

-unduğuodan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira ketifli 
isale ve tevziat tesisat ve inşaatı 1-9-930 dan itibaren otuz gün 

müddetle ve müzayede, münaksa kanununa tevfikan kapali zarf 
usulile münakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasaya ittirak edeceklerin erbabı vukuftan olduklan 
na Yeya bu gibi intaat inşa etmiş bulunduğuna dair yapmış oldu
ğuna dair mahalli belediye veya nafia heyeti fenniyesinden muti 
şehadetname veya tastikoame ibrazına mecburdur. 

Her sene olduğu üzre bu 
sene de Çorluda 26 - 9 - 930 
Perşembe günü hayvan ve 
emtia panayırı küıat edile
cektir. 

Damızlık ve kasaplık hay· 
van pek çok bulunacağı ilin 
olunur. 

= SAVrsr HER. YERDE & KUR.US = 
~lATBAA \'E .OAREHA:\E. 

ISTANBUL Bahıall . Ankara caddes nde *VAKiT Vl'RDU. 
•• t 

fel • 1970 ı iDARE IŞl..Er.1 ı 1971 ı YAZI iŞLERi ı Teı .. at ı YAK.il , Poıte ı.ut• 

Devlet Demiryolları ilanları [ 
Ankara - Kayseri batta makineleri kontrol saatlerini tamir etaı~k 

üzere bir saatçi alınacak ve 2,50 liraya kadar yevmiye verilecektil~ 
Taliplerin Ankara' da Devlet demiryolları umumi idaresinde cer,~ 
atelyelcr dairesine ve Haydarpaıadakilerin dahi Haydarpaşa 
cer baş müfettişliğine müracaatları ilin olunur. 

• • • 
Çelik çekme boru, Baklavah saç ve teneke levhanın kaP~ 

zarfla münakasası 27 birinci tetrin 930 pazartesi günü saat 15, 
da Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. k t 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak • 
teminatluını aym günde saat 15 e kadar münakasa kornisyor>ll 
katipliğine vermeleri lazımdır. el• 

Talipler münakasa şartnamelerini Uç lira mukabilinde Ankara 
ve Haydapaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. . . 

Haydarpaıa liman ve rıhtımmda yapılacak kömUr tahmil "' 
tahliyesi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. d 

Münakasa 2 birinci tqrin 930 perşembe günü saat 15,30 ' 
Ankarada devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. t 

Münakasaya iş tir ak edeceklin teklif mektupla~ını ve m~va~~'e 
teminatlarını aynı günde saat 15 e kadar komısyon kitıplıP 
vermeleri lazımdır. d• 

Talipler mllnakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankara 
•e Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* • .. 
b' 

33500 kilo delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfla :, 
nakasası ~ 7 birinci teşrin 93o pazartesi günü saat 15 te Ankara 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. t 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakk• 
teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakua komisy

000 

katipliğine vermekleri lazımdır. d 
Talipler münakasa tartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara • 

ve Haydarpaşada idare veznelerinde tedarik edebilirler. 

"* .. • 
19 kalem yerli ip ve sicimler kapah zarlla mllnakasayA koi" 

t Münakasa 6-10 • 930 pazartesi günü saat 15 le Ankarad• 
muş ur. . 
Deletdemiryolları idaresinde yapılacaktır. t 

Mtınakaaaya iştirak edeceklerin teklif mektuplan ve muvakk• 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a hadar münakasa komisy
01111 

kitipliğine vermeleri lazımdır. , 
Talipler münakasa ıartoamelerini (beş) lira mukabilinde Anka' 

ve Haydarpatada idare veznelerinden tedarik edebilirler. . . --
Umumi idare binasile memurin haneleri araaındaki parke yol.,,, 

tarafeyninde yaplacak imla kapalı zarfla münakasaya konmuştur·~· 
Münakasa 6 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 15,30 da Arı· 

rada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. ki'' 
Münakaaaya iştirak edeceklerin teklif mekt~plarm~ ':e . ~uva~,r' 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar komıayon katıplıgıne 

3 - Müteahhit sahibi sermayeden olup ta Su inşaatına işina ol
madığı halde inşaatın bidayetinden nihayetine kadar refakatında 

ikinci maddede yazılı şehadetnaıueli bir Su mühendisi istihdam 
edeceğine noterlikten muıaddak taahhütname itası ile belediyey ~~-----------.. 
temin edecektir. Askeri San'at mekte-

meleri lazımdır. •~' 
Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankar 

4 - Münakasaya iştirak edecekler ev•el emirde teminat akçesi bi müdürlüğünden: 
makbuzunu ve ya muteber bir banka mektubunu lraeye mec- Ankarada askeri fabrikalar Sigorta 
burdur. sandı~ı eczanesi için külliyetli miktarda 

S - lhale 1-10-930 bir teşrini evvel Çarşamba günü saat onbir- eczayı tıbbiye alınacağından taliplerin 

de Kasaba belediyesinde yapılacaktır. Proje ve evrakı keşfiye asıl· şeraiti anlamak ve müfredat fetvellerini 

1 
almak üzere eylülün 25 inci perşembe 

ann, muakavelei esasiyeyi görmek isteyenlerin Kasaba belediye- gününe kadar tahriren sandığa müracaat 
ıine şartname için de lzmir belediye Ankark ve lstanbul ıehrema· ları ilan olunur. 
netleri heyeti fenniyelerine müracaatları ilan olunur. 

P.T.T. U.M. Levazım •• mu-
dirliğinden 

55,000 adet 1, 2, 3, numaralı demirsiz ve 15,000 adet 2 ve 3 
numaralı demirli porslen izalatörle 6500 adet iki nevi bakır man
§OD kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Dr. A. Kutiel 
Muayenehane ve tcda.vii elektrikl 

laborauvarı Karaköy Topçular caddesi 34 

iLAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Yeni - Cami ve Beyoğlu devairi 
museviterin yıl başı yortusu mll
nasebetile eylulün 23 ncü salı 
günü kapalı bulunacaktır. 

idare veznesinden tedarik edebilirler. 
* ... 

Devlet demir yollarının Haydarpaşa garındaki büfe ile bahçe ~ 
bahçe içindeki kameriye ve gar dahilinde el arabası il~ satıı ~e H~i· 
darpa§a limanı.ndaki baraka tevhi den .ve .~aydarp8:~a ıskele~ınde ve" 
in kötk münferıden ve aleni müzayede ıle uç sene muddetle kıraya 
rilecektir. ,., 

Müzayede Eylülün 25 inci Perşembe günü saat 15 le Hayda!P~' 1ı 
da mezkur Müfettişlik dairesinde yapılacaktır. Müzay~ ·· - --~ •ı!~tt
etmek iıtiyenler bu baptaki şartnameleri Haydarpaşa ı~ · .1~ !du. ~., 
titliği kaleminden tedarik edebilirler. Taliplerin büfe müştemılatı ıçı1' 
iki yüz ve köşk için de 120 lira. teminat ~ç~aini idarey~ teslim .et1~tt 
ıartile mezkUr gün ve satte müzayedeye ıştırak edebıleceklerı 1 e. 
olunur. _______________________ ____.,-

62 adet dış ve 62 adet iç 
otomobil lastiği 

Tütün inhisarı umumi 
2 - Mezkiir malzemenin 16/Tetrinievel/930 tarihinde ihalesi 

icra kılınacağından ialiplerin ıartname almak için şimdiden, şart
uamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek olan teklifname ve te· 
minab ihtiva edecek mühürlü zarfları tevdi için de mezkur tarihe 
müsadif pertembe günü saat 14 te Jstanbulda Yeni postanede 
mübayaat komsiyonuna müracaattan. 

Yenik.~y Sul mahkemtsrnden: 

Kireçburnunda Maslak S. 7 No. mu•• du"• rtu•• ğu'" nden• 
lu evde mukim iken ikametgah· • 
ları meçhul olan ceJp lbrahim Muhtelif eb'atta 62 adet dış ve 62 adet iç otomobil lastiği k•Pr~ 

Kırpıritı kağıt müzayedesi bin Ali ile karısı Zekiycnin zarfla alınacaktır. 930 senesi malı verecek taliplerin her gün ge 
1
f, 

Mehmet aleyhine ikame ettikleri · eb'adı görmeleri ve 27 / 9/ 930 Cumartesi günü eaat 10,30 a kadar zs.r 

k 
lannı Galatada mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. _. 

Devlet demiryolları Haydarpaşa ticaret ve teftiş hasılat dairesi zarar vermek ve mes ene gir- - •• 
ile bilet matbaasında ve Demiryollar matbaasında mevcut ve bir mek ve döğmek davacıları 21-10- ·-Anadolu a1ansı ilan at şubesi nıtl

ıene zarfında teraküm edecek olan köhne e:vrak ve idarece istimale 930 Salı günü saat 9-30 da gö-
elverişli olmayan müsveddat ile kırpıntı kaatlar 6-,930 cumartesi rüleceğinden davaların mezkur d Ü r ı ii ğ ii n den; 
~nil müzayedeye konulmuıtu. vakitte gelmezler veya vekil Şubemizin tahsillt ıefi Masbar Beyin mUeısesemizle bir alAk9 fl 

Verilen fiat haddi layıkta görülmediğinden şehri halin 20 nci cu- göndermezlerae C. M. U. K. kalmamıştır. yerine şubemizin vesikasını hamil diğer bir tahsild•" 
martesi günti saat 10 da tekrar müzayedeye vaz edilecektir. Talip- 361 inci M. mucibince c!av~l~tın· rın tayin edildiği alikadaraı:ıa ilan olunur. ~ 
olacaklarJD yevmi m•:v.kiırda H.P. mağazasına müracaatları ve şeraiti dan vazgeçmiş sayılacaklar : ao l "'"'"'"'ııııuıııırnın1111111111111111nıı111111n1111111111•1H1111111111111uı1111111111111111111•1111u111y111M<111Hllllll'"" ... llllllllllllllllllMll•lltılllllJllllllftıllM ...... ,, ....... m .. -• 

varakalannın ıimdiden aJınabıleceği ilin olunur. olunur. ·, Mes'ul müdür: Refik Ahıll,c 


