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Gazi Hz.. I~parlada fırka mahfilinden çıkarken 
Foto Şükrü 

azi Hz.ne 
alt fotograf 
intibaları 

Reisicümhur Hz. , İzmirden 
An~lyaya hareket buyurdul<lan 
sır d 1 r a . a spartadan da geçmioler 
\>e orada kısa bir müddet kal
tnış'ardı. 

lsP-tta muhabirimiz, Gazi 

Hı. nin oradaki ziyaretJerine 
'it . ıntibaları fotogra,fıa tesbit 
~ııilc.:.._b~gaıı;..a. . ,u.r. 

Dercettı ğimiz resimlerden biri, 

l'lesicümhur Hz. nin fırka mah
fl 
/ '.ni z·yaretlerini müteakip mah-
th terkettıkleri esnada alınmış-

tır d·- · d 1 d d • ıgerı e sparta a bulun-
tıktarı bir inı teıbit etmek

t"'.ı· ~\tlt. 

'-- . Gazi Hz. I-.parfada 

! 

k:ski meb'us ne diyor? 
~~ip zade Rahmi Bey inkılap 
0r-dusundan niçin ayrı düşmüş 

Konsorsiyom 
Dünkü içtimada 
teşkil olundu 

K~mbiyo komisyonuna iştirak 
edebıleceklerini bildiren banka 
direktörleri bugün Nurullah Esat 
B. iı_ı r~yasetinde içtima etmiştir. 
Bu ıçtımada konsorsiyomun he
men. teşkili hakkında yapılan 
te~f muvafık görülmüş ve kon-
5orsıyom teşkil edilmiştir. Bu 
içtimada İş, Ziraat Selanik . ' ' Komerçıyale, Mernaliki şarkiye 
Fransız, Rus Sovyet bankalan 
müdürleri hazır bulunmuşlardır. 
iş bankası müdürü Muammer 
B. konsorsiyomun teşkili için İş 
bankasmın yüz bin lira ile işti
rak eJeceğ~i bil<:limıiştir. Ziraat 
l ankası da konsorsiyoma yüz bin 
lira ile, diğer bankalar (50) ıer 
bin lngiliz lirası ile iştirak ede
ceklerdir. Dünkü içtimada kon
sorsiyomun icra komitesi de in
tihap edilmiştir. Riyasete Nurul-
lah Esat B. azalığa İ.ş bankası 
müdiirü Muammer B., Komerçi-
yale müdürü M. Borni, Memaliki 
Şarkiye Fransız bankası müdürü 
M. Paton intihap edilmişlerdir. 
Yarın komite tekrar içtima ede
cek ve dahili nizamnameyi tan
zim edecektir. 

cemiyetin refah ve terakkisine 
engel olduklan anlaşıldığı zan
lar, bunlara karşı ani ve :şedit 
bir hareketle cepheden taarruz 
edilmesi vahim ve maus netice
ler verebilir. Bu mücadelede 
t ekasül ve zaman mefhumlarını 
kuvvetli amiller meaanında na
zarı itibara alarak teenni, ıtidal 
ve tedriç ile yürümek lazım gelir.) 

( Alt tarafı 2 incı sayı!aınızdadır 
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Piyanko 

Bugünkü keşidede kazafla• 

cak numaraların sıraya kon

muş cetvelini yarınki nüsha· 

mızda bulacaksınız. 

• 

" ingıİiz idaresi bir lanettir,, 
'' Çünkü bizi fakir diişürdü, köle 
mevkiine indirdi, hars ve 
medeniyetimizin kanını emdi ,, 

Gandi, medeni isyan ültimatomunda 
böyle söylüyor 

Birkaç gün evvel Hint milliyetperverleri reisi Gandinin Hin
distan umumi valisine bir mektup, göndererek metalibinin kabul 
olunmaması tak· 
dirinde medeni 
ısyan hareke-
tine başlamak 
üzere olduğunu 
bildirdiğini yaz
miftık. 

Son gelen 
Londra gazete· 
leri Gandinin, 
Hint valisine 
verdiği mühle
tin inkızasına 
mebni Gandi
nin ültimatomu
nu her tarafta 
neşrettiğini ve 
işe başladığını 

haber veriyor. 
Gandinin ilk 

hareketi, hUku
metin tuz inhi· 
sarına karşı is-
yan olacakbr. Bugünden itiba
ren tuz inhisanna karşı boyko
taj tatbik edilecek, hükfimetin 
her mümanaatına karşı menfi bir 
hattı haraket alınacaktır. 

Medeni isyanın bu birinci saf
hasını diğer safhalar takip ede
cek, nihayette halk hükumete 
vergi vermiyecektir. 

Gandi lültimatomunda diyor ki: 
0 İngilterenin Hindistan idare

si bir lanettir. Bununlaberaber 
ben lngilizleri dünyanın en fe
na adamları telakki etmiyorum. 

İngiliz idaresini neye bir linet 

., .. G11.ndl .. 
telakki eltifimi söyJiyeyim. ln
giliz idaresi, milyonlarca insanı 
istiımar ederek fakir düşürdü .. 
Bu idarenin müthiş askeri ve 
sivil masrafl.ın halkı mahvetti. 
Bundan bqka bu idare bizi kö
le vaziyetine indirdi. Bu idare 
harı ve medeniyetimizin kanını 
içti. Bizi daima silinımızdan 
tecrit ederek ruhumuzu tereddi
ye dUtilrdü ve nevmidiye sürük
ledi. ,, 

Gandi yeni hareketinden bah
sederken bunun muzaffer olaca
ğını söylemektedir. 

Yeni Efgan sefiri 

Gul&m Nebi Han Sirkeci /$tıuvonunda 
'ı"eni Efgan sefiri Gulim Nebi lani han ile şehrimizde bulU11an 

han dün sabahki trenle Parısten Efganhlar karşılamışlardır. Sa
şehrimize gelmiştir. Yeni sefiri bık sefir Gulam Ceylani han 
biraderi sabık sefir Gulam Cey- yarın Ankaraya gidecek, am ve· 
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Vapur mübavaaH 
Şimdiye kadar işlerini Türk 

Vapurları ile rören tuz inhi
sar idaresinin bu sene sahil 
iskeleleri arasındaki nakliyatı 
temin için bir kaç tane yük 
vapuru satın almak istediği ve 

1 ( VAKiT ın te~gra ~v tele on ha erleri -] 1 d 

• bunun için hiikfımetin de mu
' afakatını aldığı ve hatta Mil
let Meclisine bir kanun layı
hası scvkedildiği söyleniyor. 
Hükumetin milli sanayii hima
ye için icabında prim vermek 
suretile fedakarlık yapbğ'ı ve 
buna rağmen yalnız İstanbul 
limanında (15) vapurun itsiz
likten dolayı bailanmış bir 
halde beklediii bir zamanda 
harice binlerce liralık Kambi
yo çıkmasını mucip olacak 
bir v<tpur mübayaası kararı 
vcrilmeıi muhtemel delildir. 

Acaba vapur mübayaası için 
B.M. Meclisine gönderildiğin
den bahsedilen kanun liyıhası 
son iktisadi buhranlardan ve 
mali kararlardan evci hazır
lanmış bir projeden mi iba
rettir? Böyle ise bu proje ni-
çin geri alınmamaktadır.?Böy
le deiilse Meclise sevkedilen 
kanun projesine nasıl bir ma
kul sebep gösterilebilir? 

Yağmur 
Düngecesabaha kadar 
şiddetle devam etti 

1 Nasıl geçti? 
1 Fransade milli 

matem günü 
Paris, 9 (A.A) - Cenubi 

Fransada vukua gelen feyezan
lar münasebetile milli matem 
günü addedilen dünkü pazar 
günü Pariıin b~n resmi bina 
larında bayraklar yanya kadar 
çekilmiş tiyatrolarda iane toplan
masına batlanmıtbr. Her tarafta 
iane derci için teıvikatta bulu
nulmaktadır. Alman ıefiri Eliz:e 
sarayına giderek mareşal Hin-
denburğun şahsi teessürlerini 
reisicümhur M. Dumerge iblağ 

etmiştir. Her taraftan teeHÜr 
mektupları gelmektedir. 

Paris, 9 ( A.A ) - M. Du
merg ile Tardiyö feJiketzede 
mıntakalardaki seyahatlerine de

l vam etmektedir. 
Tu'uz, 9 (A.A) - M. Tardiyö 

matbuat mümessillerine hükume
tin feJAketzedelere yardım edece
ğini beyan etmiıtir. Bilha11a jk
bsadi faaliyetin yeniden teıiaine 
ve itıiıliiin önüne reçilmcaine 
çahtılacaktır. 

Sıtma ınücadelesi 
Ankara, 10 (Telefon) - Sıt

ma mücadele reisleri geldiler 
Ye Sıhhat vekiJinin riya.etinde 
toplanarak görüıtüler. 

Mütekaitler 
Resmi dairelerde 

çalışanıarın aylık lan 
kesı lecek 

Ankara, 10 ( Vakıt) - Mül
hak bütçelerle idare olunan 
dairelerle inhisarlar ve şimendi
fer idareleri gibi diğer hususi 
yerlerde maaşla çalışan müteka
itlerin tekaüt maqlannm tama-
men keıilmesi ve bu dairelerde 
tahsisat veya ücretle istihdam 
olunanlano, 900 numaralı kanun 
hükümleri mahfuz kalmak şar-

tile tekaüt maaşlarına ait tah
sisatın kesilerek kendilerine yal-
nız tekaüt maaşının ası l kısmınan 
verilmesi Maliye Vekaletince 
tamim olunmaktadır. 

1\11. Meclisinde 
Ankara, 10 (A. A.) - Bllyük 

Millet Meclisinin bugünkü içti
maında noterlik kanununun üçün..-
cü maddesinin tadili hakkındaki 
kanunun ikinci müzakeresi 
yapılarak kabul edilmiştir. 

Maliye müfettişlerinin 

Kongresi 
Ankara, 10 (Telefon) - Ma

liye müfettişleri bugiin taplan
dılar. Yarın teftiş heyetine tah
sis olunan binanın küıat resmi 
yapılacak ve müfettişler kong
resi burada olacaktır. Evvelki ıcce yarııı bııhyan 

lodoı fırtınası sabaha kadar ıici
detlenmiş ve dün bütün giln 

nisbcten hafif olarak devam et
miştir. Fakat akşam Ustü tekrar 
şiddetlenmiş, bu yüzden Haydar
paıa vapur seferleri kısmen ya
pılamamıştır. 

'M11ııııı11 11 .- (Va kıt )ın yeni tefrikaları ~nııııııııııı~ 
s § 

l . Montekarlo rezaletleri 1 
E 

Ayni zamanda dün aktam 
beıte bqhyan yağmur ıece 
ondan 1abaha kadar bardaktan 
boıanırcaaına devam etmif, bu 
yüzden ıehrin bir kısım mUnhat 
yerlerini su baımııtır. 

( Yakında okuyucularım1za fevkalade ~ 
~ merakı yeni bir tefrika takdim edeceğiz. f 
f Bu yeni tefrika "Montekarlo,, ya kumarbaz kıyafetinde giden ın 
\ bir muharririn uzun tetkikler ile elde edebildiği feci hakikat- § 
E leri taıvir etmektedir. Bu muhanir .. Montekarlo " da intihar § 
i ettikten sonra kurtanlmıı olan bir adamın yardımı ile bu ~ 
~- yüksek Avrupa ıefılethaneainin en gizli rezaletlerini ortaya D 
e çıkarmıya muvaffak olmuı ve bunlan olduğu gibi de § 

-===::m-==-------=-=--ı • yazmııtar. E. da edecek, birkaç gün SC?nra da ~ ~ 
Ankarada kendisine iltihak i (Montekarlo) nun ne de- l 
edecek olan yeni ıcfire ıefare• 1 ınek oldu"'unu anlaınak is• E~ 
taneyi teslim ederek şehrimize y; K -
dönecektir. Yeni ıefir önümüz- i yetinler ınutlaka bu tefrf .. \ 
deki hafta baıında Ankaraya ~ k k J d = 
gidecek itimatnameıini Rciıi i a.mlZI 0 UDla 1 lr• f 
cümbur Hı. ne takdim edecektir. ı f.iljıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııırııııııııııııııııııııııııhııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııtftltlllllllltııııııııtllllltıııııııııııııııııııjff5 

VAKfl ın tetrikasn 115 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

itte l>u nevi ralıatıır:hklarda ıezdinneı bunlan yazanın ceha· 
biz marize ekmek içinden hap letini imaen ıurabnı elqitir. 
vererek tedaviyi tabiata birakı- - Ne o Efendim? yanlıt te-
rız; 1Upbesiı ki hazakat iddiaaile daYi mi yapılmış? 
haatanın mideaine yanhı d•ru Sualine kartı mealektqını 
ilaç do'duran tabiplerden siyade alenen teçbilden çekinir bir ih· 
muvaffak oluruz. Böyle maraz- tirazla yalnız manidar bir te
larda f6yle biyle bir tabibin besstım ıCSıterir.. Bir ıey .ayle
dikkataiz mildahalui haddi za- mez. Fakat vazı ve tavrile ha
bnda hafif olan haıtahğıa aey- kikab vazıhan anlatmış olur .• 
riııi uzabr. Rahataızlıiı ınllımin- Her meslek erbabından ziyade 
lqtirir. Doktorlar biri birlerini çeke-

Daha fenası ciddt tehlikelere mezler. Lakin meıleğe surt 
yol açar. Bidayette kabili tedavi hürmet icabile rekabetleri gayet 
bir hastalık çıirından çıkarılır. sinsicedir. 

Bazı hastalar bir tabibin teda- Hele gayrı meıhurlar meıhur
Yisinden çarçabuk iyilik görme- ların aleyhdarhğıle her hastadan 
rince hekimi değiştirirler . Ve ziyade hastadırlar •.. 

yeni ıelen Doktor eski tabibin Muayenehanelerinde sinek av-
reçetelerini görmek ister .. Ve byanlardan ıorunuz : 
eline alıp ta bir ıöz gezdirir - Doktor ( Y ) vizita ücr~tini 

üç misline çıkardığı halde bek
leme odasında ayakta duracak 
yer bulunmıyor. Sıra ile üç gün 
devam edip de bu meşhurun yü
zünü görmeden dönen hastalar 
oluyor .. 

Bu gayn meşhur dudaktan 
gövererek size mcthurun bir 
portresini yapar.. Onun iktida
nnı bir eczacı çırağından, bir 
tımarcıdan, bir hasta bakıcıdan 
da aşağı indirir. Doktorlukta 
şöhretin liyakatle hazakatle hiç 
münasebeti olmıyan bir şans ese
ri olduğunu canla delillerle isbata 
uğratır. 

T ehzilini tabipten tıbba tef· 
mil eder; tababetin hekimlerce 
pratik edilen kısmmda doktor 
falana veya filana mahsus es· 
rar yoktur . . Bunlar en alimden 
acize kadar h~pimizçe malum 
şeylerdir. Ve hatta daha ileri 
gidiyorum. Dahili emraz henüz 
bir muamma halındedir. 

Bir takım doktorların ıarla · 
tanhk ve ya fantazile-rile idare 
olunur bir fendir.. bu hakıkat 
bazı konsültasyonlarda gırt ak 
gırtlağa gelmelerile müberhen-

j 
Mo taj fabrika 

1?· v ~kil e~i. ~o~!?.~:1~!~~~!·1 
Dun Mahye vekılı· rikasınm bazı ihtilaflar neti 

le görüştüler sinde kapan~~ğ ı dun gece t 

A ı olmuştur. Dun gece geç v 
nkara, 10 ( Telofon) - n- müracaat ettiğim iz a 'akada 

giliz dainler veki li M. Vayt ve bu şayia l arın kat 'iyen eıa 
Fransız vekili M. Dö K ozyc olduğunu hususi maksatla 
buraya geldiler akşam Maliye ç ıkarı l dığ:nı söylemiş •er ve h 
Vekili tarafından kabul olunarak ta evvelki gün yapılan bir j 
b. b k .. ü UJ V k 'l ır uçu saat gor şt er e 1 mada yeni faaliyet esasları t 
B. müteakiben Başvekilim ize b't d'ld' - · · ·11:. t · l dır . . ' e ı ıgım ı cıve e mıı er 
ıçtirna hakkında izahat vermiş-
tir. 

Hayvan sergileri 
Ankara, 10 ( V akıt) - Yarış 

ıslah encümeni tarafından bu 
sene de temmuzda on iki mahal
de hatyvan sergileri açılacakbr. 

Yunan sefiri 
Ankara, 10 \Telefen) - Y 

nan sefiri dün akşam Hari · 
vekilimizi köşklerinde ziy 
ederek yarım saat kadar 
rüşmüştür. 

Eski meb'us ne diyor? 
(Üst tarafı birinci aayıfamızdadır) 
İşte bu zihap ve içtihadım 

kendimce o kadar kuvvetli idi 
ki giriıilen inkıliplann kat'i lü
zum ve faydalanna, bunları 

yapan Gazi Hazretlerinin deha 
ve çelik iradelerine, yaradıcı 
kudretlerine ve yllkıck bir isa
betle seçtiti mesai arkadqları
nın mahiyet ve bUsnü niyetlerine 
tamamen kani bulunmakla bera-

ber mazinin k6kleımit anana ve 
müesseselerine birden tevcih 
olunan ani ve ıedit ıavlct ve 
taarruzlann melhuz aksülamclle

rinden ürkmllş ve sırf bu vehmü 
tereddüt aevkile inkılip ordu-

ndan ayn dU mu nm.~-~-· 

Halbuki timdi o kurtancı in
kılapların hiç ummadığlm kısa 
bir zaman zarfında ve değil yal
nız Tilrk milletinin, bnttin me
deni cihanın samimi alkıtlan 
önünde tarihin bir mislini daha 
kaydetmediği tam bir mükem
meliyetle yapıldığına phit bulu
nuyorum. 

Maziyi bir hamlede yıkarak 
Türkiyeye yeni ve mes'ut bir 
tarih devreıi açan galip •e mu
zaffer inkılap, ayni zamanda 
beni ve benim gibilcri yıldırıp 

yan yolda bırakan vahime ve 
tereddütleride Fransu; hlkiminin 

--
dir .. tababet hemen hemen yok-
tur. Fakat tastik ederimki cerrahi 
bir az milsbet halde mevcuttur. 

Bu tıbbi dedi koduları biz 
doktorlann kendi ağızlanndan 
çok defa dinledik. Bu, hakikata 
mukarenet derecesi bizden ziya~ 
de yine onlarca takdir oluna
bi lir bir mes'eledir. 

Şöhretin tayyaresile uçanlar 
baıka türlü söylerler, köşe bu
cakta burunlarını çekerek hasta 
bekliyenler başka türlü söylerler .. 
Bu iki rivayetten ortasını bulup 
doğru büküm çıkarmak iz'ana 
tevakkuf eder bir ittir. 

Tababet objektif bir fen ae 
bunun hastaya ait bir de ıUb
jektif kısmı olmalıdır. Yani her 
hasta da kendi hastalığını bil
melidir.. Bu kısım hıfzıssıhha 
veya hastalıklardan korunma 
namları altında biraz kısır kal
mıştır .. 

Haftada bir hekim dcğiıtire· 
rek her reçetenin ilacını ala ala 
midelerini eczane kavanozlarına 
çeviren zavallılann çoğu bu ha
talaranın yoluna kurban giderler. 
Bu yüzden ölenlerin adedi her 

o bileler dolusu terakki, te 
mül ve zaman mefhum ve na 
riyelerini de sildi süpürdü. 

Gördüm ve anladım ki 
Gazimizin derin nllfuzlu n 

larile Türk milletinin hakiki 
mayül ve ihtiyaçlarını tarib 
hiçbir mllceddide müyesser 

mayan, tam bir vazuh ve isabe 
görmüş ve yüksek debaaile . 
lan en kısa yoldan, en kısa b 
zamanda gayelerine ula.şbr. 

Zaman ve hadisatın ışıkl~ 
şuna da tamamen kani oldudl 
mazideki bazı teceddüt ve 111 
hat hareketlerinin ya akim ~ 
yahut ta yanm kalması mevıı1 

1 

un rtarafı birdesı görülnıİ>'I 

rek varım tedbirler alınmıf 
masından, istihdaf olunad gar' 
lerin Türk milletinin hakiki ad 
ve temayüllerine uygun olos' 
masından ileri gelmiştir. 

lıte beni vaktile iukılip of 
dusundan ayıran içtihadıocl' 
isabet olmadığı inkılibm mel 

1 

ve parlak zaf erlerile bugiln t 
zahür etmiş bulunuyor. ________ ... 

Rus sefiri 
Ankara, 10 (Telefon) - W 

sefiri Hariciye Vekilini kötk 
ziyaret etti. 

tahminin fevkindedir. 
Adi bir sivilceyi aıdıral' 

kangırenle kat'i uzuv felikelf 
uğnyanları bilmez misiniz? /1 

işi hakıki şafi olan tabiata b;J 
kıyoruz. Yanlaş teıhis ve ted'· 
ile hiç bir hastalığı azdırma~ 
Açılan tedaviye lilzum göst~ 
vahim hastalıklar olursa beııJ ( 
cecık erbabına müracaab t~ 
siye ederek vicdan mea'ulJJ· 
tinden de kurtuluruz. o' 

Suduri - Monşer bu s~~ ~ 
kafi sadede gelelim. Dahili 8' 
zamabmı:ıa dair konuıalıııı··Jıtil" 
vizita ücretlerini arbrmak ti 
deyim... (ı' 

A i Safder - Ben de 0 

kirdeyim... . . ti( 
AvnüsselAh _ Bende ıııt de) 

tik ederim. Hele birer k• çJI' 
daha atalım.. Zihinleriıııiı ' 
sın.. . eıet 

Atarlar.. Şapırtılı ?'~irle' 
yenir.. Biraz tefekkür. Bır1,.o,.,, 
rine karşı süküti tatlı tebe 
ler .. 

Nihayet Suduri : . . bir~'~ 
- Ücretlerin tezyıdı 

noktai nazardan faydalıd1fi~ftl'J 
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Kadınları cçalıştıırına yurdu 
Yurdun yeni binasına Dün~ü mosnmere ---F-en_a_Ie_m_i_nde 

tevsi edilecek 

naklı ikmal edildi 
Resmi daireler için 70 bin metre 

Amel9ikan bezi dokunuyor 

Kışı buzlu su içinde 

geçirebilir misiniz~ 
Viyanada soğuğa ve hastalıklara 
harp ilan eden bir cemiyet var 

ibıViyına muhabirimizin bildirdi
~ e t6re bundan bir müddet 

ti t 1c·ı d' . b' ~ et ı e ılen garıp ır ce-
~tl~t. 10n günlerde faaliyetini 
~ derletmııtir. 

~'lld' ~emiyetin adı 11 her gün 
C 1111 biraz ütüt 1 ,, tür. 
~ ~illiyeti, sıhhati soğuk su ile 
L., ~Ye ... tm k 'b' .. . "'it d "" e , prensı ı uzerıne 

' ok!or tesis etmit ve derhal 
'~etine girmek için hararetli 

8ta bulmuttur ! 
~tline kadar kadın, erkek, 
\opı~ Çocuk 200 ıe yakın aza 
' ._an bu cemiyetin azası her 

11:erıd'I • ~el 1 enni çın) çıplak bir 

ar:ası vücutlarında soğuta kartı 
mahsus bir mukavemet duyduk-

. ları günden itibaren soğuktan 
gelen mühlik hastahk ıardan 
m~af olduklarını kuvvetle iddia 
edıyorlarmış. Bu cemiyetin id
man yerını Tunanm buzlu sula
rı teşkil etmekte ve işi olmıyan 
cemiyet azası kıtın münasip sa
atlerini burada yarı çıplak ge
çirmektedirler. 

Selçuk san'at mekte- Kıymetli ve mühim bir muvaffakıyet 

binde giizel bir nlü- İki doktorumuz ve.bayi bakariye karşı 
saınere verildi müessir bir aıı hazırladılar 

Dün kız Selçuk san'at mek-

tebinde biri~ci sınıf taıebe•İ Tecrübe 1 er mü 8 bet 
tarafından guzel bir müsamere 

Yer~lmittir. MGsamereye Cam- neticeler verdi 
hunyet martı i!e batianmıt, · 
Periler Ye Zafer isimli iki tablo 
gösterilmif, asri hülyalar ismin
de bir piyes tenııil edilmif, bazı 
milli oyunlar oynanmııbr. Da
vetlilere zengin bir bilfeden ik
ram edildikten sonra bitmittir . 

Firar tahkikatı 
1Je5im, tevlcifaneve getiılltli 

Tevkifaneden kaçarak Çatal
cada yakalanan Ahmet Beaim, 
dlln yakalandığı Çatalcadan la
tanbula getirilmittir. Tabkikab 
yapan mUndei nmumi Klmil B. 
kendisini geç vakte kadar iatic
vap etmiftir. 

Qa 

Kureyşi 
Kabilesi reisi 

Dün T oros ekıpreıile 
Suriyeye gitti 

I 

/ \ 

) 
/ 

Kureyıl /toMeti rdsl Fara/ Ef. 

lnıfltere tarildle tehrimize 
relerek Tokatlıpn oteline iadi
jini yazdığımız Kureni kabilesi 
rei•i Fani Ef. d6rt çocuju ve 
iki zevceaile ıehirc:le bir gezinti 
yapbktan 80nra Haydarpqaya 
geçmif ve Toros elupresile Ha
lebe hareket etmittir. Kabile 
rei•i Halepten haç için Mek
keye gidecektir. 

Köprii parası 
Emanet tetkikata de

vam ediyor 
Emanet köprü müruriyeainin 

kaldırılması hakkında tetkikata 
devam etmektedir. MOruriyenin 
kaldınlması takdirinde otuz pa
ralık veaaiti naklıye zammı 
yalnız. köprüden geçeck vesaiti 
nakliyeye ıamil bulunacaktır. 
Köprüden geçmiyecek tramvay· 
)ardan bu ücret alınmıyacaktır. 

Emanetin müruriyeden aldıjı 
para 750000 liradır. Müruriye 
kalktığı takdirde vesaiti nakliye 
ye yapılacak zamlar!a temin edi
lecek varidatın 500000 liraya
baJiğ olacağı anlaşıJmıthr. 

Bu suretle Emanet 250000 lira 
kadar varidatından kaybede
cektir. 

ken bu cemıyet mensupları gece 
tam 12 de karlar içinde y6rüye
rek Tunanın kenanna gitmifler, 
soyunmutlar ve •• hoı geldin 
yeni sene! ,, diye bağırarllk suya 
ablmıtlar ve hayli mOddet yfiz-

.. y.,111 a,ı ile 111.ı.n.n lk.I buuı4ı 

Ali baytar mektebi intani Yaffak olduk. Atmın bazı muz· 
hutahklar müderrisi Rıza l.mail lim noktalannı tenvir ve Avrupa 
ve bakteryoloi Etem beyler ••iır ırkları üzerinde tesirini 
hayvaalar üzerinde çok tahribat teapit eden bu ilmi tetkikatımı
yapan vebayıbakari hutalığına zı Avrupa fen mecmualannda 
mDeuir olan bir atı imil etme- nqredecejiz. 
ie muvaffak olmuşlardır. Yirmi Vebai bakaride müeasir bir 

ı baaaas Kırım damızına bu yeni aşı iıtihzarı fen ve tababet 
qı tatbik edilmit, müsbet neti- ileminde olduğu kadar iktisat 
celer vermiştir. Bu aııdan bir sahuında da büyük bir muvaf
bayli miktar ihzar olunacak, V&! fakıycttir. Sığır vebası blltiln 
baJI bakarili mıntakalara gönd~ dlnyada ba husus Şarkta kor
rilecek, hastalıklı hayvanlara kunç bir afettir. Bu hutalıj'ın 
tatbik edilecektir. girdiii lot'alarda yüz binlerce 

Dün bir mubarririmize Rıza sıjır helik olur, memleket pek 
lamail bey fU malümab vermiş- bllylik iktisadi zararlara duçar 
tir : olduiu gibi çiftçi de aai arka-

F en ve iktisat ileminde mü- dqından mahrum kabr. 
him bir muvaffakıyet .. Vebai ba- Hutahğın a6nmesi ve men'i 
kari butahjına kal'fl mfteuir iaütarı için bütün hükümet kuv
ve fail bir vaksinaayoa (afi) vetleri harekete gelir. 
usulü bulunmUftur. Birçok masraflar ihtiyarile ka-

Ramon tarafından, formol ia- rantineler vazolunur. Mücavfr 
timalile difteri anatokaini keı- bükümetler hayvan ve hayvan 
fedildikten aonra bu usul taba- mevadı mUvaridatına kartı hu
bet Aleminde afllar istihzannda dutlarını seddeder. Velhasıl ik-
büyük bir inkiJlp yaratmattır. tısadi zarar milyonlara balif olur. 

y akm zamanlara kadar ma- Türkiye, ötedenberi 'bu has-
lum ve muayyen metot;arla 8f1 talık yüzünden telafisi uzun za
haline inkilip ettirilemiyen vi- mana mütevckkif zararlara du
rüaler ( fı)tiran mikroplar ) da çar olmuıtur. Köylülerimizi ve 
tormol istimalile mDeuir bir aıı hayvan scıhiplerini en çok kor
şek ine istıhale ettirilmiı. ve kutan afetlerden biri de bu has-

insanlula hayvanlarda bu neYı haa- talıkbr. 
tıhklara kartı muvaffakıyetle Vebai bakariye karfı, şimdiye 
tatbik edilmiye başlanmııtır. kadar seromla mücadele edilmekte 

lıte biz de mektebimiz .. ~a~o- idi. Seromla ın verdiği muafiyetler 
ratuvarında serom dar~hstıh- münfaildir ve pek kısa bir müd-
zarı müdürü baytar baktenyolog det devam eder. 
Ethem beyle bir'ikte bu usul Halbuki istihzar ettiğimiz mad-
dabilinde vebai la'cariye karşı de formollu bir atıdır. Uzun 
miieuir bir aıı iatih: ann ı mu· müddet devam eden fail bir 
yaffak olduk . muafiyet verir bu aşı sayesinde 

Bizden evvel Franaanın Afri- veba mücadelesi pek ziyade ko-
ka serom müsseaelerinde CuH- laylaşacak ve hasta'ım memJe
aon ve Delpi dahi vebai baka- ketimizde ve belki de bütün 
ride bu usul üzerinde çalıtmtt· farkda büsbütün imha edilecek-
lar ve nefriyat yapmıılardır. tir. 

iktisat vekileti, vaki olan Malum olduğu üzere vebai 
müracaatımız üzerine hemen bakari memleketimize (Arabis-
tecrObeler icrasına miisaade tan ve Irak) ıark (İran) hudut-
buyur mut ve büyük bir isabetle tarından aıiret hayvanati icin 
icap eden tahsisatı vermiştir. bir çok tedbirler alındığı ve 

Bakteryoloğ Ethem Beyle mOcavir hülcQmetlerle mukave
bir likte bir müddettenberi yap· leler akdedildiği halde siraye
hğım tecrObelerde memleketi- tine bir türlü mani olunanu
mizde dahi vebai hakari için for-• yordu. ~t 10iuia tutmak ve alıt· 

• ıniilcelleftirler. Cemiyet 

Gemiyet bu kıt parlak bir 
karar vermiş ve yıl batı gece
sini, insanlara en çok kıım mu
sallat olan mühlik hastalıklara 
harp ilinı için T unanın buzlu 
suları içinde geçirmiftir. Herkes 
parlak aıcak salonlarda eglenir· 1 miltlerdir! mpllu vakten iatihzanna mu- (Alt tarafı 5 inci aayıfamııdadır) 
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lngiltere 
lktısaden tecerrüt 

mü edecek? 
Dünkü (Yakıt) ta İngtlterede 

zuhur eden yen\ itısadi 
cereyan ların bu memll!kette 
mühim bir fırka ve parlamento 
buhranı tevJ t ettiğinden bahs
etmiş idik. Hakikati ha de ise 
bu cereyan.ar ya!nız lngillere 
için dahili bir mes'ele değildi . 
Bu ceranlar o galebesi takdi · 
rinde İngiliz imperz.tor luğu h11-
ricind~ kalan her memleket a1 

çok müteessir olac~ktıt Bu 
itibar ile vaziyeti bir kerre de 
bu cepheden tetkik etınck faı
delidir. 

Malumdur ki İngilterede yeni 
teşekkül eden lmperator:uk fır
kası Britanya adasıle İngiliz 
müstcmlekatı ve Domınyon.arı 
arasmda mevcut gümrük duvar
Jannın kaldırılmasına taraftardır. 
Eğer bu fikir cere} anı tahmin 
o'unduğu gibi lngilterede hakim 
bir kuvvet haline gelirse husule 
geıecek tahavvülün diğer mem
leketler üzerinde büyük bir aksi 
tesiri olacağı şüphesi2dir. lira 
İngiltere ıle müstem!eke!eri ve 
Dominyonları arasındaki gümrük 
hatları kaldırılırsa ı mperator
)uğa dahil o lan her memleket 

.. bu gtinkil gümrüklerinden al
makta olduğu varidatı tamamen 
kaybedecekler, ve kaybedecek
leri varidab başka memıeketler
den vuku bulacak ithalat ü:ıe

rinden çıkarmağa çal ışacaklar-
~·dır. Yani mperatorluk haricin

' den geteeek her nevı malların 
gümrük resimlerini azami dere
cede artıracaklardır. Bu halin 
neticesi olarak tabii diğer mem
leketlerin ihracatı son Jerecede 
azalacakbr. 

Anlaşılıyorki İngilterenin mu· 
hafazakirları İngiliz müstemle
keleri ile Dom:nyonlarmm Bri
tanya adasına karşı rabıtaları 
azaldıkça bunları muhafaza et-
mek, mevcut rabıtalarını kuv
vetlendirmek için yen den bazı 
hayati şerait yaratmak ihtiyacını 
hissetmektedir. Britanya adası 
ile diğer ımpuator uk eczası 

arasındaki rabıtaların, gümruK
ler kalkınca, artacağı düşünü,
mektedir. 

Fakat ayni zamanda hesap 
etmek icap ederki, İng liz impe
ratorlnğu eczası aransındaki 

gümrüklerin kalkması bi akis 
imperatorluk cezasile başka 
memleketler arasındaki güm· 
rüklerin artmasını mucip 
olacak, bu suretle ımperatorlukla 

Yarıma.sır tn-tl' i : 

VAKlT 
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L ragu n4zeıesı nus

hai oht1 esindt~ dercetfığ' 
bel'!'lie hükumeıın meskıi
J. At hak'- ındn iıt hitz eı•
lt diği karara t4ı iz iıe 
beraber kaideı edebe 

bılvacuh müntJfi bit tn

kım keUman kabih1J ıs
timal ettiğine ve bö vle 

bır gazett>nin bekns• c.aiz 
olmad ğma mebtJi gaze, 
t ,- i mezkur baemı i c! li 
bu günden itibaren mü
ebbedeo ilga ktlınmı~tır. 

Tarık B. ın cerhi muhakemesi bitti 

Bedi B. , bir sene, dört ay hapse 
mahkiım oldu 

.Müdden. umumi Burh.anettin B~ c2rhi, kasıt gayri m uayyen 
ona.ırak ®a bit ~örmüş, mahkeme, ayni esastan ceza vermiştir 

Gazetemizin müdürü Gireson 
mcb'usu Hakkı Tarık B.i cerhe
den Bedi B. in muhakemesine 
dün İstanbul ağır ceza mahke
mesinde devam olunmuş, muha
keme bıtm ştir. 

Dünkü celse, on üç buçukta 
;tçılmış, evve:a yaralandıktan 

sonra Tarık B. i ilk muayene 
eden ve yarasını saran Dr. 
Kerim Sebati Bey şahil sıfatile 
dinlenilmiştir. 

Riyaset makamında bu'unan 
Nl sret B., doktordan yaranın 
şekline. nasıl husule gelmiş ol
duğuna dair fenni mütalaasını 

sormuş, Kerim Sebati B., ~un
ları söy em ştir: 

- Kurşun, yakandan atılmış
tır. Yarım metre, bır metre diye 
rıyazi bir kat'ıyetle tayin ede
mem, Fakat yakından atıldığı 

muhakkaktır. Yaranın etrafında 
yamk ık, ihmirar alaimi vat d r. 

Müddei umum• Burhanettin 
B., şu noktayı sordurdu: 

- Duvara çorpıp akis sure
tile yüze isabet eden kurşun, 

bu şekilde bir yara açabilir mi? 
- Duvardan dönüp gelen 

kurşun, yüzde doksan bu şekil
de yara açmaz. 

Doh ıor1arın mu acehesi 

Eu sırada yara hakkında ra
ııor veren adlıye doktoru Hik-

1 met B. le Kerim Sebati B. in 

muvacehesine ı üzum görüldü. 
Hikmet B. , odasından çağırıldı, 
geldi. 

Hikmet B., vak' adan sonra 
Tarık B. i muayeneye gittiğini, 

yar anın sarılmış olduğunu, açıl
masında mahzur bulunduğu için 
o gün görmediğini , bir kaç gün 
sonra muayene etbğini anlata· 
rak devam ettı. 

- Ben, yarada yakından 
açı'.ması ıçm bu.unması azım 

ge en evsa ı görmedim. Mamaa
fıh, üç, dört . gün geçtikten 
sonra yaranııı etfrafındaki yakın-
dan atıldığinı h.tidlal ettirecek 
a la im nil olabilir. Aksi tes•rle de 

bu memleketler arasınaa uir 
nevi Seddiçin çeki miş olacaktır. 

lngillerede zuhur eden bu 
yeni hareket bir cümle İ le tarif 
edi mek istenilirse "vasi mik
yasta bir miıliyetperverlik» de· 
nilebi! r; çünkü bu hareketin 
esası bir taraftan büiün İngiliz 
imperatorluğuna dahil olan 
memleketler ahalisin n hakimi
yetine, diğer taraftan lngiliz 
ımperatorluğunun adeta kendi
s·nden hariç kalan alemden 
tecerrüdüne doğru gıtmektedir. 

Hatır arda olduğu üzere geçen 
sene Müttehideı Amerıka güm
rük tarifelerini birden bire 
yükseltince bu tibirin aksi tesi
ratın~. karşı mukabele etmek 
istiyen Avrupalıla" birçok çareler 
aramışlardı. Bi hassa M. Briyan 
Amerikaya karşı bir Avrupa 
ittihadı tavsiye etmi şti . Şayanı 

dikkattir ki o vakıt Avrupa 
ittihadı projesine i tihak eder 
görünmiyen İngilizler şimdi Br.
yan pro1esmı lngiliz huduc!u 
dahilinde tatb k etmiye temayül 
göstermektedir! 

..AlelaHtet .A.sutı ., 

kurşun yarayı açabilir. Ancak aşa
ğıya doğru gelmiı o ' ması şarttır. 

İki doktor, malü ıyet derece
sinde o~mıyacak tarzda yaranın 

yüzde bir iz bırakacağım sorulan 
bir suale karşı ilave ettiler. 
Adnan ve Halit B. ler 

Doktorlara beklemeleri iç;n 
yer gösterildi. Vak'a esnasında 
bitişi!~ odada bulunan Adnan B. 
şahit mevkii ne geldi. Soruldu, 
söyledi: 

- Bir gürültu işittik. Benimle 
b rlikte odada bulunan Hasan 
Rasim B., yürüdü, Tarık B. in 
odasına geçilen ara kapıyı açtı. 

Tabanca patladı. Kapıyı kapadı 
ve hemen tekrar açarc:tk odaya 
girdi. Ben muharrir:erin odasına 
koştum, vak'ayı haber verdim. 
bildiğim bu kadardır. 

- Kaç el sılih sesi ı şittiniz ? 
- Üç, dört el işıttim. Öyle 

tahmin ediyorum. 
Şahit muallim Ahmet Halit 

B., şöyle şehadet etti : 

- Gerek Tarık B. i , gerek 

Bedi B. i tanırım. Vak'adan bir 
gün evvel Bedi B. kitaphane
min önünden geçiyordu, uğradı . 
lrnnuştuk. Lakırdı arasında «Va
kıb> idarehanesine gittiğinden 
bahsetti, '' Hakkımı vcrmıyor, 
Tankla galiba araııuı açı acak>> 
dedi. 

- Vaziyet• nasıl dı, Bu sözdeo 
ne anladınız. Bir şey yaJ>acağmı 
mı ihsas ediyordu? 

- Müteesir görünüyor, öyle 
fazla hiddet ve .şiddet göster
miyordu. 

- Daima silah taşır mı idi? 
- Taşıdığını bilmiyorum. Yal-

nız ava merakı olduğunu bili
rım. 

- Aradaki samimiyete göre 
kasta makrun olarak Tarık B.e 
karşı hareket edebilir mi. Ka
naatleri nedir? 

Müddei umuminin sualine kartı 
Haıit B., « Hayatımız hep bera
ber geçti. T abmin etmek istemi
miyorum ki hareketi kasta 
makrun olsun ,. demit ve Bedi 
B. in biraz asabi olduğunu 
kaydetmiştir. 

Son tetkikler, btizahlar 

Bedi B. in ağabeyi ve vekili 
Seniyüttin B., Bedi Beyin Tarık 
Beyi hedef ittihaz ederek silah 
atmadığını ileri sürerek karde
şmın paltosundaki bir • deliği 
mevzuu bahsetmiş, kurşuni renk
te olan bu palto muayene edil
miş, Seniyüttın B. «rovelverin 
barutu paltoda yanmıştır.,, De
miştir. 

Müddei umumi Burbanettin B., 
bu ara ık şu ciheti istizah ettir
miştir: 

- Bedi B., Tarık B. in ken
di boğazını sıktığından bahsettı. 
Vak'a akabinde bir şikayette 
bulunmuş, boğazının muayene
sini istemiş mi? Bir iz falan var 
mı imiş? Sonra neden silaha 
davranmışlar da spor yaptıkları 
kollarile, ellerile Tarık B. in eli
ni itmemişler? 

Bedi B., boğazı sıkı madığını, 
çenesi yukanya kaldırıldığmı, 

ağzını açamıyacak vaziyete dü
şüp imdada gelmeleri için silih 
atmaktan başka çare bulamadı
ğını söylemiş, devam etmiştir : 

- Ben, Tarık B. den daha 
sportmen olduğuma dair bir şey 
demedim. İmkan olsaydı, ken
dimi kurtarırdım. 

Bundan sonra keşif meselesi 
müzakere olunmuş, şahitlerin 

ifadeleri, doktorların mütalaala
rı kafi görülmüş, keşfe hacet 
olmadığına karar verilmiştir. 

Muhakemenin tahkikat safhası 
nihayet bulduğundan, müddei 
umumi mütalaasını serde davet 
o.unmuştur. 

ıddioname 

Bunun üzerine müddei umumi 
Burhanettin B., şu iddianameyi 
serdetmiştir: 

- Ahmet Bedi B. in 1930 
senesi kanunusanisin ın 13 üncü 
pazartesi günü •ç V akıt ,, gaze
tesi idarehanesinde b eyinlerinde 
cereyan eden hesap meselesin
den çıkan münakaşai lisaniye 
neticesinde Gireson meb'usu 
ve " Vakıt ,. müdürü Hakkı 

Tarık B. i revolver kurşunıle 

cerhten durutması icra edilmİf• 
tir. 

Bu duruşma netice3inde, Ah
met Bedi B. in attığı kurşunlar· 
dan birinin temaala Hakka Tank · 
B. i cerhettiğı tarafeynin maıbut 
ifadeleri, Bedi B. in mahke
mede vaki izahatı, şal:itlerin 

şehadetlerile sabittir. 
Üzerinde tevakkuf edeceğimiz 

nokta, cerhin vukuu veya ade
mi vukuu değildir. Bedi B. in 
demin de vaki istizaha cevap· 
larında söyledikleri veçhile Tarık 
Beyin şakuli vaziyette arkasında 
bulunması, el ve ko'ile çenesini 
itmesi şekline nazaran kendisinin 
müdafaa vaziyetinde hareket et
miş olması varit olabilir mı? 

Vak'amn en canlı şahitlerinden 
Hasan Rasım B. in şehadetine ve 
tabip raporlarında yazılanlara 

nazaran, yaranan mevki ve kur
şunun sureti seyrine göre, eğri 
vaziyette duran Bedi B. in ar
kasında bulunan Tarık B. in 
tazyiki dolayısile nıüdafaaten 

silah atmış olması imkansızdır. 
Rasim B., Tarık B. i Bedi 

Beyin iki elin tutar vaziyette 
gördüğünü de sarahaten tesbit 
etmiştir. Binaenl\leyh, müdafaa 
vaziyeti sabit değildir. 

Cerhın şehlı: 

Şu haı ı... e cerh ne şekilde ol
muştur? Tarık B., şakuli vazi
yette ve muvacehede idi. Kur
şunun st yri buna delildir. Şimdı 
acah1 muvaciheten atılan kur
şun aksi tesir yapmış da mı 
Tarık B. i yaralamıştır? Böyle 
bir iddia var. Tetkik edelim. 

Tabancada sekiz kurşun var
mış. Yedisi şarjörde, biri nam
lıda. Dördü atılmış, dördü atıl· 

mamış. Acaba yüze isabet eden 
kurşun hangisidir? Aksi tesir 
yapan ve elde edilen şu kurşun 
mu, birinci ve ikinci at.lan kur
şunlar mı, yoksa elde bulunmı
yan kur.şun lar mı? Yahut, me
sela bu eldeki kurşun Tarık B.i 

yaraladıktan sonra mı aksi t 
yapıp başka tarafa gitti? D 
torJarın fenni mütalealarını al 

Bunlardan çıkan netıceye g 
Tarık B. n aksi tesir kuı ,~ıı 
değil, Bedi B. in doğrudan d 
ruya attığı kurşunla yaralan 
teayyün ediyor. 

Tecziye talebi 
Katil kastı var mıdır ? 

müphem kalıyor. Şu halde k 
kasdı gayri muayyenc1ir. 1' 
kastı tahakkuk etmemiştir. 

Cerh, iki hafta hastalığı 
cip, iştigale mani olmuş, çeb 
de bir iz kalacakmı ş. Bü 
bunlar düşünülerek ve T• 
B. in teşrii s\fatı haiz bul 

ması hasebile 457 inci madİ 
deki teşdidat nazan dikkate 
narak Bedi B. in ceza kanii' 
nun 456 mcı maddesinin i~ 
fıkrası mucibince tecziyJ 
isterim. 

Mıidafaa 

Bundan sonra, Bedi B. in f 

kili Seniyüttin B., Müdafaa .P 
mış, miiekkilinin maksadı, f~ 
gürültü yapıp halkı davet ol" 
ğunu, kurşunun kazaea isa~ 
ettiğini mesele hata mahiyeti" 

bulunduğunu, ceza kanunuıı' 
459 uncu maddesine g&re .~ 
vaya bakılması için tahsi f 
yet lazım olduğunu, Tarık B. 
dava açmadığım söylemiş,. o' 
ce olarak Bedi B. in berae~ 
istemiştir. 

K4ra.r 

Reis Nusrat, aza Asım ve ~ 
hir B. ler, kısa süren bir tf1' 

zakereye çekilmiıler, avdet' 

tamika muhtaç bir ci~et ka·~-~ 
dığından muhakemenm bıtı'l 
bildirilmiş, heyet esasa ait ~ 
rara mt.izakere için tekrar sal 
terketmlftir. . . 

MÜzakeresi bir saat sU~ 
karar, on yedide tebliğ edil 
tir. Müttefikan verilen bu k 
mucibince, Bedi B. in Tank 
bir hesap meselesinden çı 
münakaşa neticesinde revol 
kurşunile katil kasdına mulı 
olmamak üzere çehrede 
eıer bırakacak surette ve 
hafta rahatsızlığı, işten kal 
istilzam eder tarzda yarala. 
sübut bulmuı, müddei umu 
tilebi veçhile, 456 ıncı madd~ 
ikinci fıkrasına tevfikan keJ" 
bir sene hapse mahkum ol~ 
tur. Tank B. in M. meclisi aJY. 
dan bulunması C:olayısile 45 /. 
maddenin ikinci bendi ve I' 

aşikar bir silahla ikaı düşno' 
rek, cezanın üçte biri art~ 
mış, ,müddet bir ıene dört' 
çıkarılmıştır. Ayrıca revolv~i 
fişeklerinin müsaderesi, ~ 
sunun '1a Bedi B. e hO~ J 
kat'jyet kespettikten ı' 
iades\ kararlaştınlmııtır. 

"VAKiT lNTAKVi " . •"'===--=ıı:==-==---===--=-=""':': 1 • 
~u aec"'" 

Salı 

DD 
Mart 

1930 
Husum Jrrtrnası a,11 

Gone~in Joğu~u: 6,2 1 - baiı1' :. ~j 
Ayrn dogu~u : 13,20 - bafıl' • ::?' 

Bugünkü ha'/& /ıcJ[ıJl/ıJ 
RüzM4r ha.fi/ Poyraz • lıaOO 

olaca~tır. 
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( (VAK l T ) IN ş EHi R HABERLER l ) Ruhı Beyin delte:"inden: 20 

c 1 H B Defterdarlıkta Radyo İŞİ Nasıl, itirazınız var mı? 
ema üsnü . Hermanspirerler Şehrimiz radyo şirketi Haklısın; fakat bunlara, bu 

bugün Ankaraya yeniden faa ıivete baş· sözlere inanmak mümkün mü? 
Slidiyor Veraset vergisini nasıl tamak istiyor 

vermişler ? Kırk ik i günden beri faaliyeti-
ni tatil eden şehrimiz Radyosu
nun vaziyetini tesbit etm~k için 
bugün Radyo şirketi heyeti u
mumiyesi toplanacaktır. 

Defterdar ne divor? 

Bir gazete dün Hermanspirer
f erin veraset ve kazanç vergi-
leri üzerinde sahtekarlık yaptık
larım yazıyordu. Mesle şu imiş: 

Büyük Hermanspirer Triyestede 
vefat ettikten sonra Emi!spirer 

Türk kanunları mucibince dev· 
Jete 700 bin lira kadar miras 

vergisi vermemek için bir çok 

do apıar çevirmiş imiş. Hatta 
150 bin liraya tenzil ettirmek 

için bir meb'usa 100 bin lira 

verdik lerin söylemişler ve mu

\'a efak da olmuşlar. Hermans

pirer?er ayrıca kazanç vergisini 
de ketmetmişler. 

Dün veraset ve intikal ve 
kazanç vergilerinin Hea:man -

spirerlerden ne suretle alındı

ğı hakkında Defterdar Şefik 

Beye müracaat ettik. Şefik B. 
dedi ki: 

Şirkete her gün Anadolunun 
muhtelif şehirlerinden tekrar 
neşriyata başlanması hakkanda 
yüzlerce müracaatlar vaki ol
maktadır. Bünun içın bugünkü 
içtimada hiikürnetin müzahereti
nin rica edileceği tahmin olun
maktadır. - --

Jng·liz lirası 
İngiliz lirası dün borsada 

1031 kuruşta açılmış ve 1033 
kuruşa kadar yükseldikten sonra 
1032,5 kuruşta kapanmıştır. 

Hilaliahmer kongresi 
Hilaliahrner merkez heyeti dün 

toplanmış, 28 marttaki kongreye 

verilecek raporu tetkike başla
mıştır. 

Fen aleminde 

Biz. bu cevabı beğenmedik. 
- Ne yazık, ne yazık, asıl-

malı mel'un. . 
Dedik. Bardak yine yazdı : 
- Mukadderat böyıe. 
Artık geç o!muf, hepimiz yo

rulmuıtuk. Süleymamn ruhuna 
veda ettik. 

Gözlerimden bağı indirdikten 
sonra arkadaşlara dedim ki : 

- Nasıl bir itirazınız var mı? 
- Haklısın bir şey deyeme-

yiz; fakat bu sözlere inanmak 
kabil mi? 

- TecrObe ederiz, he'e ilk 
müjdelediği Sakarya zaferi ol· 
sun, sonra inanmak kabil olur. 

- Öyle. 
- Öyle ama bir şey daha 

var: Bu gece, bu yaptıklarımızı 
ve iıittiklerimizi kimseye söyle
memeliyiz. 

Arkadatlar bu sözdeki mak
sadı tasdik ile yemin ettiler. 
Aradan bir ay geçmiş, Yunan
lılar çoktc\n Sakaryadan reziline 
ablmışlardı. 

ve Yunanlılann Ana doludan 
atılacaklanm söylüyordum. 

- Evet, dedi, gelecek sene 
de aynı mevzu üzerinde konu
şacağız o zaman da böyle te· 
minctt vermeyi unutmazsın. 

- Haklısın, gelecek sene yine 
bu mevzu üzerinde konuşabilir "z; 
fakat zafere karşı duyduğumuz 
heyecana ifade ederek.,. 

Netekim öyle o:c?u. 

M eydona çzkan bir szr 
Mütareke senelerinde, Yuna

nistanda çıkan bir Türk gaze
tesi vardı . Çok hamiyetli bir 
zat olan Kema ettin Salih Be
yin " Selamet ,. gazetesi. Sonra
ları Yunan hUkümetinin tazyiki 
iizerine bu kahraman gazete in
tihar ederek mirasını "Salibet,, 
namındaki hayrillhalefine bırak
mıştı. 

Bir gün pek bedbin olan bir 
arkadaşımla konufUyorduk; ar
tık bu sene harbin biteceğini . 

Biz, üç dön arkadq, bu ga
zetelerde çalışıyorduk : ama ne 

çalışmak f Sanki Yunaniıtanda 
değil de TUrkiyede imişiz gibi, 
Yunan hOkumetine alay mı de
din, çimdik mi dedin, ıamar, 
sitle mi dedin, öyle yapiflıyor-
duk ki 1 (Bitmedi) 

7 ~ ltyatrownJa hu akfGm ıaol ı 
21,30 tia. 

Gölgele- ŞEHREMANETi 
rin Yarzşz 1 * 

J peıde 111 111 

Matmazel Jüli ı 
1 perde 1111111111111 ,.,1 .. 11,111 

Tercüme eden: 111 
Piraye Fuat 

H. 11111111 



- 6 - VAKiT 11 Mart 1930 

( Z K 1 ) 
1 Mera.kb şeyler 

ampara ıra _ • • 

M d d 
.. "

6 
. . ·ık :rhı .. 100 sene yaşamak ıçı 

Jht:;ar :~damudö "L:~r~,,nl~~rdu ki~~!~~ Meşhur milyarder F ord Soğan ve kans 
Manon Lanaon ile yattığım•n sebebi biraz ne yapıyor muş? Çok so(!an yenen y 

gençletmek iıteyiıimdendir.,, lerde kanser az 
Bir akşam " Pale Ruyal ,, 

bahçelerinde Matmazel " Lan
aon " ve valideai kismet arıyor
lardı. Tali güzel kızını bir adım 
daha ilerilerilemeaini temin ede
cek surette tecelli eyledi. Dö 
" Lagart ,, isminde bir madama 
takdim edildi. Bu madam genç 
kızı gayri muayyen bir vazife 
ile yanma aldı. '' Lanson ,, 
ihtiyar kadınm bulunduğu mec
lislerde bulundukça daha iyi 
tekil alıyor ve hoıa gitmek, 
ijial etmek m~aelelerinde ehliyet 
peyda eylıyordu. 

Seviciıikle ıöhret alan hane 
sahibesi az zamanda " Manon ,,a 
kartı büyük bir rağbet ~öster
miye baıladı. 

Ona bir çok hediyeler verir 
ve onu süslemekle zevklenirdi. 
Bazen beraberce ayna karııaı
na geçerler, o vakıt ihtiyar ka
dın seviiliıi kınn vucudündeki 
tekimülü methederdi; ona: "Sen 
bir ay parçasısın! Kırala layık
sın!,, der sonra kendisi ile genç 
kızı mukayeae ederek kendi yü· 
zlinde daha çok aaalet ve daha 
dayanıklı bir ıüzellik bulurdu. 

Onu öper, oqar kw ıibi 
muamele ederdi. Hatta kendiai 
ile beraber yatarırdı; bu hareke

ti birçok kılOkali mucip oldu.Koca 
karı gençleşmek için bunu yaptığını 

iddia ediyordu. Her ne olursa 
olıun bu ihtiyar kadının aohpe· 
tinde zevkini tamamen temin e
dcmiyen matmazel "Lanıon,,ko
ca karının oiullarile keyfini ıe
tirmiye çalıfıyordu. 

Filhakika madam " Dö La 
gart >> ın biri maliyeci diieri 
mahkeme azası olan iki otlu 
vardır. "Lanıon,, ikisinden biri
ni tercih etmiyor, her ikisini 
hoşnut etmiye çalışıyordu. Fakat 
kocakarı kızın kendi oğullan 
ile mcrcimeii fırına verdiğini 
anlayınca kıskandı ; lülüfkir 
"Lanson" u kapı dııarı ederek 
hadiseye nihayet verdi. iki ev
littan lıiç biri de « Manon » u 
kapatmak ıerefini üstlerine al -
madılar. 

Bereket verain ki ~Manon»un 
valdeıi ile oturduğu binada 
markiz dü "Kesnc,, tarafından 
itletilen bir kumarhane vardı. 
Markiz, Matmazel • Lanson» un 
kumarhaneye müfteri toplamıya 

"Dü Barri,, genç kıza bir çok 
vaadlerde bulunarak iknaa mu
vaffak oldu. Kendi himayainde 
yükselen orospuları sayıp d6ktü. 
Filhakika onlar arumda Paris 
ıoıyeteainde mevki sahibi olan
ları bile vardı ... Aynı zamanda 
"Lanaon,, a takdirklr mektup· 
lar yaj'dınyordu. 

(Bilmedi) 

10 Mart 930 

Borsalar 
Acıldı 

K mbyo 

1 lnsiliz liruı Kr. 1031 
.. T.L. mukabili Oolar . .. 

han\: 
ı .tret 

8elga 
llrahml 

ls. Frank 

.. 
M • .. . 
.. .. 

f.e\'3 

F'lorln 
Koron 
sıuaı 
Pe:ı:e tı 

Mark 
Zloti 
Pearö 

!o Ley llCun.ış 
ı Turk llruı Dinar 
· Çer'\'oaeç Kuruş 

Nukut 

ı lsrerlln (fnrfllı) 
ı Dolar ( Amerika) 
O f rınıc [1'raıım; 

to fAret [ lrılyı 
JlFrank Belçll;ı J 

20 Drahmi [Ynnın ) 
20 l"rınt [lsvtrrıl 
• Lıva Balı.ar J 

ı Florlo l fi' clenıenk] 
lturon [Çekoslovılı' 

ı ~ilıog I A\·ustaryı ) 
1 Peıeu ! ispanya] 
ı Rıyşmara(Almaara 
1 zrorı tehlsun 
ı Peııpi Mıcart~tın 

20 r.ey Romanya] 
o Dl ııar Yuıosloı·vıl 
ı Çcvoncç Sıv) et 

Altın 

Mecidiye 
Ruknnt 

ıııorsı 
lıarıct 

rahvlll•ı 

l•ıllı:ru dahili "udell. 
llllyuau muvıhıtde 
llı:rıml)'tll demtryolo 
lstınbol trımuy slr~etl 
Rıhtım J>ok ve Antrep 
htanbul anonim aa ,.r. 

~ I •••• ••neet iri 

I~ banklsı 

s1TJan lı hınk~ ı 

T1caret ve zahırc 
r ıetlıv T1caNt IMır••11 lıı&ttbhlmumlllt• 

tarahodao Hrilm~ 

otdraaı 
A.au.l luprt 
it. f'. K. P 

hizmet edeceğine kanaat ieti- eu~day 
rince, onu çağırar~ k teklifatta Yumuşak 12 3,, 15 3o 

l\. ızılcı 
bulundu • ::;ert 

Oroapu kıı h~rn para kazan- - Zahireler -
mak hem de kendine mü•tcri (avdır 9 10 

Y Arp~ 
bulmak haves.le markizin tek- ~tısır 

6 05 6 (O 

8 8 
lifatını kabul etti. Orada kendine ı .. ".J'•u'.Y• __________ ... 
kont unvanı veren M. .. Dü 
Barri .. ile tanıttı. Kont " Dü 
Barri ,, son derece dalavereci 
bir h .rifti. Serserinin kökü idi. 
Serveti olmamasına raimen Pa
riste yaşamanın ve bir kaç met
resi idare etmesinin yolunu bu
lurdu. Hatta servetini bu kızlar 
tetkil ederdi ; onları kullandı
rarak para kazanıyor ve büyük 
"ıenyör,. lerle münaaebet peyda 
ediyordu. Velbaaıl hiliı bir boyp 
nualu idi. 

20 Nisan ser giıi 
20 Nisan Ankara milli aa· 

nayi kongreaine . ne auretle it· 
tirak edeceklerini tesbit etmek 
Uıre ıehrimiz konserve fabri
kacdarı dUn t icaret odasında bir 
içtima yapmıılard1r. 

23 NiSAN 
OCUK HAFT ASlnın 

ilk g'/Jn6dür 

olurmuş! 
Deyli Telgrafın Pariı mu 

riri yazıyor : 
«Şimdiye kadar doktorlar 

fından faidesi hakkında müt 
defalar aaz s&ylenen 8 

bir kerre daha hayırla yat 
du. Kanser mntehaaaısı do 
Lahovskiyc g6re soğan, ka 
kal'fl yalmz vaki değil, ayni 
manda şafidir. Soğan 
aktiviteyi haiz oldup için 

derece milfittir. Y almz 
çiy olarak yenilmelidir. Do 
run yapbğı latatiıtildere 
ran çiy soğanın çokça ye 

yerlerde kanserden hemen 
Bu re!lrn, elektrik lctmbasının jabUesinde alınmı~hr. eaer yoktur. 

Mr. Eord, EdiMJnun M~ınd.s Ruaya, Lelıiatan, Bulı · 
NeYyorktan Londra gazete- rinleri yapanlann hepsi ayni ya- 'fe Sırbiatanın birçok yerle · 

!erine verilen haber1ere göre 66 ta kadar yaııyabilirler. Meğer l-=ki=·=t=e=tki="=kl=e=r=b=un===u=-is=p=a=-t•e--==-ı 
nd olan meıhur F ord yıl F ord on beş sene zarfında oto.. ıunlardır: 

Yat•.. a . . d k . t mobil tetkiki ile dejil, gıdai Sabah: meyva. 
d&numünü tesıt e er en ırat e - maddeleri tetkik ile mqgul imif. ~j'le yemeji~~e: protin. 
tiği nutukta yüz ıene yaıamağa Bu tetkikler neticesinde yemek- Akfam yemeıı: mıuta. 
azmettiğini ve 85 yaşına kadar lerini son derece hafifletmiı, F orda göre lnaan 15 yqıD 

1 l · · F d 85 yaşına kadar yqıyabillr. ça ııacağını söy emııtir. or a her yemekte yalım: bir recit F k 
T ., azla yeme insanlan en 

göre onun gibi tegaddi eden- yemek yemeğe karar vermi9.0- fit olacakları ihtiyarlık sıra 
ler ve onun yaptığı bedeni tem· nun her gOn yediği yemekler elden, ayakb.n dnıUrmektedit 

= Kir köpek = 
Gazete ilanından 

anlıyor mu? 

Reımlni g5rdnğnnnz lcöpel 
.:rederiksburgda bir ıön kay-

bolmuf, bunun üzerine aahibi 

tarafından gazeteye bir illn 

verilmiştir. Her yerde k&pek 

kaybolur ve ıazetelerle illn 
edilir. 

Bunda tatı'acak cihet yoktur. 
Yalnız bu itanın üzerinden iki 

P odra y:asağı! 
Romanya ziraat nazzrı 
nezaretinde çalzşan bü

tün kadınları podra 
ve ruj kull.anmaktan 

menetti 
Romanya ziraat nazın, nezare

tinde çalafan kadınlara hitaben 
nqrettiği bir beyannamede ıu 
sözleri söylemiştir: 

«Bupnden itibaren nezare
timde çallfan bnton kadmlar, 

enselerinden topuklarına kadar 
uzanan uzun kollu &nlüklerle 

çahpcaldardar. Dudak boyası, 
podra ye kozmatik kullanmak 
memnudur. 

Podra veya dudak lıoyası 
•i kullanan her kadın hemen azlo
, lunacakbr. » 

Romanya ziraat nazın M. Mi
halahe Prena Karolun taraftan 
oldujundan onun bu beyanna
mesi, lehinde azim bir cereyan 
vtıcude ~etirecektir. 

gün geçince köpek, taamasmda 
kendi kaybolduğunu yazan ga
zete olduğu halde zuhur etmittir. 

Adi madenlerden altın 
Pariı fen akademisi bir Romanyalı Madamın 

hezeyanlarını dinledi 
Paria fen akademisi geçen 

hafta zarfında garip bir man· 
zaraya şahit oldu. Romanyanın 
maruf ilimlerinden Madam Ma· 
riaenu tarafından yazılım ilmi 
bir bahis, akademide Madamın 
da hazır bulunduğu bir içtima
da okunmuf, akademi azaları 

ciddi tetkikatı ile tanılan mada
mın yazdıklannı dinlemişlerdir. 
Madamın iddiası, onun adi ma
denleri haliı albna çevirmek 
meselesini halletmiş olduğu idi . 

Akademi ansı meseleyi bir 
aralık dinlemit, fakat iı, adi 
madenleri altına çevirmek saf-

Amerikanın Bruklayn mJ 
t 

meai ahiren kanıına dl 

atmakla ma2nun bir adamı I 
hakeme etmiş, hlkim d.İ 
ve müdafaalan dinledikten ",/. 

kadmm dayak yediğine 

getirerek erkeiin, her gOJI 
sabah altı ay karısını öpJO 

ve bu suretle karısının b 
6demesine hüklim vermiftİt• 

baaına intikal edince fd. ~ 
kendini ıaptedemiyerell Y I 
den sıçramış, bunların ,. dl 
olduğunu söylemiş sonra M• ~ 
min bütün iddialarını b~ ıJI 
rer cerhetmif, ve şu ı6ı:lel'I ~ 
ve etmiştir: "Madamın te 

!erinde çok hayal var... . o•' 
M. F rabrinin bu sözletl ,ııı( 

rine bütün ilimler ayai• 1' ti ..• J•'' rak beyanatta bulunın...,. tof· 
içtima pek gürültülü ollll&Jf 
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l.__TE-ME-NN-İL_E~ __ ı Ameli hayat mektepleri-
Havdarpaşa $e/erleri 
Haydarpıışadan her gün Aoadoluya 

kaldmlan tir<'nlerden biri öğleden son~ıı 
2 yl 5 geçe kalkar. Yolcularını uğurlı-

DÜŞKÜNLER : 1 

yanlar isterlerki tiren kalkar kalkmeı: 
bir \'apur bulup dönsünler. 1 lalbukı 
Seyri:.efain tarife ine göre ya ~ dalı:ika 
cl'vel bir vapur hareket etmiş huluyor· 
lar, yahut tam :t; dakika öhür po:ıtanın 
gclmeıini bekliyorlar. 

nin ipkasına.karar verildi 
Viliyet meclisi dün Fır
ka ve Vilayette toplandı 

Baba idare için hu beş dakika e\ \el giden 
vapuru beş dakika sonra kaldumak yazan : Sadrı Etem mümkün değiLe ge1ecek \•apuru yırım 

İstanbulda 350 millet dersanesi açılmıştır. Bu 
dersanelere 45,000 talebe devam ediyor 

- Yedi gabeğe kadar ecd~
dnııı &aya bilirim hepsi de vezır 
tilıeradır Efendim. 
~ ezeli kabili 7.ı1val olmaı 
Giint.ş Yer üstüne düşmekle paymııl olmaz 

- Tozda dumanda ferman 
0lauı1naz imamm... Al şu ku
•lları ... 

Şbıaver B. ihbya oflıya kovay~ 
lc.ıdırdı döktü. Çaldı süpürgey~ 
~dı ar. n . Şinaver kendı le up rgeyı ••. 
Ltladiıae yine söylenmiye baı
.. dı: 

saat e\ 'ele almak IAzınıdır, ::.anınz. 
Bendenizi dinlemekle taltif bu- Yerinde bir tlJk.dir Vilayet meclisi dün evveli 

yuracaksınız.. %iraat banka~ıııın Gire$un şube'i fırkada fırka 1rupu halinde ' 
-Ay Boğazıma kılçık kaçtı... tnüdürü 1 lüseyin Sabri Bevin fasıla~ız sonrada vilayette aleni olarak 
Öhü, öhü.... 31 yı1 süren hizmetinin müdüriyeti umu- toplanmıtbr. 
- Derken efendim bizim P,. m~·ece takdir edilerelı; Ka}seri şubesi Fırkada ameli hayat mektep-

peder sizlere ömür ... Rahmeti mü ürlüğüne tayin edildiği ' 'e Giresun şu· leri meselesi görütülmüştür. 
k b<'.sini devrinden itihnren jçli\'en maa~la· 

rahmana avuıtu.. ~ · Müzakere neticesinde du karalar Ali h b. 1 •· •• • 1 rının da hizmetine miiktfat olarak tediye - a ız ere omur versın d'ld' . tt ven'lmı'ştı"r. e ı ı~ı memnuniyetle haber alınmış r. 
- Bağ bahçe, han, hamam T lü eyin Hey işinin ehli bir zattır. 1 _ Ameli hayat mekteple-

ıürü ıepet hepsi acizin uhtesine Yeni vazife.,ini tehrik ederiı. rini ipkası ve eskiden olduğu 
intikal etti... gibi idarei husuıiye tarafından 

bütçemiz henüz çıkanlamamııtır. 
Bunun için, haiz olduğum sa
lahiyete binaen içtimaı 15 gün 
uzatıyorum. Tabii keyfiyeti Ve
kilete de arzedeceğim. Hepi-
nizden, bilhassa encümenJerden 
çok rica ederim, bütçeyi biran 
evvel ikmal ederek bizi içtimaı 
bir kere daha temdide mecbur 
etmeyiniz. ,, 

- layık mı Efendim, 
lbı, ÖQ lıal.. yedi ıöbek 
~deye. .. 

Ölüm hak miras helil... idare edilerek mutat yardımın 
- Bizim moruk ensesindeki te- yapılması . 

layık beşiri silmeden cavlağı çekti ha- l••--••••-•••••I 2 _ Heyeti hamiye aı.alarının 
vezir IA borcunu ödllyonız. .. 'd 'nti 

S . , . değiftirilme.i , ve yenı en ı -

Bu teınenniye iştirak edilmi.ş, 
perıembe günü tekrar toplanıl
mak üzere dağmılmıştır, 

Ameli Hayat mektepleri he
yeti hamiyesinin perşembe günü 
intrhap edilmesi muhtemeldir. 

~ Ayp ıtldO: . 
- Sekizinci ceddın 

Onu hilmiyor musun .. 

Sen bakalım kubbeli hamam- eyrısefalfl bap yapılmaaa. 
lan, hanları yalılan nasıl yiyip 3 _ Talim heyetinde hariçte kı.mmı'ş kül • ? Merkez ıcental: r '•tı Kx--u b ... ında. • lanl 

•. ettin ~ vı" ~ b .. ka bir ya.zifesi o ar varsa 
8.yotlu 2362. Şube ~-: Mahmu- ...,. d k" - Efendim, felaket felaketi dl,. H.. altındı latanbul 2740 Ameli bayat mekteplerin e ı o Bulmaca o 

" - Bilmiyorum ama o da 
'6t beallt asilir ••• [1 J 

Akrabalanmın hepsi asildir. 
· Eıı Adisi ula saoisi rütbesini 
~ar. lıte efendim bendeniz 
bayle bir aileye intisapla müf
tebiriın.. Aygır: 

- ÔhblS... Ôhbö ... 
Bir IÜpllrge daha çal... İma-

1lıın •• , Bir kova daha su dök ... 
lieı e ... 

takibetti. 324 senesinde çarhı muallimlild~rine nihayet veril-
felek ıöyle döndü. Şurayı dev- Ayvahk sarat postası meıi. 
letten kadro harici kaldık. Der- ( M E R S 1 N) yapuru 11 4 _ Kn: Ameli hayat mek-
ken efendim bir yangın felike- Mart Salı 17 de Sirkeci tebindeki ıuiiitimal maznunları 
tidir baıladı İstanbulda bizim nhbmmdan hareketle Geli- hakkında takibat icrası. . 
hanlar, hamamlar, dükk,nlar, bolu, Çanakkale, Küçükkuyu, Viliyette aleni içtima, •alı 
evler mahalle pür nar oldu. Edremit, Burhaniye, Aralıia muaYini Fulı Beyin riyaa~tinde 
Valde merhum ya hafız ıigor- aidecek Ye dönG-+e mezkür l t Nafia vekiletinden 

e· ,... açı mış ır. tasından başka birine inanmazdı. iakelelerle birlikte Albnoluia gelen üç senelik yol proğramı 
Bir haylı harap olduk. Kalanlan uğnyarak gelecektir. Nafia ve BOtçe encümenlerine 

le - Şiılaver tulumbayı 
d:k;'arı doldurdu, far a.. 

idare edelim dedik... Saikai Azim ette Gelibolu için havale edilmiştir. 
çekti merakla kendimizi vurduk bara- yalmz yolcu alınır. 930 bOtçesinde, İdarei husu-
diye battığa, verdik k.fayı rakıya. Trabzon lkinct postası Iİyeler mDtlerek neşriyatı nami-

Ve Aygıra dandü: 
- B.ndenizin yaraalci tayın•-

-. himmet bnyuracakaınız de-
iil 111i efendim? 

- Hele bakalım yann olsun!. 
.._ Efendim, aayei resalette, 
~ arabalı bir konakta ka
~~dei ilem oldum. Y abda 
. YlidOm. Dadılar, tayalar eca-

' sureti mabsusada celp 
~ mllrebbiyelerle terbiye 

Ilı •.• 

~. Umonile yumurtası az 
~ dOdOiüm ... 

b:' lstibZa buyuruyorsunuz .•• 
~ pek küçük yaşta iken 
J.~e mektebinde abür çocuk
~den daha yllkıek minde-

oturdum; utandırmayan Allah 
:::dırmadı. Şehzadelerle diz 

oturdum efeııdim merhum 
~ peder bendenizi ıefir yap
~ •zminde idi. 

~l'&Jıaazcayı su gibi 6irendim •• 
Z.nıanlar hariciyeye ve fu

~h devlete devam ettim. Şup
"lı efendim ikisi de devletin 
~ ıerefli vazifesi idi • Şanı 
'•lete llyık bir tekilde ifayı 
~tife ettim , 

lt •-. Kitabmı okuyursun .. acaip 
"tenkele .. 

'1i 
11 

- Mnıaade buyurun. efen
~"' de fU acizin hOviyeti hak-
~da bııta malumat edeyim·· 
~ - Anladımsa arap olayım.·· 
"- ~l 'bana zulmediyor derııo 
~ ~ııa hUrriyet söyle iste-

~ 1( - İtte efendim bu minval 
~~ b . di~ enamı fe abı geçır-

~lc efendim ama, pek nezih ve 
a&il&ne •.. 

:... - llllllab çıldıracağım .. 
.\ V •itle bulunmutbınuz. .. 
ŞiYflr CcYap vermedi: 

llaver, Bey 

...... Stıknt ta~tiktir efendim ••• 

«- Aferin be... Sen adam l I• bir fasıl açılmasma dair olan .. 
h ( REŞ TP_AŞA) •apunı 13 ~ .. olacaksın... Al bir ciğara .. da a. Dabı'lı'ye vekiletinin telgra.f~ Mart Pertembe akpmı • 

(Bttmedr) Galata nhtımından hareketle bütçe encümenine ba~le edıl-
[ I] Ben size haber vcrcyjm ki bıı Zonguldak, İnebolu, Sinop, mittir. 

sütbesüt asidir dediği ceddi yani baba- Samsun, Ünye, Fataa, Ordu, San'at mektebi bütçeaine 
sının babası sarışın bir Arnavut oğlanı Gireson, Trabzon' Rb:eye muaYenet olarak Maarif vekile-
idi. Bu o~lan vüzeradan Yusuf paşanın d tın' den a&nderilen · 5000 liranın 

k gı• decek •e CSnGfte Of, • d yanına seyis yamağı olara v~rilmişti. mektep bOtçesinin muhtelif ma -
Güzel çocuk aı zamanda ahçı yımajtı oldu. Trabzon, Polatbaoe, Gireson, kkı d ki bu 

h b Ord F t S -·.. • b delerine ilavesi ha n a -
1 

Okudu yazdı , ni ayet abı~ltye odacı u, a sa, a..-..an, ıne o- I v •• Ü 

oldu , e birgün Yusuf paşanın konaA-ında. luya uğnyarak gelecektir. susi muhasebe mUdür Ogun ~ 2 
ihtivar vezirin cariyelerinden hirile işi •••••••••••••1!111111 .. I müzekkere.i bütçe Ye maarıf 

3 bitİ;di . Dvku ı ay sonra hademenin bir lı:::ma:•:mnı:ı"ıarna•·:::ır=n::mıımaa:m:::nı:::aı::mı,:n:::::ın=aı1ı1a:ı1t .... !!I encümenlerine ha•ale olunmuf-
4 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuk Şinaver y lk • VAPURLARI 1 tu 

Beyin büyük habosı idi. Paşa hunu okut· e encı ~illet denaneleri için 929 ~ 
tu adam etti. KAtip oldu.. ve nihav. et 1 t h isat ve-

Karıdenlz lukı ve •ürat poıtuı biltçesine munzam a s 7 paşa .. Şinavcrin dediği asalet höyle bir . . 'f mildürlü-
asaletti. o bunla.rı domuz gibi bilir, bilir vatan rilmesıne daır maan 

h 1 1 . d' .. ı - .. .. mU•ekkeresi okunmuftur. ama asalete a e verır ıye soy emez.. 12ç b 1 gunun "' f bul 'li 
tsterseniı hu sözün doğruluğunu Mül.-ri- vaM:~ 3 fŞ8 fil a Bu müzekkerede stan vı -
min Ha1it ve Mahmut Kemal beylerden eti dahilinde 950 derunc açıl-

günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın- Y _ b derunelere kadın sora biliraini ı.: 

işte ıi 7.e iki şalıidi Adi'-. 
ee 

Kazanç vergisi 
lrtişacılardan nasıl 

tahsil edilecek 
İrtişacılardan cer:a ile birlikte 

alınacak olan 530,000 lira ka
zanç vergisinin pek cliz'i bir 
kısmı, ıeriklerden birinin mağa
zasındaki eşya satılarak tahsil 
edilmiş diğer, kıımı için de 

. Defterdarlıkça iflas mausına 
müracaat edi erek borçJano 
tesviycainde hükümet alacağının 
rüçhan hakkı olduiu hatırlabl
mıttır. 

Sultanahmel .~ulh ~~inci hulıu/e 
ha/timlimıilindtn: Kızta9ında İsken
der pata mahallesinde değirmen 
sokağında 27 numaralı hanede 
mukim iken vefat eden Hacı 
Abdülkerim Efendinin terekesine 
mahkememizce vazıyet edilmiş 
ve bermucibi talep re'ıen tas
fi esine karar verilerek emri tu
fi yeye Avukat Mahmut Kimil ve 
.Jımet Arif beyler tayin kılın-

dan hareketle doğru ( Zongul- dıgı ve u d ttiğ'i Bugdnkü bulmacamız _ 
. S k k 45000 talebe evam e Soldan sag-a ve yukardan ; - m dalıc, lnebolu, amsun, Ordu, er e derunelerin r- -

Giresun, Trabzon, Sürmene ve bildiriliyor ve . . 8500 ı - Şehadet eden (5). yazıcı [5] 
- murafları ıçın ' 2 - Ortıı [.~j. cet [ ı:IJ . göl de~il 3 

Rize) ye aidecektir. umumı · · 1500 lira ı ı d ıMJ [5] ··k · ı 5J 
o· tedris matrafı ıçın . k :i ~e ~m ık e,.. . . yu · gemı 

Tafsilat için Sirkecide Yel- .. t . rdu Müza ere 4 -- Un~·un [2]. notn l~l 
kenci hanında kain acentasına veriJmesı 1

• eıı:fto en~Umcnlcrine 5 - Eksik değil 13 , neşeli [3J. küf [3] 
·· T J 1 t b 1 1515 bütre ve ma~ . ,, - ı :ıdrrimirin hir i ıni ~l :: muracaat. e . san u : 7 d' tır · 

.. .. havale e 
1 mış · · · · ~. _ Cm:ün [i51ü (3). ate' f;\], taş [3j iimr.::::::::::ım1111::amwmı-1auıwcacn:u 

8 
d aonra vah muavını 

un an ' k" 8 _ ı( t~]. nolıt [2J ••• •••••••••••••••••••••••••• B d miştir ı: [ 1 
: Felemenk Bahrisefit :. F axlı eyM, O eakere ruznamemiı q - l(ti,·cn [5), kurtulu$ 5~ • R k • "_ ı ıo- .\!acarca burada [.31. en i)İ • .1. : an ,.. 8S1 : ·ui. Esasen çarıamb~ . fllnU birdenbire t31 , 
: • : hı • . tiına müddetimız de ı ı - GA\ ur hoca (5J, kıvı [~ 
: Merkez Amısterdam : kanunı 1~ Fakat maalesef ~·ert~~ eden.: ~brı, 
! Mezun ıermayeıi: FJ .. · s,ooo ooo 5 lbi.tmekı=---~~mı••~I~~ HınılmllOOl~l~~~IWlınıı ~ . 
• Tediye ediJm•t ıennaye11: 5,000,000 • lllUIHlllllllllftllllllftHllDNllUll • 

i ih••ı:;~~ul şub;;·ooo j JI R T 1 5 T 
i Galata Karaköy Palas i TDrkivenin en çok $c'Jlan ve 
: Tel: Beyoğlu 3711n5 : ~n çok okunan mecmuc'J$ı. 
! lstanqul tali şubesi i 8 ı·nci sayıs1le bize pek canlı ve i Iıtanbul Alalemci Han : 

5 Her T:!~;i·;:;~! 
5

!9::!eıaıı i nefis resimler ve yazılar v~riy_o~ 
• ı k k --

1

-r • . . . d ....tize! erkeö-i - yenı edebıyat • ve kira ı &:HIWI n S b h ( Hohvo un en 5.. • 
• •••• •••••• .. • inema a 11 erı - . h 'ka esi - Holivutta ••••••••••••• ••!'• u babı d ·· .. ·· b' ektupl - Sınema ı Y dığından veresenın ç Ye es Darülbe ayı re1ııorune ır nı _ · Resimler ... Resimler .•• 

~:ı::ı;:ı.~;~.:ym:~:::y. ·::: mıui'ıkl i Tili ci~~-caklı dansozler •• UH I~ 1111 ~ili~ 
racaatları lüzumu ilin olunur. 111 tt 



~ ::--.,.,. - ~~ 
' CaEf!t .. nıl.Ule c1ls.an yam •• reıirwlerln bCtlin lal.lan matıru.dur 

Gaztttyt goudtrllecck ıntktı plarıo uzcrf ne idare l ~ lnse idare) ) azıra l 
a ft •c ' Yazı l~arct i kon imalıdı r 

Pa11hlt'7•• wıl•rr'•Tl'ft ,,~,,fri'"• 1 ~r:tU rtlfccrrrlfl' rrlt•r'•r• ,.. ru"rr:ot ı:•n!~n 
••1 l ohraurıda• •f" r•ı::'•rm a Gr d.rieahncfa..n iC.,,. 1r ,., ul if'IUdlr. 

Devlet Demiryollar ve L1man
lar umum idaresinden 

Otuz dört metre ik bir adet köprü kapalı zarf a münakasaya 
konmuştur. Münakasa 13 nisan 30 paıar günü saat 16 da Anka
rada Devlet demir yollar idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa komisyonu 
kat plığine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde "Ankarada 
Malzeme dairuinden, lstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik 

edebilirler. 

Devlet demiryolları umumi ida
resinden: 

ADEMi iKTiDAR 
Ve bel gevşekliğine 
En müessir deva Seroin hap

larıdır. Deposu İstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalinde 
Aıi Rıza eczanesidir. Taşraya 
150 kuruş posta iJe gönderilir. 

İzmirde ecza depolarında ve 
Irgat pazarındaki eczanede bu
lunur. 

1m:::::::::=:::::::::-.--··-........................ . ..... . ............... ·--········· 

1

11 Hem ziyaret hem ii 
ticaret! i~ .. - :: 

i HER TÜRK U 
il :: 
ı. ~ 

g Yeni ANlıARAyı gormeli! İi 
!! Onun ıçın i: .. ı· 

ii == ·,=ı 20 NİSAN 1930 !~ Kayseri·Sivas hattının 457 +000-603 +OOO kilometreleri arasın- 1: ı: 
daki Karaözü, İhsanla, Şarkııls, Bedirli ve Söğütiü istasyonlarıle ıl H 

.: Milli Sanayi Nümune Sergisini :: 
kilometre 145 deki asgari makasta yapılacak olan mebani ve ii !: 

·ı :: 
tesisatı sabite inşaab 31-3-30 tarihine müsadif pazartesi günii !: z· t f :: :: ıyare ec. H 
saat on beşe kadar münakasaya vazedi miştir. Talip olanların bu H !~ 

baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde Maliye ve muha- l.::::::::ı::::::=:::::::::::::::m:::::r.:mı~ 
b d · · d ·k d k k 'fl · · k" t "ht t t..ın graıva rrı üztsı müdu1/üiiünom: se e aıreııo en tedarı e ere te ı erını mez ·ur arı e saa e 

oo dört buçuğa kadar Umumi idare münakasa komisyonuna tevdı Etnografiya Müzesi ıçın yap-
. etmeleri i•an olunur. tmlacak muhtelif eb'adda on 

adet camlı dolapla bir adet 

}~ rll \. H 1 İ 1 Tl et r ll k C 1 il l .I el iİ r l i"ı ğii 11 d P il: merdiven başı camekanının ıma-
1....,· Jine talip oJan'ar şeraiti ögren-sa tı j) k bı·fa" hava· mukaddema meküzereMuzemüdurınğüne ve 

~ ihale için de 13 mart perşembe 
günü saat on beşte bedeli keşfolan 

kay) k h h ı t ht . bı· r oda 2231 liranın yüzde yedi buçuğu . ane a en a aill nisbetinde teminat akçesıle An-

Boğaziçinde Arnavutköyünde Birinci caddede atik 34 cedit kara Vilayeti mübayaa komis-
36 numara ı bili hava mukaddema kayıkhane halen tahtani bir yonuna müracaatları· 
odanın bedeli dört taks:tte ödenmek üzere 1000 lira bedeli mu
bamft\en ııı.ile 30-3-930 tarıhinc müs.a~ if , n-..ıar günü s~at 14 te pa-

, • T .., ~ 

zarhkla müzayedesı mukatrerdir. ,, Jalıplcrin ",, .. 7,SQ tı~sabile temi· 
nat makbuzJaı i e lstanbul M.Jli t!m ak müd:.iriyeti satış komisyo-
nuna miıracaat eyleme eri. 

Devlet demırvolları ve lıman-
J 

ları umumi idaresinden: 
Milli iktisat ve Tasarruf cemiyeti tarafından 20 N!san 1930 

tarihinde Ankarada açılacak olan Milli sanayi nümune sergisinde 
teşhir edilm~h üzere Ankara battile doğrudan duğruya ilt:sa~ ı olan 

Kadın Terzisi 
H. Mara-rit Atanasopulo 

Galauısaray kar~mnda 
A1.na\'Ur Han 5on kat ;-.;(!. 3 

Yerli mallarla ucuz giyin
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. . 

Nasıl giyinmeli 
Merhum Saffeti Ziya Beyin 

bu kıymetli eseri kadın ve er-
keklerin hususi hayatlarında 
nasıl gıyinmeıeri icap edece~ini 
izah eder. Birçok resim eri de 
havidir. Tayyare Cemiyeti şube
lerinde ve kitapçı arda bir buçuk 

liraya satılmaktadır. Bütün hu-

1 
MATBAA V t. İ DAREHA:'\E: 

1 
hTA 1\T("L. Babıali, Ankara radrlcsindc •\'.' KIT Yl"RDC. 

. 

Ekmek ve sebze münaka5a.; 
Eavtar mektebinin ikı ay ık ekmek ve sebzesi mevkii mu 

kasada o!up 2-mayıs -930rfa ihalesi icra kı anacağından taJip olan! 
defterdarhkda müessesatı tüccariye ve ziraiye muhas'bi mt!s'u.ıüğ 
müracaatiarı. 

ı ~T.\IXBLL ŞEllHElJ.\~ETİ İL .. \N.\TJ 
ŞEHRt.fvıANETINDEN: Zührevi kadınlar hastanesinde 

yaramayan 48 demir karyola 91 kıl yatak, 102 yün yatak, 
kıl yastık, 5 pamuk ) organ pazar ıkla satıJacaktır. Ta ip:erin 
mart 930 perşembe günü levazım müdürlü~üne gelmele •i. 

~u. anoh •et S'.I h mahkeme ı beş ne 

hı kuk 1-dk_ı rıl ğ 'nden: Kum kapıda 
Muhsine Hatun mahallesınde 

Kumkapı caddesinde 22 numa
ralı altında dükkan ve üstünde 
bir odayı müştemil ve bin iki 
yüz lira kıymeti ' muhammeneıi 

kagir irat açık arttırma netice
sinde talibi zuhur etmediğinden 
tekrar müzayedeye konulmuştur. 
lstiyenlerin yüzde on pey akça
sile nisanın üçüncü peroambe 
günü ~aıt 15 te mahkemeye 
gelmeleri llzuxu iJan o ıunur. 

-
lstanbul Oçıincu icr!z dairesinden: 

Bir borcdan dolayi mahcuz ve 
Nu•uosmaniyede merkez garajında 

bulunan 503 modeli ve k·ymeti 
muhammenesi200 ira olan bir adet 

fiat otomobilinin ikinci açık attır
ması 15martl930cumaertesi günü 
saat on iki buçukta yapılacak
tır. Taliplerin o gün oradaki 
memuruna müracaattan. 

Evüp icra memurluğundan: Suyu un 
izalesi için bilmüzayede füruhtu mukar· 
rer olan Balatta karabaş mahallesinin 
küprühaşı soka~ında eski 3o • 36 yeni 
52 - 6 - 58 No. ı; bir ~ı't a arsanln kra 
kı ınan ilk müzayedesinde ı 500 lirada 
talihi uhdesinde ihall'i encliye~i icra 
kılınmış ve 27 • 3 - 930 per~embe günü 
saat 15 te ihalei kat'iycsİnin icrasına 
karar \'erilmiş olduğundan talip olanlann 
kıymeti muhammenesi olan 5530 liranın 
yüzde onu nisbctinde pey akçcsilc icra 
memurluğuna müracaaclan ilan olunur. 

l::.yyup icra memurluğundan: 

Hasköyde Süt üce Mabmudağa 
mabaltesınde Karaağaç cadde
s nde atik 25 ve 33-35 cedit 
numa.rası mukaddema sabilhane 
elyevm tevsi intıl<aııi maa dük-

lsi<ınlul •kıncı rcrıJ memur.uğundofr. 

Pangaltıda Sül~ymannazif 
kağında 75 numaralı · han 
muk m iken elyevin ikamet 
meçhuJ bulunan şöför Mus 
Remzi efendiye. 

Baker şirketinin zimmetini 
noter senedi ile 2233 lir 
mamasar.f tahsili zımnında 
ketin ta ehi ile tarafınıza ili 
tebliğ kılınan ödeme" emri 
müddeti kanuniyesi geçtiği 
de borcu ödemediğinizden 
garajda bulunup evsafı d 
sindeki zabıt varakasında 
harrer otomol>iJ haciz olun• 
bu kerre satışı talep edil 
olması üzerine tarafınıza teb 
icap eden ihbarname İkame 
hın ızın meçbu1 yeti dolayısı 
iJinen tebliği karargir oldu" 
dan 3 gün zarfında tesfİ 
deyn eylemeniz ilin olunur. 

Sultanalımet Sullı malı~tmui 
Hukuk hakimliğinden : 

Müteveffa Pireveze meb' 
Hamdi beyin mutasarnf old 
Pendikte Ankara cad.de• 
kAin 40 nw:nara ıle 

müceddet bir bap 
Üsküdarda Bilr bill deresi 
tramvay caddesinôe 3, 185, 1 
numaralı bir kıt'a arsa açık 
tırma neticesinde bedelleri h• 
liyıkında görülmediğinden t 
rar arttırmaya çıkarılmıfbr. 
yenlerin furunun kıymeti 
hammenesi olan 7500 ve 
kıymeti muhammenesi 
700 liranın yüzde onu 
betinde pey akçelerini al• 
Nisanın üçüncü Perıembe 
saat 15 te mahkemeye g 
leri lüzumu ilin olunur. 

Devlet dem:ryo lan istasiyonlarından Ankaraya gönderilecek ve 
seı gide teşhir edi dikten sonra iade edilecek eşyaya ve sergiye 
eşya getirecek mal sahiplerine nakliye ücretinden yüzde elti nis
betinde tenzilit yapılacaktır. 

İşbu tenzilat müddeti 15 mart 1930 tarihinden 24 mayıs 1930 
tarihine kadar mer'i olacaktır. 

kan bir bap hane ile derununda 
carı nısıf masura maı eziz ile 
olan ml zkur maa dükkan bir 

lrnk ve hası!atı Tayyare cemiye- bap hanenin kiymeti muhammeinesi 
tine aittir. o an a tı b n üç yüz lira izalei ı 

ıs.arıbul 0$/ige mahleemell birinci 
~aıresınden: Şevket Nuri Bey taraf 
l~tanbu lda Fineancılarda 7 nuoı 
Ali Şe\'ket Bey zimmetinde alacağl 
lunan 500 liranın tahsili dava~ 
dolayı dava arzuhalı baladali 
teblig edilmiş olmasına rağmen ın 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. Eyüp icra m~murluAundan : şuyuuna karar verilmiş olmağla 
Kasımpaşada Sururi efendi emlak• mezkfırun 14 nisan 930 

E nı n i y< 't san d 1 i!. ı IJI ii d Ü r 1 Ü iJ.· ii n d c • ı) : mahallesinde Emin camii cadde- tarihinde ve saat 13 o da iba-
\...1 n sinde eski 55 ve yeni 55 numa- lei evveliyes"ne karar' erileceğin· 

Zehra ve Şerife Hanımların 15966 ikraz numara ı deyn senedi ralı klgir sırf mülk bir bap ha- den talip olanlarm yüzde beş 
mucibince emniyet sandığından istikraz eyledık!eri mebliğ mu:Cabi- nisbetinde pey akça arını müs-

ne maa bağçenin kıymeti mu- tashiben Eyyüp sulh mahkemesı· 
linde sandık namına merhun bulunan Galatada Kemankeş mabal•esinde 
H l hammenesi olan 6534 lira üzerin- İcra dairesıne yevm ve saatı c vacı sokağında eski 14,16,18,20 ve yeni 16,18,20,22 numara• ı ve 

den iıa ei şuyuuna karar veril- mezkiirda müracaat etmeleri 
üç yüz altmış arşın arsa üzerine mebni üç kattan ibaret a:tm~a üç .e.L 

miş olmakla emlöxi mezkurun, ilin olunur. 
dükkanı, üstünde yirmi odayı havi Sarnıçlı han namiıe maruf bir 
h 12 Nis•n 930 tarihinde saat 13,30 
anın tamamı vadeıi hitamınd-ı borcun veriJmemesinden dolayı İsıanbul müodt:i umumıl•I ncı,.n : 

satılığa çıkarılarak 12100 lira bedel ile m şteri i namına kafi karar 

çeki miş iken bu kere yüzde on zam ile başka bir müşteri çıkörak 
müzayede bedelıni 13310 liraya iblağ eylemiş olması cihetile mezkur 
hanin 12-3-930 tarihine müsadif önümüzdeki çarşamba günü 

tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin i" mali mukarrer 
bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet saat on beşe 
kadar sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan o unur. 

Evkaf umum müdürlüğünden: . 

da ihalei evveliyesine karar ve
rileceğinden talip olanların yftz

de beş nisbetinde pey akçeleri

ni müstashiben Eyüp Sulh 
mahkemesi icrasına yevmi ve 

saatı mezkurda müracaat etme
leri ilan olunur. 

Yankesicilikten maznun Kasım
paşada Dere mahallesinde bek
çi Niyazinin nezdinde mukım 
ıken ikametgahını terkederek 
bir semti meçhule gittiği anla
şılan Ahmet oğlu Zütküfl hak
kındaki muhakemenini 24-3-930 
tarihine tesadüf eden perşembe 

· btyoğ u / e' ne cra du11e., rıd"' : günü saat 10,30da Üsküdar Asliye 

zarfında cevap vermemiş olmasın 
mumailcyhin ikametgAhını tebdil eY: 
halde mahkemeye bu hususta m 
vermesi kanunen muktazi bulunm ' 
bu Y<?lda maltlmat ta vcrilmeaı~~_j 
ayni İkamergAhta vaki tebligat ~ 
dairei icraya gelerek deynini inkft '/.. 
icra vesikasında görülmesine binaeJ' 
kında tahkikatın gıyaben icrasına ~ 
kararın bir ay müddetle iJAn ettiril 
karar 'erilmiş 'e yevmi tahkikat 
13 nisan 930 pazar günü saat J4 
edilmiş olduğundan müddeiateyhiıt 
kör gün ve aaane htanbulda birİJ1cl 
ret mahkemesi tahkikat hAkfoıl 
İspatı vücut etmedigi takdirde ~ 

.usulü muhakemeleri kJ ıunun~n ~ 
4o88 inci maddeleri mucibince oıtJ 1'ıJ .ıJl o 
yapılacağı tebligat makamına ka.t 
üzere il:ln olunur. 

Mütekaidin, eytam ve .er~mili ~vkafm (mart 930) gayei mayıs 
üç ay ık maaşları berveçhı zır tedıye edileceğinden erbabı iatih
kakın ona göre şubelerine müracaatı: 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer mahkemesi ceza hakimliğinde 
bulunan Galatada Yüksek Ka ·• rüyet ediJeceği. 
dmmda 524 numaralı Ze iç - ------------
mahdumları matbaasında bir ZA Yl 

Profesör Doktof" 

M. Lutfl0e1~ 
Gillhaoe ve Cerrahpaşa bastı 

:\larazı ~crib muamınl ,,.--:: 
Salı t 
Çarşamba l Eytam ve eramile 
Perşembe J 

.. 

Cumartesi l k d 
Pazar } Müte ai ine 

adet pedal makinasının 15-3-930 
tarı hine müsadif c u nartesi günü 
saat onda furubt edileceğinden 
mahallinde memuruna müracaat 
eylemeleri ilin olunur . 

İstanbul Darülmuallimini Aliyesinden 
almış olduğum 3 I Ktnunevvel 338 ta
rihli m:diknamemi zayettim. Yen isini 
alacağımdan eskiıinin hükmü olmadığını 
i!An eylerim. 

,\Jezktlr mektep talebelerinden: Fi"/ 

Dablll 'H intani ba.telannı Cua1• ~ 
dan" mada lııer a6ıa lldden ~ 
Ş.kerd Sokak N. 7 de kabul J ~ 

Telefon : st. 

Mes'ul müdür: Refik ~ 


