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Mon~ tüneli 
JngUterede Manı tüne· 

•ntn i _ _ 
nıası gene gunun 

lnea ı · e esi olmuıtur Makdo-
naıt kabinesinin ~afia na· 
Zlrı b·rd 
1 

1 en bire bu tünelin 
t~asına. baılamak için faa· 
ıy~le geçrni~tir. 

atırlarda olduğu üzere 
Reçen . d 
8 ld nıart ayı ıçin e 
tüa. ;1~ hükümeti Manı 

ne •nın in,ası meıeleıd 
ile nı 
k e 2\11 olmak üzre bir 

Oltlisy 
fak on le§kil etmif ti ; 

at 1ngilfz bahriye neza• 
reu b 
Ilı h ennutat bu fikre 

u alefet ediyordu. 
. Esasen Manf tünelinin 
~knınsı lehinde bir takım 
1 lıaad· 
oldu 1 nıenfaatler mevcut 

iu gibi İngiliz noktai 
naza d 
1 rın an bazı mahzur· / 

Trakya da 
tetkikat 

~:Ü .. ,.. ..... 
1 nçlik 
~ ......................................... _. ........ -........ --~~~= 

aktediy-0 

:r da ileriye sürülüyor • 
Otftan 

h Ya adası ile Fransa 
~ Uı deniz altından bir 
Une} ile birbirine bağla-

Jı,1uhtelit mübadele komisyonu rüe5ası 

Muhtelit mübadele komisyonu bugün saat 11 de u
mum! bir içtima aktederek evvelce hazırlanan ruzneme 
dairesinde milzakeratta balunacaktır. Bugünkü içtimada 
bilhassa tarafımızdan verilen iki nota müzakereye esas 
olacak ve heyeti murahhasamız tezini kuvvetli delaille 

ili lkiısai mecll t aza
ları avdet elttier 

nırsa k k 
len ~a liyat ma1rafı ç~ 

ezzul etmek ıuretıle 
~Ühirn bir faideyi mucip 
~ acaksa. da diğer taraftan 
L u faidenfn lngtliz UcaretJ 

ahriyeaine zaran dokuna
caktır; zira nakliyat maı· 
ra.n 1 tJ arının azalmaıı ngiltere 
.careu bahriye gemileri

nın inkiıafana mani ola
cak, derh l bu gemilerin 
iılerı duracak, yeni gemi in· 
ratının rkası kesilecektir; 

Undan baıka aynı aebep
ten dolayı JngiltereCle kö-

rnür ticareU büyük mik
Yaata zarar ve sekteye 
uğrayacakbr. 

lıte bu gibi mülahazalar, 
dolayıal tle f ngilterede 
Manı tünelinin inıaıı mev· 

ıuu bahis oluna taraftar· 
larının yanında bf r çok 
ela. aleyhtarlar peyda olur; 
lonelin f n,ası projesi bir 
Lirine zıt olan bu ceryan· 
~ar arasında bir müddet 
tı. Gnaka§alan mucip ol· 
duktau sona unutulur. 

Ancak bu defa lngiliz 
~ele hükumetinin Manı 
llneli Projesine ehemmiyet 

t\>ernıesi diğer bir sebebin 
es· 

8 •ti altında vuku buluyor. 
u sebep Britanya ada· 

8•tıd 
D a adetleri (1,5) milyonu 
ııı.eçen i :... ı 
Ilı §s" ameleye it bu • 
t11 a~ geyreUdir. Filhakika 

111 Rı terede amele fırkaaı
ın n ·son intihabatı kazan-

ası M M k 
~oda · a donalt ile ar· 
ccı.d l§larının intihabat mil-

e esf • 
t\l'tı, 1 esnasında itıız 
c'e ... e .e

1
Ye fo bulmak vadfo-

·• ı er· 1 
lG.neı· . 1 ge mektedir. Manı 
arneı:Un İnfaaı fse bf rçok 
ede kYi senelerce meıgul 

ce h· i h tihetJ ır § sa ası olduğu 
tlıeu : Maltdonalt hükü
tıalcl tunel Proje$ini filiyata 
llıiRt;trnek kararını ver-' ... 

müdafaa edecektir. Yunan murahhasları da Atinadan 
aldıkları talimat dairesinde bizim müdafaamıza mukabe· 
lede bulunacaklarına nazaran bugünkü içimaa ehemmi
yet atfetmek lazım gel~iği beyan olunmaktadır. 

Ruz amenin metni 
Aldığımlz malumata na· 

zaran Muhtelit mubadele 
komisyonunun bugünkü 
ruznamesi §U suretle tesbit 
edilmiştir: 

l - Yeni katibi umumi 
(Vurflain) in memuriyetinin 
tasdiki (Holandalı olan bu 

zat yakında gelecek ve bir 
kaç ay lstanbulda kaldıktan 
sonra doktora imtihanlarını 
vermek üzere memleketine 
dönecek ve tekrar geri 
gelecektir.' 

2 - Komisyon nezdin
dcki Yunan başkatibi Sef-
koporidisin yerine getirilen 
Sirontsin keyfiyeti tayininin 
tasdiki. 

3 - Komisyonca yapı

lacak istıkraz miktarının 

tcsbit ve kabulü.. 
4 - Komitelerin liki

dasyon ve rcorganizasionu. 

5 - Ccneral Dölaranın 

müterakim maaşları mese
lesi. 

6 - Encümenlerin me. 
sa isi. 

7 - Verdiğimiz iki nota 
8 - Yunanlıların cevap

ları. 

9 - Bitaraf azanın Türk 
ve Yunan notaları hakkın
daki muhtıraları. 

[Alt t:ır:ıfı 2 inci sayıfamızdıı 1 

İtalya sefiri dün memle -
ketine gitti 

M. Orsi 
Barone 

• 

14 ada me elesi 
hakkı da 

Vehh; B. 

On gün cwel Trakyaya 
giden lktısat Meclisi Ali!ıi 
azalarından Mehmet yehbi 
ve Raif Necdet beyler dün 
şehrimize dönmüşlerdir. iki 
aza Edirne, Kırklareli, Mal
kara, Keşan da zirai, sınai, 
ticari tetkikat yapmışlar, 
mahalli ticaret odalanndan 
iktısadi malumat ,Jınışlar
dır. Vehbi ve Raif Necdet 
beyler gelecek hafta so
nunda Bursaya gidecekltr· 
dir. 

Maarif vekili 
13u cun~~si Ankara
dflfZ lıa#·eketiti n1uh

te1nel buluıuıJ"Or 
Ankara, 25 ( Vakıt ) -

Maarif vekili Cemal Hüsnü 
B. fstanbula hareketini te
hir etmiştir. Cumnrtesi ha
reketi muhtemeldir. 

Maarif müsteşarı Kemal 
Zaim B. le Müzeler müdü
rü Jsmail Hakkı B. cuma 
günü hareket edeceklerdir. 
Kemal ve Hakkı B. ler 

Hükümetine izahat 
ve~ecek 

lstanbuldan Almanyaya gide
cekler ve orada ders alet
leri satın alacaklardır. 

rar yermiştir. 

Adliye tayinleri 
Ankara, 25 (Vakıt) - Şa

banüzii sulhhakimliğine Xe,·
şchir rıza miilaziml l\lu taf:ı, 

Edremic müddei umumlligi

ne Bandırma sz:ı miılaziml 

Etem Reşat, l\iğda ımiddeJ 
nmumiliğlne Ardhan mlid
del \ıınumisi J füseyin, İzmir 

azalı~na l\iğde müddei umu-
misi izzet Nccıneddin, İzmir 
miiddei umumi muavinliğine 

temyiz baş müddei umumt 
munvinlerlnden Şükrü, İçel 

azalığına Edremit müddei
umumisi l\Telımet ~min, Po· 
latlı hAkimliğine Gerede M
kimlerinden fsmnll Hakkı, 

Sirkent muddci umumiligine 
Tuzluca müddei umumisi 
Şinasi, Tirebolu hdkimligine 

Bayburt hukuk hAkimi ibra
lıim ı:·e,•zi, J laymana miid-

dei umumiliğinc Ankara 
hukuk mrzunl:ırrndan Ragıp, 
Ne\ şehir aza miililzimliğine 
Ahmet fe) zı, Denizli aza 
mlil~lziınliğinc Ankara hukuk 
mezunlarından ı Tediın Kadri, 
Tt=myiz baş nılıddei umumi 
mua\ inliğine Ankarn hukuk 
mczunlurından Niyazi B. !er 
tayin cdilmişl<'rdir. 

Kelkit ınHddci umumisi 
Fıı:k, :\tersin aza ınülazimi 

Cevdet B. ler arzulnrile bc
C:t} iş edilmi~lerdlr. 

Adliye Vekili 
Adliye ,. c:kiM i\lahmut E ac 

B .• chi11 akşnmiLtti adliye 
dairc ... ine gclmi~, bir müddet 
mc,gul olnnı~tur. 

Sanasaryan hanı 

Bir müddet evvel Vıl8yetle 

Sanasnryan hanının mUtc\'cllist 

arasında hamn aldiycU etrafında 

bir dava açılmıı, lklncl hukuk 

mahkemcıl mUteveJlı Mernp 

Nuaryan Ef. nln b~ davasını 

reddetmiş, c\Tak T emyizc glt

miı, T cmylzc bu kararı nak
zctmletJ. 

Vı!Ayet vekilleri, taıhıhı ka

rar talebinde bulunmuglardır. 

HcyeU umumiye yakında top

lanarak kararını verecektir. 

Biçki yurdundaki serfi 

l3ununı b 
tıaıt k a ernber Makdo-
her abfnesinin bu iıte 

ı·· 1 .. 
herta 'Ur u muhalefetleri 
~\\lu:raf edeceği henüz 
f n~lt değildir. Mesela 
llliye~re için hayati ehem
olduğu h iz bir büyük I§ 
~~ ndan diğer fırkalar 

Sinyor Orsini Baron~ 
Evvelki gün Ankarndan 

avdet eden İtalya sefiri !.\I. 
Orslni Barone diin Romayıı 
müteveccihen hareket etmiş
tir. Sefirin gaybubetinde 
müsteşar kumandan Koch 
kendisine vekillet edecektir. 

Maarif emini olacak 
f stanbul rnintakası maarif 

sahilimizdeki on dört kuçlik emini Behçet beyin münhal 

Bu ak,nm adliye dairesinin 
kütiipancslnde h:1kimlerin top

lennrnk ınumuilchlc görtişıueJeri 
muhtemeldir. 

hate e ~ükUınetine mec
~iha lllu§külat çıkarabilir. 

ltttıl'et böyle bir müıkülat 
~n· aınl§ olsa bile mes'e-
0.t~ bir de harici cephesi 

ır. 

l t\11 t 
llrafı 2 iııci s:ıyıfamızd:ı J 

Lozan muahedC$!nde ci
heti aidiyeti mu:-arrnh olmı
yan, fakat bir Jm:mı bizim, 
bir kısmı İtalyaıılnrın bıı:r· 
rnğını taşıyan Adnlardenizi 

ada hakkında lcalra He nra· 1 MAraş meb;usluğuna H. 
mızda rnlizakcre cereyan et· fırkası tarafından namzet 
t Ji ve mc ·elenin hallcdi- gösterildiğini yazmıştık. 
kmiyerek L.lhideki daim1 Haber aldığımıza göre 
adalet dinınınn intikal et- Behçe_t bey meb'usluğa in-
tiği yazılmıştı. J tilıap edildikten sonra mün-

Aldığımız malômatn gfüe hal kalacak olan lstanbul 
İtalya sefiri bu muzakcrc j Maarif .emi.~li~i~e '.:"1ü.lkiyc 
hakkında hukılmccinc izahat mektebı ınuduru Hauut B. 

tayiıı olunacaktır. , ·recektJr. 

Yunanlılar cevap 
verdiler mi? 

Atina, 25 (A.A) - Ha
vas ajan~ hlldirlyor; Yunan 

hükumeti, Türki_yen~n v_erA ·ı ıırk kııcfınllır biçki ) urdunu 1 fnd 
ıniş olduğu cevap uz.~noc ""t:r 

1
.,i Dn an) olıındnkı hinu ırıd.ı dün • 

Cemiyeti Akvam~ murİ, -f ~~ ıdc: r< 1 tr c.:dılcn c crkr B 
caata karar '.crmış ~c u ~ .. 

'T'ıJrkıyc.•ve bıldır• Cll ırfırıdH ııtC: JI llJll hl) O kaıarıııı • ' J 

rıu~tir. • c.:trm:kcc.:d1r. 



Mnns tüneli • 

[f!at makalemiulen mabat l 

Geçen mart emaıında 
mubafaukar hüküıneti la· 

uf.ııdan Manı tönelinin 
yapılmarı Jnevzuu bahis 

olduğu zaman Fransız ga· 
zeteleri mezkür projenin 
icraeına taraftar görünü· 
yorlardu. Şayanı dikkatir 

ki tlmdi ayni proje İngiliz 
ameJe hükumeti tarafından 

ele ahııuca bir takım 
Frant:ız mahafilinde itiraz· 

lar batfaınııtır. " Franaaya 

bu kadar mütküliı.t 1 çıka· 
ran Makıionalt • Snowden 
hükQmethe bu iıte nasıl 

yarduP e<lebilirlz ? " denil· 
mektedır. 

Şu •niyete nazaran 
MakdGnalt hüküıneti Manı 

töneh prajeıinl fillyata svk· 
et>nek lç!n dahili mückü· 

lib bertaraf ettikten aonra 

bir de Fransa hükümeti ve 
Franaız milleti tarafından 

itiraza uğraycak demektir. 

Jlclırnct Asını 

Mu~telit Mübo~ele 
[ Üıtaralı Birinci .. yfamızd•dır ] 

Takdiri kıymet ko
misyonlıuı 

Takdiri kıymet komis
yoıı1arı yakında faaliyete 
geçecektir. Komisyon aza. 

lan diin Faik Nüzhet Beyin 
riyas~tınd..: içtima etmişler· 
dir. Komisyonlarımızdan 

biri lll..ıkedonya, diğeri de 
Epirde faaliyette buluna
caktır. Yunan koıı::syonla

rının biri lzmir, diğeri de 
·Terııky da faaliyete geçe-, 
cckbr. 

s(; rVl!l' Cemal B. 
Mu 1 t mübadele ko· 

mis}' d ki müşavirimız 
Seıvc· Ceınal Bey bugün 
Arı!. ın ~clırimize gele
cı:kı. . - -
Saı : · oryomda yer 

kalmadı 
S•I r at:eı.iniıı AJada bıılu

:11:; v r•m s:ı•ıatoryoın.ınlaki 
;..ı11ki"r t ınamen dolmu~tı:r. 
Şim i 1 r.at .. c 30 dm ı. 7.la 
hls: _ ıı .t ·rwmda yatıııık içiu 
!I ı !l 'e ferr e h t!Jır. 

Bun ı,:CZ cırn.de bulunduran 
Eman ı verem fDsl;.nesiııiıı bir· 
an cvH·I ;·ucuda ı::etirılrncsi. içın 

Koyunlar nasıl 
sahlmalı? 

Hlyvan borsası nıecl:si dün 
sabah torlanmı~. ko}ıınlar:n 

badema randıman ıısıılii ile 

alınıp satılması meselesıni nıii· ı 
zakere etmiştir. Bu lımı:~ta 

kasapların verdiği rapora IL·n

ran, kasaplar koyuııların r .. nd ı

manwın tayirı edildi~ten ~oıın 

satılmasını terviç etınekldirkr. 
Cel~pler i~ koyunların kt<tirrn ~ 

hesap satılmasını tensip etmek· 
tedirlcr. Geleet'k haftl Lu hu
susta kat'i kuar verilece: tir. 

Şehir hududu 
K'/lçültmek doğru mu. 

Değil mi? 

Şehrenıini rıe cliror? 
- lstanbul ıehri hudud•nun 

küçolıolmesl lehine va &leyhinc 
birçok mütalaalar vardır. Bu 

meselede ıu oo~tal nazarı dik· 

kate almak lhımdır: Bu;; ııkü 
Belediye hududu dahilinde mc$

ken, illi.at ve aııtr cÜıetltrden 

bir mu.,a:une teellils etmiştir. 

Bu muyazeneyl boz&rken ş ~hir 

hududu lıarlclnde kalacak yer

lerin vaziyetini dlJtDnmek halkın 

mü,lctıl bir vaziyette lı:alrnasına 

meydan vermemek lhımdır. 

Emanet etaseıı tahdidin mt
nafiln\ nazarı dıllate alarak 

en mühim mesaisini mUl}'}'en 
kuımlara hurelmiftir. 

Varidat meselesine gelince, 
varldatımızın azlıtı m~ydaodadır. 

Emanet bu az parayı iyi bir 

ıurette nrfetm+ calıııyor ... 

Çin kadınları hakkında 
konferans 

Tür/r ocağından : ;'-arkta 
tetkikatta bulunmak üzre 
fehrimlzi ziyaret eden Çin 
üdebasmdan ve Sorbon da· 
rülfünunu profesörlerinden 
M. Şen~ Çeng eylülnn 1:1 
inci cuma günü saat üçte 
Çin kadınlan ve Çin inJa. 
!ahı hakkında Ocakta bir 
konferans verilecektır. Bu 
konferansa herkes gelebillr. 

Cevat B. 
Şehrimizde bulunan orta 

tedrisat umum müdürü 
Cevat Bey dün maarif 
tminliğine gelerek bir 
müddet meşgul olmuştur. 

Cevat Bey, fstanbula 
annesinin tedavisile meşgul 
olmak için geldiğini söy· 
!emiştir. 

Okumak ve öğrenmek 
istemez misiniz? 

Milyınlerler 
F ord- Rokfeller- Krup- Roçildler

Alfred Nobel- Morgan . 

Nasıl zenQin olduler? 

MazUtti, çabfma tarzlan, hmuat ha
yatlarındaki hareket ve lffyatlon 

boltfinldi voziydlai 
/ 

Bekleyiniz 1 

----
' --~ 

şehir ve 

Türkler Rumları pro
testo ediyorlar 

Rumların Kıbrısı Y~a
niıtana ilhak için Londraya 
bir heyet gönderdikleri ma· 

lümdur. Kıbns Türk cemaat 
vekili olan meb'uılar bu 
hareketi proteıte etmek 

üzere ln11iltere hükumeti 
nezdinde tetebbüıle bulun· 
muflar, aynca tanzim et

tikleri beyannameyi gaze· 
lelerle de neıretmiılerdir. 

~-- ..... __,. -
Firarı' ı;rmeniler Ce
nu·yeti Akı·amrı nıii

(·aat eli iter 
Firari ennenilerden bir 

kısmı hükümetçe malları· 

na vazıyet edilmesinden 
dolayı Cemlyett Akvama 
müracaat etmlılerdir. 

Bu müracaatı yapanlar, 
doğrudan doğruya ermeni· 

ler olmnyıp onların namı· 

na hareket eden Ermeni 

firarileri merkezi komite· 
dir. 

82 türlü buğday geldi 
Ankara hububat istas· 

yonu tarafından şehrimiz 

zahire borsasır.a 82 nevi 

buğday nümuncsi gönde· 
rilmiştir. Borsada bu nü· 

munelerin tahlilleri yapı· 
lacaktır. --Ticaret odasında 

Ticaret odası meclisi 
dün bir içtima yapmıştır. 

Bu içtimada bir fırıncıya 

100 lira ceza verilmiş, 

tüccarlara kayıt ücretleini 

vermesi için verilen mühlet 
Teşrinievvel nihayetine ka· 
dar temdit edilmiştir. Bun· 

dan sonra hafi olarak ko
nuşulmu~. alivre satış ya· 

pan tüccarların vaziyetleri 

görüşülmüştür. ---Seyyahlar 
Evvelki ·akşam Ororcuvay va

purile dört yüz Amerikalı sey
yah gelmiştir. Seyyahlar dün 
şdıriınizin şayanı kmaşı yerle· 
riııi gumişlerdir. 

Dört kuruş düştü 
lngiliz lirası dün 1011,25 

kuruşta açılmış, dört kuruş 
düşerek 1007 kuruşta ka
panmıştır. __. __ 

Fuat Bey 
Brükseldeki çocuk kong· 

resine iştirak eden Himayei 
Etfal umumi merkezi reisi 
Kırklareli meb'usu Dr. Fu

at Bey bugünlerde şehri
mize gelecektir. 

Gazi köprüsünün 
projeleri 

Şehrenıanetine gelen bir 
habere göre Gazi köprü· 
sünün projelerini hazırlıyan 
M. Piju mesaisine devam 
etmektedir. Emanet M. Pi· 
juya müracaat ederek pro
je ve planlann çabuk bi
tirilmesini bildirmiştir. 

•: 
Emanet emlaki 

tasfiye ediliyor 
Umumi Belediye meclisi 

bundan bir müddet evvel 
Şebremanetine ait bütün 
emlakin tasfiyesine karar 
vemıifti. Ô~endilimiıe gö· 
re tasfiye İfİne mun · azaman 
devam olunacaktır. Bu su· 
retle Emanete ait emlakin 
mühim bir kısmı satılmıştır. 

HASEi:R.~f:~ 
i Gümrü'!_~ehberi 

Yaf11ıda basıhyor 
Ankara, 25 - Giimrük 

umumi müdürlüğü gümrük 
muamelatı umumiyesının 
tatbikine ait bir r<hber 
ha;zırlanmaktadır. 

Gümrük memurları, mu· 
melıit <'snasmda bu rt"hber· 
den istifade edecekler ve 
her hangi bir müşkülatı 
kolaylıkla halledebilecek • 
!erdir. · 

Yakında tatbikine başla· 
nacak olan yeni giimriik 
tarife kanununun tatbikatı· 
na ait ~ yeni ni:ı:am:ıame 

Gümrükler ummi mü<lürlü· 
ğünce ikmal edilmiştir. 

Hariçte 
Gece aldığ11nı:::. 

telgrt~flar 
Anadolu ajansının dün 

gece vermiı olduğu haber· 
leri aşağıya dercediyoruz: 

Jlh'itarPke11irı yrl 
d<)rıı'i.nıı'i 

Mütarekenin yıl dünümü 
dolayısile lngilterede yapıla 
cak olan bu seneki merasim 
askeri olmaktan daha faz· 
la sivil mahiyette olacaktır. 

cllcı<•a11» da ::el::::.ele 
Sabrı muhiti kebirde 

Havay adalimnba zelzele 
olmuştur. 

Krırdif linıarıı 
Kardif limanı 4 milyon 

lira s~rfile birinci derecede 
bir liman ole.caktır. 

irıdirilerı rılsı'l11t 
İngilterede müssesatı sı

naiyeden alınan rüsüın • • 
75 nisbetinde indirilıniştir. 
Bu tedbir sanayiin inkişa· 
fına yardım ~decektir. 

Ali ticaret mekteb:nden 
çıkan hanımlar 

Bu sene Ali ticaret mek
tebinden çıkan hanımlar
dan üçü bankalarda, ikisi 
sigorta şirketlerinde, ikisi 
de devlet memurluğunda 
tavzif edilm~lerdir. iki ha. 
mm da muallimlik mesleki
ni tercih etmişlerdir. 

Neşet Ömer B. geldi 
Tıp kongresine iştirak 

eden Darülfünun emini 
Neşet Ömer B., dünkü 
trenle Ankaradan avdet 

etmiştir. 

Himayei Etfal lstanbul 
şubesi hayırlı faaliyetine 
muntazaman devam etmek· 
tedir. 

Cemiyete ait süt damla· 
st müessesesinde yardım 
miktarı geçen seneye na
zaran arttrılmıştır. Burada 
hergün 250 süt çocuğuna 
60 okka süt verilmektedir. 
Kalender yurdunda da 70 
çocu~n terbiye ve iaşesile 
uğraşılmaktadır. Bunlardan 
8 yaşından yukan olan 30 
kadar çocuk yakında şehir 
yatı mekteplerine verilecek, 
yerine başkaları alınacaktır. 

Cemiyet hariçten müra
caat eden çocuklara iş 

bulmak hususunda da ha
raretle çalışmaktadır. Cemi· 
yete yapılan para yardım· 
ları her ay 350 lirayı bul· 
maktadır. 

Yakında mükemır el bir 
tedansan tertip olunacaktır. 

- ---
Fırınlardaki sular 

tahlil ediliyor 
Fırınların hamur yapmak 

için kullandıkları kuyular· 
daki suların tetkik ve tah 
liline başlanılmıştır. Suları 
fena, piı ve sıhhate muzır 
olan kuyular kapanıp mü· 
hürlenecektir. 

Tehir edilen imtihan 
Dün gümrükte müfettiş 

muavinliği imtihanı yapıla
caktı. Umum müdürlükten 
verilen emir üzerine imli· 
han 19 Teşrinievvele kal· 
mıştır. 

Riqvet alan memur 
Rn~vet aldı~ için vazife· 

•inden uıalJaıbnlan i•kln me· 
mııru Lcınal Efendi mevkuf 
olarak muhakeme tdtlecektir. 

Tebliğ memuru alınıyor 
Defterdarlık yeniden 20 

kadar teblljt memuru Rlacak· 
tır l\lüracant edenler derhal 
imtihan edilecek, kazandık

ları takdirde vazifeye ba~lı

yacaktır. Lise mezunları im· 
tihansız alınacaktır. 

Yeni ilk mektepler 
Dün Y eıilköyde Qç dersane· 

li bir ilk mektebin temel atma 
merasimi yapılmıı, vah vekili 
Muhillln, Maarif müdürü Hay· 
dar Beyltr merasimde hazır 
bulunmuılardır. · 

Bugün de Nişantaşında 5 
dersanelı bir mel.tebln temdi 
atılacaktır. 

ftmeri~B fturuoa~an ~or~nıuyor ! 
Avrupadaki ikizsadf birlik Amerikanzn 

iktzsadi refahı üzerinde tesir 
etmiyecektir 

A>rnpada, Amcrikaya kar
şı lktısncll bir birlik tesisi 
ile Aamcrikanın harid tica
retini sarsmak için mühim 
teşebbli>ler nıku bulduğu 
maltımdur. Bu teşebbüslerin 
Amerikada icra ettiği tesir 

nedir·? 
Bu mevzua temas eden ilk 

salthiycttar Amerikalı Ame· 
rika ticaret nazırı mii:;teşarı 

Doktor Gulyoı; Klayindlr. 
Doktor Klayin reisicumhur 
Ho,·erln bu hususta en belli 
başlı mü~virl olduğundan. 
sözlerine büyük bir ehem
mi yet 11rfolunmaktadır. 

Doktor Klayln Irat ettiıt 

nutukta A nup;ı iktisadi bir 
liğindeıı Amerikanın hiç bir 
endişe duymadığını söylemiş, 
hali hazırda müteşekkil olan 
8, 1 O iktı,adl birliğin geçen 
asırda teşkiline teşebbüs olu 
nan 14, 1 J birliğin tahlili 
neticesinde doktor K!ayln bu 
birliklerin milli siyasetlere 
inkıyat ettiğini ve lkti:<adi
yann siyasetten t~frik olun
madığını izah etmiş, daha son 
ra Avrııpnnın Anıerikadaki 

refah ve terakki ile son derece 
al.ıkadar olduğundan Ameri 
kadaki iktıoadl terakki)i ihlal 
edecek hiı; bir şey yapıla· 

mıyacaıtını ilı\Ye etmiştir. 

Evkcfın ısl4hı --
Avrupclı müfahassıs 

tarafından ı1crilen ra• 
porda neler var ? 

Bir k.onıisro11 teşkil 
edildi 

Evb!ımız~ ihyası İ\ln Av· 
rupadan getirHlen l.viçreli mü
tahams M. Leman raporunu 
ikmal ed~rek ait olduğu m:..ka
ma venntııır. Raporun bir ıu· 

ret! Baıvekıl lanıet paşa Hı. ne 
takdim edilmiştir. 

Rapor 37 maddelıktır. Bu. 
nun tetlı:ıkı ~ın tir komlııyon 
teşldl edılmtştlr. Kombyon sa• 

bık evkaf modnro Rnıtn beyin 
rlyaııell ~ltındadır. 

Tapu uMuml mDdürü Atıf, 
sıhhiye vekAletı modnrl inden 
doktor Sadık, Adliye hukuk 
tılerı mndoru Sabrı Şa.kıİ', 

Maadf nk•leu dil encOmeal 
azuıodan lhun beyler bıı lı:o· 
ml•yooda aza olarak bulunmak· 
tadırlar. 

Komisyonun mesabl ile ev· 
hf umumi müJiirO Niyaı:I Ley 
ve M. Leman da alahıbr ol
makta, bıl• M. L·m~rı ~e 
komisyon ar;ı, ındu oık sık izah 
ve l!tiıahlar vakl olmaktadır. 

Tetkikatın 8 · 10 gün kadar 
süreceği anlaşılmaktadır. R:.por 
evkafın eski ıeldını tamamen 
yok fan,tmiş ve bU.büıun y~· 

nl bir ykıl tayin et"'i~ir. 

Raporda her vııkfuı !ini.mü 
hır 1ahııtyeti oidutu anlatılmak
ta ve bu phsıyotın ve:ulfi tas
rih edılm?ktedır. Va1uflıırın 
mahkeme<e te,cili hallınd.a da 
maddeler va rılır. Rapordan çı

kan mana ıudur. Evkaf yeni 
kanunu medeniye mutabık hlr 
kisveye girecek, o ıcktlde ida
re cdılecrktır. E..ki tNmtıl ve 
kanunlar ortad•n kalİ<acakur. 

Rapor bugünkü komb)1>ndan 
sonra şuarayı devlete gidttek, 
oradanda medlıe gönderılecelı.tir. 
+ lraliın Türkiye eefaretine 

ır.erlıum Mahmut Şevket pı-tanın 
kardeşi Halit Hey tayin ed!I • 
miştlr. 

+ HültOmetço bir bııçuk 
milyon lira Nrft ıle Eolt;şehir· 
de büyük bir hapiııane yaptı· 
rılacaktir. 

+ Yalova ıulannı totklk 
ederı ıoüderrisler Gezi 1 Jz. 
ne luların tahlili netlceslnl arz· 
etmişlerdir. 

+ Muhtelit mübadele ko
misyonu Tıırk heyetl ikinci mu· 
rahhası Nebil beyin diğer bir 
vaı!feye tayin edılecetıne dair 
çıkan oayialar lizerlne bat mu
rahhasınıız T eYlık Kirnıl bey 
bu haberin yanlıı olch.Awııı söy· 
lcmlttir. 
+ Türk daylnler YeUletı 

için tefflnlevvelln d&-donde in· 
ti hap yapılacakbı'. Şe1ıremanett 

ve milli bankalar mlD'alıhuı.ı 
dayinler vekilini intihap ede
ceklerdir. 

Daytnler vekllııtı lçlD hllko
met t.aralından auıızet olarak 
Parıı oeflrl F ethı, Maliye mlls
tqarı Alı Rıza, Mıı.ltıırat umum 
müdürü ükü beylerin g&te

rilmeal muhtemeldir. 
+ E.kı Tıran oefırlmlz Ta

hir Lütfu B. Irak hllkometl 
nezdine ııeflr tayin olmllflıır. 

Şimdiye le.dar Irakta Tür
kiye mulahatgüurl~ı ifa e
den T alı.ı l<eya bey de Az. 
jantın hüknmetı ııaclıııde Tıır
kiyeyl temsil edecektir. 

+ Ankara maarif emlııt 
Musa Klıım B. Kuıaıııoııu 
maarif eminliğine. l.ıanbul ltıı 
lisesi mildürn Sabrı 8. Sıvu 

maarif eminliğine tayin cclılmtr 
lerdır. 

Kardeıin hisıetl 
Bt~ıktaıta S. Kemal &!!': 
Vasiyctnamenlzi yaparke 

kari einizi itımal edemcı. 

sınız. Ölüme bağlı ol•• 
tasarruf nisalini, lcaıtleşiııİ' 
zin mahfuz hissesinden fal' 
la kalan kısımdan ibare' 
olarak hesap etmemiz li • 
zınıdır. Kanun kardeşi• 
mahfuz hiHesini dörtte bit 
olarak tayin etmeL.-tedir. 

Vasiyetnameyi mutlat 
olarak yaptığınız takdirde 
tereke açılıp da miras ifİ
ne bakıldığı zaman kardt 
şe ait mahfuz hisse he511f 
o!unabl!ir. Böyle olursa gii 
nün birinde, henüz vasiye! 
name açılmadan, herhangi 
bir sebeple mahfuz hisse& 
mirasçı kalmazsa vasiye!' 
name mutlak olarak infll 
edilir. 

Vefattan sonraki bütii• 
alacaklılar, borçlar ve 11' 
zırdaki mallar tereke isıııİ 
altında birleştirilir ve tr 
sarrur nisabı da tcrekenil 
iilüm günündeki vaziyetine 
bakılarak hesap olunur. 

::::::.: .. '"!:!!::ı::•: :mı= Hl Fitil ...... 

+Dırkaç gOne lı:adar, Hillll
ahmer merkal maarif idaretil' 

temas edecek ve ilk mektepfef' 
deki falcir çocultlara yapılactl 
muavenetin ıcklını tespit edır 
ce~tir. Bu ıene mOmlı:On oldul' 
taktirde haftanın bec ııonn ,,,,. 
ytıne~I vcrılec:ektir. 

Y eal gumriik tartfetial' 
taıLikıııa 1 ICfrlnievvel talı ~ 
batlaıı.acalı tır. 

+ A 1 cak hava ıpor kır 
lıiplcrinden blrlncİal bu fllfA 
l.unbiıtda lı.opt olun~• 
Naklıyatı hdvalye için de •'fi' 
a bır poraraa hazırlanmak' 
tadır. 

+ Maçka • Bettktat ıranı.., 
yının lnpsındn ıınıdıldı: fe,.,r' 
edılmljtlr. 

+ Anliarada Tör\ _,.4 
cemiyeti tarafından açıl:ıcalı: 01" 
hun lı:urılarının blr!nclal ,> 
günQ küpt edilecektir. 

Btrlnd kun lnzilizcedır. 8f 
kıır&a ıimdtden bir çok ıallt 
vıırdtr. 25 kıttdeo. fazla W 
dedilmiftir. 

ikinci lun almancaya ~ 
1111 olacaktır. Kıırı cemiyeti' 

Aoafartalar caddeıınclekı rtıd' 

lceıınde açılacakbr. Maarif t.f' 

mlyetl ilerde bu lıııaıı lı:ur.ır 

rını birleştirerek bir liııaıı "'""' 
tehi haline koymalı: nlyetind.,dll' 

+ Halk bilpl dim encoııı"" 
bir lçUma aktetmlftlr. Bu ı,.r 
mada tarkı Anadoluda f-1.$ 
bılglaıae alt toplanan maloııı' 
tetkik edılmlfllr. Bundan ı,..kf 
Anadolııclakı tubeler• 1eııl " 
lcık menulan g&ıderılıııeal kt' 
rarlapılmıttır. 

Dernek bir de ı.ıılıblnl t" 
beal açmıttır. Bu tube ,..,,., 

pada bulunan halk hdlJilerl " 
mlyetlerde muhabere ~ 

Demek ayda bir defa cı
llzere hır ıl.ıııı mecaua ~ 
cakbr, v 

• Soa sııaJerde ,ehlrdl 
J>ekuhk hllf•btı çoltİ ,,., 

f·•et aıhlılJ• ~ :; 
... Oaıııan B. be ....... _ .. 

ıııefttm lcaM , ı lnl dıt91 # ...-. ,_ ·Soa--.. ·~ bz ft erkek .....,. ,,,,_ 
tik iaelcteplertal tlııııll 
lerdır. 
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!ngiltere tahdidi teslihat işini ge~iktirmek mi i! 
ti 
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Cem~eti Akvamda 0 Z~i~!ı;~~~~~~=~1~~~~ 
• Klasik tezyinattan ne 

vakıt kurtulacağız? 
Heı· nedense teı.yini iş

lere taalluk eden kısımlar· 
da birçok müesseselerinıiz 

büyük bir ihmal ve lakay· 
<fi gösterirler. Bu likaydi 
yalnız o müesseseye ait 
kalsa bdki bir şey söyle· 
mi ye hakkımız olmaz. fa
kat o, eğer milli bir tcms;I 
mtlhiyeti de iktisap ederse 
bunu işaret etmek bir borç 
ve vazife şeklini alır. 

Harnı . 
c beyazlarda: 

son içtimalar 
Lort Çeçil neler söyliyor 

Harbi menetmek üzere cemiyet misakında 
taddat yapılacak 

-Cinevre. ::.:4 (A.A) - Akvam cemiyeti büyıik mecll-
sinde Lort Ocrcil ihtiyari maddeye imdiden 13 hiıl,uınetin 
iştirak etmiş olmıı ından dolayı memnuniyet beyan cemi~ 
ve bükômecin her turlli tahdidi tcslihat için en tı ir1i çnrc 
ol"mak lizerc harp le' nwnının umumi surette tahdidine mu
vaffak olmak için elinden gelen her şeyi yııp:ıcağını söyle
miştir. Tece' iize maruz kalan kiikftmttlerc malt yardım 
meselesi hakkındaki ·Colıian• raporunu tasvip eden l\1. C':ı · · 

dört h 1 eder. arn ede beyazlar mat 
sin Fran~anın bu 1Ayihaya mu\•affakiyet kazandırma~a çalı· 
şacağını beyan etml~tir. 

114~ledeıılerin isimle
r,znı 

neşrediyoruz 

Cine.ne, 24 (A.A.) - Aku•m cemiyeti misakile Paris 
mi.akı arıı.ındıı ahenk ve miicabakat ''iicudıı getirilmesi me
selesi hakkında bir mazbata imleme almıya memur cdllınfş 
olan frnnsız meb'uı;lanndan M. Cotz büylik mecli c verdiği 
izahatta harbi kafi surette takbih ve menetmek için ah·am 
cemiyeti mLnkında bazı tndiH\t yapılma:.:ı l:h~ımgd<liJtiui 
söylemiştir. 1 f kişiden mürekkep bir heyet 1930 senesinin 
ilk günlerinde toplanıırnk yapılması arzu edilen bu tai.hhic l 

Şirtıdivc k d .. 
nıe 

1 
J a ar uç şammç 

sc: e •• 
d" ını karilerimizc cak-
ırn et . . 

tah . . mıştık l\lüsnbakamıı 
nıınırniz· . 

rağbet .. ·'~. fevkinde bır 
ı k . gordu. lJer gün mcm· 
e etın l rn k lernen her tarafında haltkında tetkiklerde bulunacak \'C gelecek içtima de,•resiııdc j ~ ritü11 inlıisannın cıgaro t il·. n: ~lplar gclmiye başladı. 

ı. asıl fikir eğlencesinin hal-
1<Jrnız gu · arasında mazhar oldu-
is !~~bul bize vaktinde bir 

gor ·· ınuş olmnnın ze\ kini 
"eraı ,,. . · Problemleri gittikçe 
{')tıçlc1.:r· rn "'ırcceğiz. 1 ve 2 nu· 

1 
~ralı ınescleleri doğru hel

e J enlerin isimleri şunlnrdır. 

raporunu akvam cemiyetine verecektir. Büyük me~lis Belçika rinc/en birt 
murahhası 1\1. Rollinin hukuku <lüYelin kanun Şekline ko- işte bu son şekildir ki 
nulması tekJifini tetkik ile mi.ikdlet konferans hakkındaki bize bugün bu 5atarlan 
mazbatasını kabul etmiştir. (;elecck içtima yarın vuku bula- yazmak lüzumunu veriyor. 
cakur. Zannediyoruzki tezmım 

Cinevre, (A.A) - fogiltercnin tcJihntı tahdide matuf işlerde ihmal ve lakaydisi 

mesaiyi geciktirmek 'c bazı a"keri dcvetlcri izrnr e) lcmek başta gelen müessslerden 
niyetini asla beslemediğini beyan eden Lort Sesllln nutkun- birisini Tiitün inhisarı ida· 
dan sonra buyük meclis üçlincii komisyonu tahdidi tcslihat resi teşkil etmektedir. Bu 

s '-mirde Karantinede Girc-
un rn l. . llh· c > u u l lacim muhiddın 

'111 Abdülgnni, fzmir, Kar-

hakkındaki raporunu kafi surette kabul etmiştir. iddiamızı derhal tevsik için 

Cincvre, 25 (A.A.) - Büyük ıncdlsin onuncu içtimaı- bu idarenin çıgkardığı çe-
nın son celsesine riyaset eden .l\l. Gerrero meclisin hitamı şit çeşit cıgara paketleri ~1l aka l . . -l\ )<:ledıyc rebı Flkrı, 

Jt;lırnct Ychbi İzmir Kar-:ı-
) ·ık d ' ., 
1 
;
8
. ~ n d_oktor 1 hısım Siikiıti, 

k. z_ı,nı, Kemal Lfıtfi, Eren· 
O)unden ıı · · .. ı . •" usc\ ın zzernn 

~Sktid• J ' k .ırdan Ahmet Cenap 
onya Ere-ıtlisi hu:,usi muha
~bc mı..idlini Arır c·· 
t 

, •07.tcpe-
len (hzu, GirC"sun 1 osmıın ı 

bankası mcmurl:ınnd:ın fsm:ı-

il J Iayrettin. lsrnnbuldnn Kc
nıaJ, Galatadıın • 1chmer, 

J lava mektebinde mülftzim 
!~nvcr Relıii Bcj1cfendiler. 

Bir çok knrilcrimiz ye
dinci hanedeki piyadeyi ve

zir yapmı~lıır ve bu yiizden 
hal!edemenıi-wlerdir. 

Çtinkü o ph·adc beyaz 
fil oJur~n ikinc hamlede mat 
elde edilir. \·ezir yapılınca, 
şah kımıldıynmaz ye uyun 
Pat olur. .. 
" a 

Londrada 
6ir haftada 300 
Cftın kırıldı! 

Suikstçılar bulunamıyor 
· ı -ngilteraclc son ITünlerdc 

Yen· 0 

. .~ bir nevi mani almış 
Hırtım.. .. 

uştur. Bu yeni mnni 
ttıagaz 1 .a arın ve otomobillerin 
Camın 
eı· rını kırmak ve polisin 

inden kaçmnktır. 
J.ondr d b" Şckild a a ır hafcada bu 

de e kırılan camlar 3000 
n fazla idL 
Şa, ... 

n J ~nı hayret olnn bir 
Okta b" l 

nıeş oy e cam kırmakla 
Pol' ~ıl olanların biri de 
rn ı. er tnrafındnn yaJ,alann-

nnııştır. 

Ru h nıa arekct bununla kal-
•nış, ı de . ~ ... ondrnnın hnnılislne-
sıra''ct 1 • 

.1 ey crnıştir. 
l11gilt • ],, ercnın mcı.:lnır ~!·ot· 

" 11rnrd . ' ~ ' 
ri . polı~leri ,-e en 7.eki 
catı hu .. 

l u 
1 

1':'1 tnldp• ettikleri ne nn . , 
Ç 

ha ka dcni,·cler 
rı~aJdıx h ' J 

f t b 1 :ılcfc hen ii7. te\ kı-
B ynpılarnnmı~tır. 

unun iizcrine lngilh.:rc 
: ıli-;j b' .. 
ı. r t•yuk ınağ:ıznları mu-

azayn bac:l:ııw cır. R , \ 
• . uhiyatçılar:ı Bbrc bu da 
u.r ne, i ddiJil,tir. 

münasebile söylediği nutuktu mlizakeraun milletler anısında· üzerine bakmak kafidir 

ki. mesai i~tiraki mnkanhmasım miikcmmcl bir hale getir- zannederiz. 
mı~ olduğunu beyan ettikten sonra cenubi Amedkn hnkkın· Bunları dikkatli bir gözle 
da şu sözleri ilaYe ccmi\tir: "Cenubi Amerika hükumetle- tetkik edersek sadellk ve 
rinin ukYam cemiyetine gö~terdikleri alakayı hiç bir vakit stil namına bir şey göre· 

meyiz. Göreceğimi:ıı yegane 
unutaınıyac.ığım. ~Jilletler arasındaki miişkiillerin hallcdildilf-i-. ·· ki 6 şey senelerce kullanılan 
nı gor?1e !! . miınşcrJh olduk. Burada bulunımyan diğer kar· ~e~ mıllctlerın de gelip aramıza karışacağım göreceğimizi fakat hiç bir mana ve 
umıt cdl~ oruz.,. zevk de vel'.miyen bir takım 

__ __ _ çizgiler, garip ş~killerdir. 

Huver_fn yılba c.ı hediyesi Acaba bu gibi işlerde 
Y sözü zevk ve bediiyatla 

Amerikada vergiler 40 milyon daha alakadarlara b1raksak hiç 
tenzil ediliyor olmazsa onların fikirlerini 

Londra, 25 (A.A) \ uşingt0ndıın Deilv l\ıc·ı· k' öğrensek daha iyi olmaz 

b
. J ı c çe ·ıien h ır telı,rrnfnamcye ~öre, Reis !\1. ı fom·cr An . 11 mı? buna hiç şüp e etmi-
~ h . , . .. . ' 1crısn ı ara bir 

ı oel . edı) esı olmak uzre vcrgılcıi kanunuevveldcn itibaren yoruz. 
40 mı iyon raddesinde ar.nlırmığ:ı karar vermiştir. Bu ccn?jlftc •*•Davet ~ İlltanbul maddei 

yapıldıklı'.~ sonra dıılıi blitçc 20 milyon Jirnlık bir fazla umumiliJinden: l\lezıınen lnanbulda 
vnrldat gostcrmcktedfr ki bunun ciheti sarf , e 1 ti 1. 1 bulı.ınan ve fakat adresi meçhul . ma l ge e- 1 Cc h ddci 
cek m:ıll sene iptidnsındıın karnrla~tmlac:ıktır. ~an ) an mu umumisi lımaıl beyin me.zuni)eti hıtam 

Sırp - Bulgar müzakeratı bulduğundan hemen mahalli memu-
riyetine hareket etmeti lüzumu 

başladı Adliye vekaletinden biklirilmittir. 

Bclgrat, 25 (A.A.)- Pirott:ın hildidltyor: BuJg·nr Ye Yo- §Mezunen 1stanbulda bulunan ve 

ı h i hh 1 
fakat adresi meçhul olan Trabzon 

gos av cyct mum :ısa arı Bulgar heyeti murnhhn.;a.;1 reı'sl h ulculc hakimi Alı Rıza beyin 
mirıılay Profun ri} a. eti :ılrında topl:ınmıştır. Bu içtima n~a- derhal "azifesi baıına hareht eı-
yişi temin edecek olan muvakkat hndı1t nizamarın111 kıma- me;I lüzumu Adliye ~dtliletindcn 
tine hasredilmiştir. Heyeti murah hasalar kat'i metnin t:ı.nziml bildirilmi,tir. 

hususunda İtilaf etmişlerdir. Y ıınn 5':ıbnh bu tnlimntnnmc . Adli.> e Meslek Mektebi İcra 
inı?.a edilecek 'e bunu miiteakıp, hudut mlinııkah\tı tnllmat- şuhesi mezunlariodan olup aıkcr-
nnmesi ihzar o1unacakrır. lıkle alikas1 olmıyan 'e talıôı me

muriyet bulunanlann evrakı müı-

f İIİSff D d C knrfaşahk bit .. lcrile Adliye \elraletl celileslne 

devam ediyor 
lüzumu müracaatları. 

Londrn, 25(A.A) - Deyli Meyle Kudii ten bildirildi~lne 
göre, FJlistlnin şimalinde ld\in ve genç musevi çocuk1ıırı 
ile meskt'm bir numune çiftliği evYclisi gece miıseJUlh bir 
arap kafilesinin bnskınına ujtrnmıştır. 1 lndLe mııhııllinc k:ifi 

miktarda kuvvet gönderilmiştir. 

Bulearistanda bir komünist 
şebekesi bulundu 

Sofyn, 24 (A.A) - "Komüni:-t gençlik,, n:ımındn gl:1.ll 

hir cemiyetin me,·cucll ·edııdcn Şliphe~ e duşen zabıta tahar· 
ri'-·ata mric;mi' ,.e neticede \'itoş dağında fesat tertibntile 

J b. ' • 
mc~gul hJr f{omüni t çetesi ciırmu mc~hut halinde yoka-

Jıınnıı~nr. _ 

Rusyada frci bir k([ı:a 
Moskova, 24 (A.A.) -

Tas aja ı.ııı bildiriyor: Mos· 
kovadan gelen bir tren 
"Viatka,, yakmında yoldan 
çıkmı§hr. 45 te1ef ve 36 
yaralı vardır. 

Kfltuplara tloj/;1•11 
Ncvyoak, 25 (A. A) -

A vustralyah k&,if "'WUkim,, 

üzere 28 tefr.inievvelde 

gemiye binecektir. Mumal· 

leyh, "Graham arazisinin 

garbında şimdiye kadar 
malum olan sahil hn.ttma 
2,000 mil ilave edebilecc· 

ğ1ni ümit etmektedir. İki 
pilot bir makinist kAıffe 
refakat edecektir. Ka,ıf 
kumandan "Yrd.,ln karar-

cenup kutbunda yeni bir gi\hmı ziyaret etmek olye-
ketff MyahaU J'apmak Undedir. 

................................ ···········--·-
lllakdona lt Anı eri -

kay·a gid(vor 
Vaıington, 25 (AA) -

tngiltere ba~vekllinin Ame· 
rikaya seyahati münase· 
betile :rapılan p11ogama 
göre M. Makdonalt, kızı 
lshbel ile birl;k• c birinci 
le§rinin be4lndcn itibaren 
üç gün riyaseticamhur 
dairesinde, ondan sonra 
a)"lll onuna kadar fngiltere 
ıcfaretanesinde kal cal<tır. 

Reisi cumhur 1\1, Hoover 
ile reaKf\Sı tarafından ba§· 

vekilin şerefme blı ziyafet 
verilecektir. M. M .. donalt 
ile kerimeleri meclis mü-
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f\1.eçhul asker 
Ziya 
Şakir 

laylRll sitil 1 

lspir1olardan sonTa ııra 
süt\ere gelıaiş; onlan da 

boyayacaklarnıış. 

Ed1rneden ayrılırken 
Boyanın urımııdaki ha· 

lcimiyetinc şatıyonını. Ka· 
duı gözii, icadın yüzü, b
dın dudatı, paıkalya yu
murtası, Tahir Nadi efen
dinin gözleri gibi niba~l 
&iitün, bu kar ve mum gt· 

bi beyazlık ti1R1Alinin de 
boyanmasını yadırgamadım 

rnl doku;:,1111 Cll .<;afl sa!Jo 111 keskin bir 
horu, Sultan l elim, ca111ihd11 kubbele~inde 

dal.!!;alı. akislerle bi::i (4 ilcı·ıı ,, ~ 1Jaş111a ,, 
t/n('et et1nişti 

J:' tc~rlnl C\\ el- ı·aş tab) eler 

- '>olrtor bey: yuı yaza 
bilir miyim? 

-Fazla olmaınU prtıle. 
Vakıa batınızdaki yara 
ehemmiyetsiz ama •. Saf 

gözünüz bir az failaca zede
lenmif. Sakın eözünüzdeki 

ı sargıyı kaldırmayınız . ., Dok· 
torwı tavsiyesine ne dere· 
ceye kadar rıayetedeceğimi 
bibniyorum. Çünkü yazı-

lacak mühim ıeyler var. 
Bilmem, bunlarl ili buhran 
arasında istediğim kadar 
vÜzuh ile kaydedebilecek 
miyim ?. Ayın dokuzuncu 
ıalı günü sabahı •. keskin 
bir boru , Sultan Selim 
camiintn kubbelerinde dal
galı akiılerle bizi; 

- Silah batına : .. 

Davet etmiıU. Genit av
luda bölükler yerlerini alır
ken , bölük kumandanım 
Beıim bey (1) vaziyet ve 
hedefimiz hakkında ıu iza· 

hab veriyordu: 

- iki fırkadan ibaret 

olduğu tahmin olunan düt· 
man: (Vaysal- Hacı Danif· 
ment- Boyunlu) istikamet· 
lerioe dofru üç koldan ller-

münevver birer ferdi ol· dersem yaffın otur. 
makla bera'he verilen ka· Şimd.iden sonra, ~emele 
rtfık izahatı güç anlıyor- h ,_ ı..-..a:-..ruz. ki, bir t~bi ıroay[]ÇUI,., 
duk. Halbuki diğer arka· _ _....,. 
d Ş·mmden sonra. aıur.. 
aılanmız baka kalnnı· 1 

d ·1aı· ..iit .bi beyaz eoı ıye-
lardı. Bilhassa nip.nph .... gı __ _... 
t 

· cek ve ihtimal ki ÇU"'"• ve 
anzımi ve meu.fe tahmini 

onlan mü,lcül vaziyete sok· torunlarımız : • 
mutlu. Ni.zım yanıma ao· - Ad9nıın yüıü ıüt gı· 
!kuldu, kulağıma eğilerek: bi kızardı, yahut: "hi 

- Agabey: bu ne hal?.. -- Dudakları süt gı 
Dü,mana ne kadar yaklaı· morardı 1 diyecek\erdir. 

bjımız, top ıealerinden • 
belli.. Böylo ayak üzerinde UZUI ettkilf l 
verilen dersle harbe naaıl d'l A'IMl-

H
anım efen ı tr, __ ..1 

glreceitz ? .. Evet.. Bu çok pada uıun etek rnuu
111 

feci bir hat Dünyanın hiç lbet okudunuı. Bu çıktığım e ki 
btr devrinde, hiç bir asker moda~ın güzel baca an 

bu prt altında harbe gl· kapayıp kapa~ıyıcağı;: 
remezdi. Ateı açıldı~ı za. bahsetmiyeceğim. " 1 
man; makanizma kolunun Lo d ·ı· Berlinin guze n ra J e d" .... 
hareketine bile eli alıtık J 1 • UfUPU· ve tcıniz cadoe en od 
olınıycın bu askerlerin elin- lerek çıkanlan bu m ayı 
deki ıu dilber mavzerler, . d tatbike başlarsanız a b sız e k" .. e 
a eta ir çoban sopatt gibi diye korkarım. Çün u uı • 
faydasız kalacaktı . Derı ı· çokurları· rine kana ızasyon b 
ve mo1a u • di d'k ·~· şu en· ıı r:un ıurme • nın da tüy ı b5 • 

Abnı dört nala sllrerek ginıde lstanbul sokakları1n· 
ileri hattan gelen birzabi· d h 1. · ne olur sonra a a ınız ·v 

tin alay kumandanına Toplu Jg11e 
tebliğ ettiği emri müteakip ___ _.._ _._.-: 

derhal yürüyüşe geçtik. _.;.-
6

-;;:;0- E 10 p ARA .
1
1 

Yıldınm gibi gelen bir U., 

liyorlarmıf. Bu suretle Edime 
üzerine yürüyen düpnana 

havadis, bütün aaker saf· ~ Anadolllll~~ = J 
lannı dolaııyor : ! ıinde birer ~ l...hıı 1 : J...-1 ~ı 

- Onuncu fırka ile Celal : yının yOkte ~ J.elM- : kartı biz de 'Üç fırka olarak 

yürüyoruz. Fırkanın biri, 
mürettep Celil Bey fırkası, 
Diieri onuncu Hüaameltin 
pap. fırkası, üçüncüsü de 
bizim 10 uncu fırka .. Bugün 
her halde dütn a ıla temaı 

edeceğiz . Ve düpnanı 

ruc'ata mecbur ettikten 
ıonra taaruza geçeceğiz ... 
Oh : Artık sevincimizden 
uçuyoruz. Demek ki bugün 

düımanı ruc'ata mecbur 
edersek, yarın, nihayet 
öbürgün Bulgaristan top
rağındayız.. 

- Haııır ol.. Silah omu· 
za.. Mangalarla sağa çarh, 
marf. •. ileri marı... Bora-
zan mangasının yürOyüı 

martının keskin nafmeleri 
duvarlara çarparak akıt 

sedalar yaparken, sert 
adımlula dar ve lvlcaçlı 

sokaklardan dolatarak Edir-

neyi terkediyoruz. Pence
reler açılıyor, kafesler kal
dınlıyor, hasretle bakan 
gözlerden yqlar ıüzülüyor, 
aksaçlı kadınlann hıçkınk

ları arasında Zafer dua
ları itidiliyordu ... 

Edirneden çıkmıı, Kuıte· 
pede mola vermi§tik. De
rinden top sesleri geliyor-

du. Fakat bu mola, lstira· 
hallen daha ziyade, ders 
için idi. Elimizdeki tufekler 

mavzer di. Efradın dörtte 
üçhuçuğu, rna ... zeri ilk defa 
ellerine alıyordu. Takım 

kumandanları, öbek öbek 

efradı etraflarına toplamıf, 
silah .doldurmayı ve 11i-

1anailıı öğretiyorlardı. Bu, 
her halde .pek kolay bJr 

bey fırlcaıı bizden evvel ~ HIMA YEi ETf yarduD- İ 
düşmana temas ve taarruz ! nizden bekJedlli -· 
etmlı. Düıman kaçıyormuı. ı:=:·-:-::·:·--:·-~::~-;"::"';-1 
Şiddetle takip etmek için Hahr4 gel~nler_:_ 
bl~im fırkaya da süratle s nrfsiDde-
yOrüyü,e feçmesi emri gel- OD . düellocu 
mff. Asker, nihayetsiz bir Meşhur bir d "I" döceğinde yatıyor uk. 
,evk ve heyecan içinde idi. o um Y slenere 
Henüz endahtı öğrenemi· DoktonJ

118 
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yen arkadaflal' : dedi ki : dütkiin olduğu· 
Ka t t ı - ÇA>k Doğru· - sa ura aa o ıun .. _ .J -h' euiyoru .... 

Diye haykınyorlardı. As· mu 
1~ I viniı lcurfulaıak· 

k 1 bi 
ı ıunu soy eJ - ? 

er n r an evvel harbe r iDi 
girmek İftiyakile y~rüdüğü lığtm ihtim• ~. ~:ıi bir ta· 
man fi d ki Doktor :şup d O va· ra ıa ann a · kanıık- b salla ı. 
laktan bile belli idi. vırla aşını nd dot· 

kit basta yatatı 1 

Kuıtepeyi indiğimiz za· rularak .batardı: bir• .ı .• ı .. 
man (Pıravadı) dereıfnin ı .. L.I Klll't' - Bır .,..~·· ı_.J" iri· 
ayaklarından bir dereye Doktor 1cor1cM•k acul. . 
gelmittik. Köprü yoktu A rİC9 e41erım - .., ... 
askerin ayaklarını çıkara· b 1 naı. k sükun _u ~ . .J:~ adamın 
ra ve ~çalarını sıvayarak Hali ıhtiı4":'9 doktor 
dereyi geçmesi emredildiği bakinı balen 
halde, yürüyüfü tehir ede· :::: son kurbanı olmak 

cek olan bu emre kı'mse · ordu istemıy · tekrar 
aldırmadı, dizkapaklardan Halbuki hasta 

yukarıya kadar çıkan suyu ediyor8d~: k lıç aman bir 
derhal geçiverdiler.. - ır 1 

··· 

A k da ı d rd kılıç veriniz.... bu halde 
r a f arımız a ge ü· 

ğümüz bu ne,'e tabii - f aka~~mak fikrin· 
bizi de çok fazla alikadar kılıçla ne 

d d desiniz ? b e iyor u. Yürümüyor, adeta k't hasta şu ccva ı 
uçuyorduk. Ah ıu mel'un O va 

1 

çamurlar da olmasa .. giln· ve~ :Boktor 1 Benim ~~i 
lerce yatan yağmur her d elinde sılah 

bir a am 'd' 
tarlı çamur deryası haline olduğu haldt ölrnelı ır ... 
koymuıtu. SOrillmemfı ara· D ı-k 

idik lıte ü u 
zf de bile güç yürüyorduk. bayel ge · ' _ .ı taınaınen onümuz"e .. 
Ayaklanmıza yapıpn ça· ovaıı ..nk milhlp, fakat 
mur bazen yüriltmiyecek Manzara ...- d bi 

derec
-yi buluyordu. ÔnO· ok ülvl idl · Yer e, n· 
• ç • tlamasan· 

mü:ıdekl küçilk sırtlara )erce ıilahın pa 1 
yükselirken (Döllük) ova· dan haııJ olan müıelıe 
ıından gelen tiddetll tüfek tarrakalere havada patb· 
ıeıleri heyecanımızı arb· yan da,..&n ,...apneUerinn RJAk...... ...,.,, 
rıyordu • ketlda la 

Bu .... "'81 ......, ...... veri7orclu-
~...ıiflj ·l#ı Hr )çiıa ... 
.... ~o .... ....... ...,,..,...Ola, ... 



\'Tal~tın 
Solcfan ~ağa: 
J - Vasati Avrupada bir 

cumhuriyet (6) 

I 

VAKıT 9 F: hil 

Buakıam 

bulıııacası 
2 - Hyret ve tasdik 

nldai! (2) bir Ermeni iSml(4) 
3 - beU, afet ( 4), ıısht

luk (2) 

Kıbnshı bir 
boka maçı 

Kıbriıta, İılanbulun ta
nıdığı bokııörlerden Kemal 
beyle Mazlumldes on bet 
ravun~hık bir boks maçı 
yapmıılardır. 

ş·nema, Ti atroJ 
Elhamrada 

Kızıl Kadın 

Dünkü bulmacamızı halledemedinizse bu günkü 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırrını 
meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik ederek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. 
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Buaünkü halledilecek yeni 

e 
Dilnkll hulmacamı:ıın 

haltedllmlt ıclrll 

Gençlik kültürü 

Tarih terbiyesi 
fptid<>.i mektebinde oku

yordum. Bir gün mektep 
b;ıyrak!arla donandı mek
tep müClürii hepimizi mek
tebin b:ıhçesinc topladı 
dedi ki : 

_ Artık hürriyet ilan 
~d;ld~. Bundan sonra devlet 
i<eri düzeliyor. Mutlakıyet 
id:ırei zalimesinden lıalas 
o!duk. Meşrutiyet demek 
fazilet dC'mcktir. Mı-srutiyet 
demek fezaili beşeriyenin 

tahakkuku demektir. Biz 
bu sözlerden bir şey anla
madı\:. 1908 senesinin par
mak kadar çocuklara öğ

rettiği " Rejim " değişik
:iği bundan başka birşey 

Jeğildi. Ben eve geldiğim 
zaman mektep müdürünün 
söykdiklerini anlattım: 

Artık lıiirriyet ilan edil
rrıi~, her şey iyi olacakmış., 
dedim. O zaman inkılap 
fıı kasına mensup olan ak
r.ıLınıdan biri bütün aile 
lıall:ına şöyle bir nutuk 
s .. y! di: 

"- Otuz üç sene süren 
devri şeamet artık nihayet 
buldu. Bu müddet zarfında 
ne memurların maaşları ve
rildi, ne vatanın hudutları 
muhafaza olundu. Vatan 
bir takım rüşvetçilerin elin
de kaldı. Mübarek"vatanın 
bağrına düşman dayadı. 
Hançerini. bizim evde bu 
nutuk devam ederken so • 
kaktan allı yeşilli bayrak • 
tarla donanmıi bir kafile 
bağrışıyordu: 

Yaşasın Hurriyet... 
Adalet, müsavat, uhuvvet .. 

Evdekiler de bu coşkun 
nakarata uydular, onlar da 
olanca kuvveti~ bağırdılar. 

1908 senesi günleri hep 
~öyle acaip ve fazilet id • 
~iasile geçti. Bu telkin şu 
!Sasa istinat ediyordu: 

" - Meşrutiyet, vatanı 
arçalanmaktan kurtardı.,yani 
meşnıtiyet demek vatanı 

taksimden kurtarmak de -
nıektir .• Bu telkin her şeye, 
her şekle, her kalıba uyu -
yordu. 31 Martta bu telkin 
~eriata uyduruldu. 

-Şeriat isteriz. şekline 
girdi. V c irticaı güzel gös
termek için ne lazımsa onu 
yaptı. 31 Martçıların da 
dilin<le bu nevi ahlak ve 
'azilete dair sözler vardı. 

Hürriyet ve itilaf fırkası 
ve kabinesi ge~e ayni sözü 
diline dolayarak işe koyul
du. Bilhassa 1908 inkılap-
çılan inkılabı bir fikir ve 

sistem halinde ileri sürme
dikleri için mukabil taraf, 
muhalifler önlerinde çok 
vadedilmiş fakat hiç bir 
şey yapılmamış bir saha 
hulunca tekrar söze başla
dılar: 

- Biz suiistimallere ni
hayet vereceğiz!. dediler, 
Geldile iktıdar mevkiine 
geçtiler ve ayni batakta 
boğuldular. Üstelik hiyane· 
ti şerefli bir rozet gibi 
göğüslerine taktılar. Müta· 
rekenin ilk zamanlarında da 
memlekette işgal kuvvetle
rinin yerle~mesini kolaylaş
tıracak olan bir cereyan 
peyda olmuştu. Bu cereyan 
1908 senesindenberi iddia 
edilen fikre ve bir sisteme 
İstinat etmiyen vaidler is
tinat ediyordu. Deniyordu 
ki : 

" - İşgal kuvvetleri ge
lirse bolluk olacak, kıtlık 
ortadan kalkacak ... Merhum 
Nüzhet Sabit bile bu ab
dal telekkinin kurbanı ola-

rak gençliği silahtan tecride 
çalışıyor ve memleketin 
emperyalistlere teslimini is
tiyordu. 

Şüphesiz ki brgün de 
yirmi bir senelik bir siyasi 
gevezeliğin neticesi olarak 
yeni devleti bala 1908 se
nesi kafasile anlamak isti
yenler vardı. Bunlar um
du~larını bulamayınca tıpkı 
eskıler gibi düşünebilirler. 
Halbuki davayı bu şekilde 
~lt:. a~ma~ hatalıdır, çok 
ıp~!d~ıcedır. Artık devlet 
rejlmınden bahsederken 
başka şekilde ve başka 
mahiyette mantık yürütmek 
lazımdır. Devlet şekli mu
ayyen bir iklısa

0

di devrenin 
ifadesidir. Devleti, mutlaka 

ahlaki bir ideal değil, si
yasi ve iktısadi bir "reali
te" olarak düşiinmek la
zımdır. 

Bunu nasıl temin etmeli, 
bu telakkileri nasıl ortadan 
kaldırmalı? 

Buna çare bulabilmek 
için evvela sebebini gör· 
mek lazımdır. Bunun sebe
bi devlet rejim )erini bir 
fikir ve ilim meselesi ha
linde değil, yanlış bir pru
paganda şeklinde göster· 
mektir. 

Geçen nesiller bizde ve 
devleti hayat haricinde bir 
• Ahlakcı. rolünde bir mü
essiR anladı.. Bunun için 

4 - kiiçük su (5) 
5 - ;\llistakbel (3), ka

ranlık (3) 
6 - Nota (2), nı'ca e-

vet (2) 
7 Dühul etmek (6) 

Neticede hakem favul 
yaptığını ıöyllyerek Kemal 
beyi mağlup ilan etmiıtir. .............. -............................... . 

Mele/r.le 
Yaııyan Ölü 

Operada 
Kadının harbe ıriditi 

Al/r.a%arda 
Yeni Tarzan 8 - Doğru (6) 

CJ - Kalenin en sivri yeri 
(2), istifham (2), hamamda 
su dökülen şcyu(3) 

Yukardan a~ağı: 
1 - Bir >por kulübiimli

zün Lmi ( 9) 

iş (5) ~abahla akşam arası (3) 
5 - Hırbtiyan mabedi (6) 
6 - Büyük (3) öniin 

eksi, ( 3) 

Asriıie 

Sokak Kadını 

Pangaltıda 

Kanlı aık 
ı-~--

2 - Vtanç (2) bir adet 
(2) 

3 - Yattıktan sonra ya· 
pılaıı şey ( 6) 

4 - Bir adamın tuttuğu 

7 - Peygamber (5) 
8 - Hazır manas111a ni

da (2) Rusların Karndenizde 
meşhur limanı (5) 

9 - En kiiçiik zaman (2) 
hizmetçl ( 4) 

·-

Mtlleıte 

Ağamız eğleniyor 

PanıaltJ •lnema tl7atroıunda - Bu 

akşam komik Şcrkl Bey temsiller! 

(Kanlı aşk) dıram 4 perde, :\Iatmazel 

Tahnit kursu tedris 
hayatımıza can veriyor 

Kurstan çıkan muallimlerimizin yapbkları ders modelleri 
Avrupanınkiler derecesindedir 

• .. ..,. "' , .. .. 
/'f 'ı 

ıJr • ... ~--
11ine varıncıya kadar Türk muallimlttinln ellerinden 

çıkmış bir tilki ini modeli 
Ankarada Orta muallim :< 

mektebinde açılan ikinci r---~~~~--.."!""''= 

tahnit kursunun faaliyeti 
muvaffakiyetle neticelen -
miştir. 

Bu kursa 11 i orta mektep 
tabiiye muallimlerinden ve 
kalanı ,da ilk mektepten 
olmak üzere 45 muallim 
devam etmiştir. 

Kurs faaliyeti tahnit mü
tehassısı Alman her Kapun 
ile birinci kurstan çıkma 
muavını muallim Necdet 
beyler tarafından idare e· 
dilmiştir. Kurslar, dört a
yaklı hayvanlar, balıklaı 
haşaratın mumya ve muha
faza usullerile teşrihi mus· 
tahzarlar, iskeletçilik, kolek
siyonculuk, mudelcilik gibi 
mevzulardan maada müze 
müdürü lsmail Hakkı Bey 
tarafından kıymetli mesleki 
konferanslar verilmiştir. Mu
allimler nazari ve ameli im
tihana tabi tutularak kurs
larını bitirmişler ve tabiat 
"rejimin., kudretini, mana
sını idrak edemedi ve bu 
yanlış anlayış devlet reji
mini kuvvetlendirmeğe de
ğil zayiflatmıya yaradı. 
1908 den sonraki vaziyet
ler meydandadır. 1908 İn· 
kılapçıları rejimin fikrini 

söylemediler. Memleketi bir 
ideal alem haline koyacak
larını söylediler ve aksül
ameller kuvvetli oldu. 

Buna mani olmak için 
yapılacak yegane şey dav
leti bir fikir ve ilim mev
zuu olarak göstermek ve 
devletin bir tabiat hadisesi 
olduğunu öğretmektir. Genç 
nesil artık iman etmelidir 
ki, devlet tarzları değişen 
şartların içtimai hareketle
rin tabii bir neticesidir. Ve 
devletin varlığı tabii bir 
hadisedir. Halbuki buna 
mukabil açınız, her hangi 

Gene muallimlerimiz tarafından 
yapılmış " Tavşanı parçalıyan 

puhu • modolt 
derslerinin usulü tedrisi 
hakkında birer tez vermiş
lerdir. Birkaç cümle içinde 
bugünkü mektepçiliğin ga
yesini ve mesleki kursların 
faidesini anlatmayı lüzumlu 
buluyoruz. Şimdiki mektep
çiliğin yürüdüğü yolu bir 
tek cümle içinde sıktştıra
biliriz: 
tarih kitabımızdan bir kaç 
sahife okuyunuz göreceksi
niz ki bizim tarih terbiye. 

miz de cahil politikacı )arın
kinden farklı değildi. Mesela 

Abdülhamit devrinde yazı
lan bir tarih çocuklara şöy
le telkin yapıyordu : 

• ... Sayei şahıınede va· 
tan gül gülüstan olacak ... " 
Meşrutiyette basılan tarih 
şöyle diyor : 

Otuz üç sene sür~n 

devrei zulmü fesat vatanı 
param parça etti. meşruti
yet vatanı gül gülüstan 

edecek ..• daha fazla okumıya 
!uzum yoktur. Genç nesli 
hayata hazırlarken tarihten 
istediğimizi bilelim. Bilhas
sa tarih tedrisatını hayati 
bir olıış, ve tekamülün 
merhalelerini anlatan bir 
bllti lı.line koyalım. 

Sadri .Etem 

.. Muhitin becerikli, İş 
bilir, bildiğini yapar, ya· 

1 
ratır, ve yaptırır insan 
yetiştirmek. Muallimin ko
lu kanadı olan tedris l vesaitinin oynadığı faydalı 
rol çok mühimdir. Bunları 
yapmasını ve kullanmasını 
bilen eller canlı meyveler 
alırlar; Bunlarsız ders mu· 
iıllimi bir gramofon ve 
çoc!-1ğu da esneyen bir 
vazıyette bırakır. Bu iti
barla kurslar hem muallim 
ve hem de talebe için fay
dalı oluyor. 

Muhitimizde yaşıyan hay· 
vanlar, memleketimizde 
yapılması mümkün olan 
tahnitler ve hatta kurbağa 
istihalelerini gösteren müs
tahzarlar bile Avrupadan 
getiriliyordu. Halbuki mu
allim her kopun evvelce Av
rupadan getirilmiş nümune
leri beyenmiyor ve bunlar 
da tabiilik, hayvanın yaşa
yı§ını gösteren canlılıklar 
bulunmadığını söylüyor. Ma· 
a~if vekaletinin müzesini 
ziyaret eden bir insan ora
da yaşayışlar kuvvetli çiz -
gilerle ifade ve tesbit edi
len mumyaları gördükten 
sonra mütahassısın verdiği 
hükmü tahnit işlerinden 
anlamadığı halde bile kendi 
kendine tekrarlıyacaktır. 

işte size bir tilki famil • 
yası inine varıncıya kadar 
Türk muallimlerinin ellerin
den çıkmıştır. Bir tavşanı 
parçalıyan Puhul 

Her halde Avrupanın 
harice sevk için yaptığı 
tüneyen sünepe bir Puhu 
gibi cansız değil. 

Maatteessüf dışarıya mal 
çıkaranlar yalnız keselerini 
düşünüyor ve çocuklarımı
zın dikkat ve alakalarını 
çekecek pozlara ehemmiyet 
vermek nezaketinde bulun
mağı kendilerine bir külfet 
görüyor ve buluyorlar. Bel
ki de onları mazur görecek 
ve affettirecek mantıkları 
vardır: Ôyleya bir kurbağa 
istihalesi bir nebat teşrihi 
yapmıyan memlekete ne 
olsa sürülür. 
. Y~karda dediğimiz gibi 

t~drıs vesaitinin mektepçi
lıkte kıymeti büyüktür. Bun
suz mektep azasız vücut 
gibidir. 

Ne görür, ne yürür ve 
ne de işler. Firengiyi, tah
ribatını göstermek istiyen 
bir muallimin elinde bir 
tablosu, bir modeli bulun· 
mazsa ders bir masal hük
münde bile olamaz. Böyle 
bir kursu gören veya bu 
kursta gösterilen şeyleri 
bilen muallim piyesini ken
disi hazırlamak imkanını 

kaıanmış demektir. lıtan· 

SaAıfa 

• • • • • • • • 
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ANKARA 
POST ASI 

: Ooera sineınasıntla ınuzaff eri~etıeı tevali emyor 
~ · DÜN AKŞAM 

KADININ HARBE AİDİŞİ 
:\fükeınmel seıli filmini seyreırrıek üzere şilap eden ce•im kalabalık 
ıinemanın .v~i salonunda ıı~arruyordu. T eoeffüs csnaunda maruf 
fotogral artııti J. KANZLER hazırunun bir fotoğralini çekmittir. 
Sinema müdüriyeti muhterem i\lüıterilerine bir cenulc olmak üzere 

• fiatlan herke&in ke•e•inc uygun olacalc surelte ıadilinc karar vermiıtır. 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® fil®l®Ji®l@li®I®~ 

• 

• 

Totonun yeni dansları, kantolar, do- Jer birlikte iki oyun birden r.-\~anıtı 
ettolar, verycte. cgleniyor IIo~kadcm gebe ) cak.Jitl 

* Şehr:ad•baıı MUJet llyatroıunda- oyun 2 Perde komedi, k<into
1 

docttO. 
Bu akşam komik . ·aşit ve Fahri Bey- ,-aryete, dans 

·--· ( -------_-- .---:: __ ,...:...:...._--:::::.-=._~_:__:=-..-=--===.=-Ei' 

_. .............................. Bil! ..... . 

Gençlik habeırleıri 

Meccani talebe 
Liselere meccani leyli 

talebe alınmak için yapılan 
imtihanlara ait kağıtlar 

tetkik edilmektedir. İstan

bul erkek lisesine ait im· 
tihan kağıtları bitmi§, bu

rada imtihana giren 200 

talebeden 16efendi muvaf· 
fak olmuıtur . 

Vefa orta mektebi 
Ceğaloğlundaki Vefa orta 

mektebi yakında Kadırgada 
eski eczacı mektebi bina· 

sına taıınacak ve yeni sene 
dersleri burada baılıyacak· 
tır. 

Halk bilgisinde 
Halk bilgisi derneği ilim 

encümeni önümüzdeki salı 

veya perşembe günü top· 
!anarak Aptülkadir Beyin 
Anadolu seyahatine ait 
raporunu tetkik edecektir. 

bulda sıhhat müzesinde 
canlı gibi duran hastalık 
modellerini hatırlatırım. Ve
kaletin müzesini ziyaret 
ve altındaki Türk isimlerini 
okumak yapılan jşlerin Vi
yanadaki eşlerden farksız 
olduğunu gösterir. 

Bu kursun en kıymetli 
taraflarından biri : mualli
min kendi vesaitini yap
mak kudretini kazanmış ol
masıdır. 

Kıymetli bir nokta daha: 
Hep biliriz ki diğer bir· 

çok meslek eserleri, roman
lar gibi nebatat, hayvanat, 
ve sair tabiiyat kitapları· 
mızın mayası başka dilde 
yazılmış kitaplardır. Mah
dut bazı sahalardan maada 
memleketimizin nebatatı , 
hayvanatı tetkik edilmiş ve 
lıer medeni memlekette ol
duğu gibi müzeler yapıl· 
mamıştır. Bu kursu ve bu
nu takip edecek meslek 
kursları sahaları dahilinde 
böyle bir imkanın annesi 
olacaklardır. Ana vatanın 

her köşesinden Ankaraya 
koşan muallimlerimiz tatil 
zamanlarını yorucu bir faa· 
liyet içinde geçirmişler ve 
memleketlerinin susamış 

yavrularına daha yüklü ve 
daha zinde bir faaliyet 
hummasile koşmuşlardır. 

Maarif vekaletinin çok 
yerinde ve hakiki bir mem
leket ihtiyacına cevap olan 
bu faaliyetini takdir etme
mek mümkün değildir. Çok 
ve hem pek çok işler öğ
renildi. Türk zekasının elin-
den bırşey kurtulmuyor. 

Yalnız ona bir imkan, 
bir meydan vermeli. Bu· 

Üsküdarda lise 
Geçenlerde tebliğ olunaıı 

maarif kadrosu mucibince 
Üsküdar lisesi orta mektep 
haline ifrağ edilmi§tir. Ha· 
ber aldığımıza göre Maarif 
vekaleti Üskcdar, Kadıköy 
ve havalisinde bir lise bu· 
lundurmanın lazım geldi· 
ğini nazarı dikkate almıf 
bulunmaktadır. Bunun ne• 
ticesi olarak Üsküdarın eıı 
müsait bir yerinde yeni 
ve mükemmel bir lise bl· 
nası inşa ettirilmesi tasav• 
vur edilmektedir . Bu da 
ancak gelecek sene içiıı 

mümkün olacaktır. 

Aarupaya gönderile· 
ceklere 

Alt ticaret mektebi ulfıınU 
füiye ve yüksek kısmı ıııezıııı

larıııdaıı, müderrisl~r meclisi 
tarafından seçilecek biri<rç [fell" 
di Avrupa ticaret fakült~lerin: 

tahsile güııderilece~lerdir. 

rada çalışanlar yazın bıJ 

seneki meşhur sıcaklardıı 
ter içinde tahnit işleriniıı 
güç şeraitine bunala bunal• 
uyumağa mecbur kalmakla 
beraber muvaffak olmuş• 

!ardır. Darısı öbür mual• 
!imlerin başına. 

Burada miitahassıs her 
Kopunun her ecnebide nıı· 

dir bulunan samimiyetini 
öğretmek arzusunu söyeme~ 
ihmal edilmemesi lazıfll 

gelen bir nezaket borcudur· 
Bu adam aynı zamanda vesi' 
itsizlik içinde nasıl çalışıl•· 
cağını, pıratik şekilleri eP 

kestirme yolları göstermeyi 
unutmuyordu. Yanında ku>"' 
vetli bir tercüman bulunur• 
sa bu muhterem adaınıP 

daha kuvvetle çalışmasııı• 

yardım edilmiş olur. 

Tevfik 

Eylül 
l<ebiüldhir: 22 Burç: Mi:ofl 

[!] [!] 
Perşembe 

-~Nam.z vakitleri 
, .... Oıı. fkl•J, A.lq•" Y••ıı ,.,,~ 

5.51 li,05 1S,~8,0t 10,~.~ 4 .......... 

Buslln doitanlara iıfnı: 
Erkek.: 

Sinmez Suat 

GllaGn aaılhati: 
Kadın glılerck ağlatır. 

Bıısilnkil haT• 
Rlizglr poyraz ha\ a 

bu1.utlu olaca.kur. 



•~:&> Kadık6yünde <9a5 • 

ftiHn, evıenıe, nylfet nısi 
HER YERDE GÜZEL 

Kiirkler 

merasim ve ~ıveller 
Miideciri bulunc!ufum Kadık6y lslcele du

rlndeki gaz.ino, lo'luJnia ve dlJns salonu .. 
muul• bet kifiden milrekkep v• Rua artistlerinden 
( H. VASILO.F)un riyasetinde mllkemmel salon 
orheMiı·asının kıtlık programlanna het g{ln 

saat altıdan yirmi d&cle -.e cuma g(inleri de on lkid 
yirmi dörde kadar devam olunacaktır teırif edecek 

ınuhterem müıterilertmlzin her an memnun kalacak· 
lan ve salonumuida nl,.n, . evlenme, d'Jlafet, 
hıuu~i merasim ve dltl'eller deruhte edtldifi 

Bulunabilir Jlkin ••. 
Beyoilunda 391 numarada 

EPREM. 
Mağazasındalnlcr kadar güzel 
olamaz. fiyatları rekabet ka

bul etmez derecede ehvendir. 

Üsküdar ~z san'at mektebi mü
dOrlülunaen: Mri.tebiınilde mev
cut beş saıı'at sınıfı ile orta 
kısım sekizinci sınıfın kayt mı:
amelesine başlanmıştır. 

San at stnıfüı rıııda nazari 

arzolunur. Müdüriyet . ~ - - - - - -s===-= =:- -
- --. -zwwwz: 

derslerden mada dikiş ve biçki 
şapka, moda, tııbahat, iilü ve 
kola, nakş dersleri vardır. 

Dosya No. ismi Pederinin Jsml Sınıfı 
77 Güzin H. Ziya R. 3 
46 Emine ,, Muzaffer 8. 2 
18 Mukaddes H. Şerafettln ,, 2 
69 Fatma ,, Zeynel " 1 
92 Hayriye ., Ahmet ,, 1 
20 Münevver ,, Fey7.l ,, l 
95 Didar ,, Muzaffer ,, ı 
48 Fethiye ,. Ahmet ,, ı 
8 7 Mübeccel ,, Vecihi ,, J 
39 Mua1.zez ,, Sabrl ,. 1 

I07 Pakize ,, Müştak ,, f 
J 14 Leyli ,, Ahmet ,, ı 

Kandilli Kız Orta Mektebi Müdürlüğiinden. 
Dosya numaraları ile isimleri yukarda gösterilen hanım

lar leyli meccani müsabaka imdhanında muvaffak olmuşlardır. 

Meclisi umumii vi
layet azayı kiramı na 

lnşası mukarrer mekteplerden Nişııntu~ı mektebinin temel 
atma ınerruimi 26 eylül 929 perşembe giinii snat dokuz 
hu~·ukıa ynkılacuğından TeşYlklye polis karakoru karŞısındaki 
n 1; t mahalline ccşrifleri rica o!unur. 

Dev!et demiryolları ·ve li
manları umumi idaresinden: 

Haydarpqa - Pendik Banliyö hatb yolcularının nazım 
dikkatine: 

,_!
1 

Haydarp;ııa-Pendilc: Banl:yö h:ıttı katarlanna mahıus(ll)numarııh 
Met~ -:SYMl:ı 

1
at ten.ili .. yolcu tarlfealne tevfikan ihdas olunan mıntalı:a 

DlD fty Ü 1929 t..abiaden itibaren ph••R• L •• I 
2 Mezhr tat1fe -~ UCl!"aJUIU4br. 

muctbtace ( Haydarpaşa • Gôztepe ) ltumı bi-
rinci ( Erenköy - Küçükyala ) kısmı ikıncJ ( Mal p ve lepe • cndık ) 
kısmı da üçüucü mıntaka itibar cdılft'Jftir. 

3 - ) olcular iid!ş biletlerinin müı'ir bulunduQu nuntalı:anın mün 

teha iıtaeyonuoa kadar devam edebilecekleri gıbt gldiı \'e dlSnüt biletle • 

rinlıı dönüt kısımlan nzerinde ınuharrer muvasalat islaısyonunun tabi bu 

lundttğu mıataka dahilinde de istedikleri istasyonuna hdar scyaha 

edebilirler. 
4 Mvl:ür tarifcni• ihdaıında ( Kızılıoprak ile Suaôiye ) arasında 

iataeyonlann lrurbiyetı ve yolcu kesafeti nazarı dillata alınarak yolcula

nn iln mmtd:a t:creti \ermcmelcri için ( Kızıltopralı: • Suadiye ) lcısnn 

da aynca bir ımıntab olarak kabul ed=lmiıttr. 
5 _ ( Kızıltoprak - Suııdiye ) mıntabaına alt biletleri hamil yolcu

lar hta~n ,eyrf istikametine nazaran ancak l<iulıoprak ve Suadfyeye 

kadar gkkbi~rler. 
Keyfiyet muhterenı halhn malumu o!malc üzere ıavıihan ilan olunur, 

......... Leyli ve nehari ....... .. 

1 istiklal lisesi 1 1 Tam devrelldir. BOtün sınıllan mevcuttur. il 
Talebe kavdinc ba~lanmışnr. 1 ler giin miiracaat olun:ıbilir .• 

Şeh~debaıında Polis merkezi arkasında • 
lllJ .!lrlLllJ Telefon lst. 253-l _ ...... 

Muhasebei hususiye 
müdüriyetinden: 

Tahsil müddeti beş sene olup 
derecesi ortadır. 

lstanbul icra dairesinden: Ali 
Raşit beyin linas efendi 
Klrkordan borç oldığt parnya 
mukabil birinci derece ~,ra 
numara~ue ipotek irne eyle
diği Beylerbeyinde Burh:mire 
mahallt::;indc Bayır sol\ağm

da cedit 25 - 25. ( numaralı 
mna bahçe J,ö~l.iin 'e snire· 
nin ihalel cvvcllyc i için ao 
glin müddetle nıiizarede olu
narak bin linıda talibi uhre
sinde birinci ih ılesl yapllmış 
ve kafi ihale~i on beş gün 
rniiddet ve ) i zde beş .zaın
mile tekrar ml11 .. aycde ı ... onul
muştur. 

Hududu: lki tarafı tarik 
diğer tarafları Zercf .,an hanı-

' mm ve .l\Jehrukc hanımın 
hane ve bahçeleri ve bir 
acemin :ırs:ı ı C'mmetullah 
};anımın hane \'e bahçesile 
mahdut dört dünlim iki ev
lek 67 arşın murahbaında 

anızi dahilinde ı 95 arşın 

tcrbiinde bedel duvarı taş 
bir mutfak \'C bir ahır bir 
h:dA hariçte su taksim depo· 
su ve 34 arşın terbiindc bir 
oda Ye bir odunluk müceba
kisi kısmen tuş duvarlar ve 
kısmen toprak beş setJl birisi 
Jngilfı: demir dolaplı iki ku
yulu ytizü mUteca\ iz muh
telif meyva ağacları ,·e 
çamlı Ikf katlı kırmızı a~ı 
boyalı poyraz tarafı camc
Hnlı bir antre iiç sofa üç 
hal! bir kısmı yliklü dolaplı 

'biri yer oda ı olmak üzere 
doku.z oda zemini çini bir 
kiler jki merdh•en alcı bir 

mutfak arkada bir hamam 
ve sairesı havi olup senccl 
2 

. c 
~O hra ile maarif idare i 

tarafından 29 uncu ilk mek
tep olarak işgal edilmekte
dir .. D~er kısmında medyun 
sakmdır. 

Enstalasyon tertibatı (aGOO) 
lira muhammenesl kısmen 
muhtacı tamir olup 
Jştirnsına talip olanlnr ve 
daha ziyade malt.'ımat almak 
istiyenler kiymeti muhamme
nesinin yüzc!e onu nispetin
de pey akçesinin ve 929-
1889 dosya numarasilc Jstaıı· 
bul ltördlincü icra memurlu
ğuna müracaat etmeleri ve 
14-10-929 saat 14 ten 16 
ya kadar ihalei kafiyesi ya
pılaca~ ilAn olunur. 

Kantarcılarda kain Kepenekçi Sinan medrese~inin 
3/4/5J617/8/9/ı0 numaralı odaların ahşap ankazı şehri 
halin otuzuna müsadif pazartesi günü mahall~n ~üz~ye· 
de ile satılacağından talip olanlann ycvmı mezlcUrda 
saat on dörtten on altıya kadar orada bulunacak me· 

Liileburıaz A,Jıye mahlt_eme
sintlm: Uilcburgaz Emirali 
köyiinden Rasim l.,.,zı .Ay~cnin 

1 ' • 

.!!n:ra müracaat eylemel~ri. 

Emrazı Dahiliye 
YEltE)I 

Ye ıröiüa hastalıkları mütahusıaı 
DOKTOR 

zevci o köyden Adem oğlu 

Hasan aleyhine ik:ıme eyle
diği boşanma da,·nsı ti7.erine 

A \'DET: Bir müddetten- müddeaalelyhin mahalll ika-
bcri Avrupada mesleki tetki- metinin meçhuliyeti lıasabile 
kattı bulunan GÖZ TABlBl ilA.ncn tebligat icra kılındığı 
DOKTOR ŞAi IBAZ Taksim- halde gelmediği gibi yedi 

KADIN VEERK 

~esOH ue lô ti~leri i 
almazde.n evvel her halde 

sağlarnbğı ile meıhur 

QUADRAT ------
(Sabık Rus fabrikası) 

markasını arayınız 

• ip:ıriş için: B . .J. DA. ·o~ l-,t.·mbul
da Köprulü h:ınında ı 2 - 1 ;:ı numaralı 
mağazalara miiracant olunma ı. 

Markasına dikkat ediniz. 

· Türk Halıları kullanınız 
iii . r Kadalfçl l Beynelmilel bır töhreti bal! lzmır de Wuıdaa 
..• ; Zade biraderler Hah kumpanJUI 1 m:u u,..k. 
· ::: en nefis: ( Isparta, Lerıam, Gülüstan, T~ 'Hald 
::E Demirci, Gördeı ) cinsi bo~ok dllfelllelıa: ınnl 
··: l n k memm -:i yeglne satıı mahalli depomuzdur. Y ııkl• ol~u lbi 
• •. . . h t· _L , ........ r r .... ea sene ~ 1 ·n ıçın e emmtret ı at~ yapt ""I"" • '-K'ı olınak üzere toptan 

l:m bu sene be muhterem halka bir bWnel H-'L 1_ .. L 

1 

·· L __ ı . ..ı1m uı.ın 1111r 
r'j fı~tlar üzerinden perakende satıp ~ nd.a • 15 teno 

r:~~ desini naıarıdtkk.ate alarak piyasa ftatlan Menim' hasablle 
1 ;~ zilatlı oldu~u gibt fiatlan~ıı mekfudur. .alon ölçülerine 
• ·: duğün yapacak erbabı iktıyaad• getırecetf gibi rekd>ct 
~H ve zevklerine uygun her çcfll halı bi:: b\İe tedarik 
i· : edılmiyecek derecede ehven ve hatta ehi bldil-

M U 
•• na kas t d . d. m1 cdilmlyen milsail ft'atlarımız karpatada ınet yyir &-'ıl a e m 1 1 r~~ rına eminim. verilecek hu usl ölçü ve r~ere g6r,.::~ 

M 
• l • n: kabul ederim. Yerli mallarımıza ratf>et ~ID dandır 

anısa vi ayetınden: G~ halkın bir defa depomuzu ıcırıfler• menfaatlan 
1 •lıa!t• · 

1
•••• Çarı11 ıı.Wr ~ 

ı - ( 13533) lira 76 kuruş bedeli ke~ii'i /\uni - A ._ •ırs .r gg ... Ne M 
yolu inşaatı münakasası 26-9-929 cumartesi günu sant J4e ı;:·: Ahmet Tahir 
kadar. U 
. 2 - (~2836) lira 3:5 kuruş lıt"deli keşifli Kas1ba· P rs1 }O.u 1 
ın~ab muııakasJsı 28- 9- 9.?9 cmnartesi günü saat 1:;, e kn far 1 .::::::.::· · ll 
müdd•ll• ı.111:'.:r:~·'.:i•l:i·h~~:·: :.:··::. 1 Devlet demirY~ an 

Şişli Terakki lisesi • ~areiumumiY~~w?1 
idare! umumiye muhasebat <laittu miDlıaJ#l alın~ 

Ana, Hk, orta ve lise ikind devre birinci sınıf
larına yeni talebe frayr edilmektedir. J Jcr guıı sant 
1G-17 ye k:ıdar miirucmıt olunur. 

Nişantaşı - Halil Rifat paşa konağı 
Tel don~ Beroğlu 25 ı 7 

d •• • t• d Gerek liükumeti zaile u rıye ın en. ye gerek ınılli trnku-
• met t:ırafıııdıtn tescıl 

edilen \'t elyömı mer'i bu'uııım alameti farikl ilmülıal:erltri 
eshabınm ilühaberJerine merbut nümunelerden birer acledıııi 
arlcaları:ıa tescil nııınarnlarını yazarak lstanbulda Türbede kim 
idaremize göndermeleri ilAn o:Unur. 

/stanbul posta ve Telgraf 
baş müdüriyetinden: 

Ebadı Rlzallll dahilinde olmak ş.tıle ) / J 0/ 929 Wihin
deo itibar~ lstanbut - Ankara • İstanbul • Adana tümendülcr 

.hatları .iizerindekı potta merkezleri (40) kiloya kadar paket kabul 
vt sevk.ine baılayacaklan ilin olunur. 

Türkçe Ye faran ızca tedrisat miikemmelcn icrn olunur. 
Talim \'C ıerhlyc heyeti yeni teıkilata göre en degerli '"C müta

hassız muailimlerden teılı:il cdilmitllr. 
Ana Ycnıfıoa kız ve erkek ya\Tular kabul olunur. 

Her " kayıt yapılmaktadır 

Her akşam I 2 kişiden mürekkep 

Türk Aile :nuıiki birlifi 

LONDRA 
Blrar ane ve lokantasında 

Terenniim eder. 

Beyoğlu 
Semti mqhuru Mahallesi 

120 lira malctu ücrcıı: bılmüsabaka ıneınur aaınzeti it. M. medı 
kabulü havi ilanat lsıanLulda köprıi l:qeııle H~ L_ı ... 

• T.lip .._..ıı 
Anlcarada l:cı.a istasyon binasına talik edilmitw' ...Jı..ten 

bia ~ ye .,.,.... 

detnamc veya tasdikıwnelerilc aufus 'e ter . not& 9'J!J .... p 
ıııddak hümühal ilmühaberlcrile btrltkt• 1 ...,-

kadar i?Anda tayin edilen mahallere ~ --
Tütün Eksper ku~~u 

T .. .. . ı . uınuını ıda
utıııı ııı11ısarı 

Darülfünun Hukuk fak· 
umumi k3tipliğin~~~~ "'rU"'" 

Hukuku hususiye, Hukuku arn duğUndln ıJAP 1 

müderri mua\irılıklcri münhal .bulwa Jıntihanın• gıbtirmlll ...... 
den iki ay sonra ynpılacak rousa öırtllmelerl 
iı.tiyenlerin şeraitini rnkıilte kaleminden 

olunur. rı ve li-
Devlet demiryolla . .Jen: 

l 
ı4 ·Jareıınu~ 

man arı umutnı a' Etki~ hafblllll ~ 
Bilecilc ile Karaköy arasında Hayd-;::ualill .......,. __.._ 

uncu ltiloınetrealnde vah yayla VI .......... ,,,, _.. 

lc~r olarak infU1 vahıdi by• ltat dlJiii da A.a.,_ 

kasaya vazolunmuııur. -~.....t ~ - ~ 
Münakasa 14 tqrimeWI 1929 ~~~ .. b.IJI ...--

Devlet demtryoDan td«etinde 1~ llf"' __,,, ..., 
ıcltlif mektuplanm \"e munlıbt US~ ....,, 
kadar umumi aüdilrlilk ~ - ......,.,. S lk'ı 

T aliplcr münakasa şarta.-~ ....,.,... ..... 
Ankara muhasebat ~ ,. 
tit~ tedarik edebilirler· 

de Oskiperan aparcmanında sencdenbcrl ze,·cesi müddei-
k yeyi terk eylediği s:ıbit ol-

e. Ayneofya Yerebatan Haa öğleden sonra hastalanm ·a- f 
$EKİP HABİP Galata - Kalafat Arapcamii .,rifi 

Sok&Qı 
K.lalat yeri 
Ruı , mısına mebni tara eyn ara-

.. il!eyman apartmanında Cumar· hu1e başlamı~'tlr. 
tca. Punrte.l, Çar-,amba, ve eo••" .......... ••••H•• sındaki evliliğin boşanmasına 
Pes-~. Tel: ı..: 3035 : Avrupa .,ahatmd'1l avdet : dair sadır olan hlikmün bir 

e ... -.":" .• -.-.-,-.~,......; ..... .;.;,_~.~ .. ,;_.;_H_ ... -: eciea AJınanya Diaalye ve i sureti mahkeme divanhane-
• • • • 111..1&.. --w.t1 azasından • sine talik edilmiş olduRundan 
ıııs ADET MEŞHUR : ı v ..,.e ... ~,, .. - : 
: ~URBERRV : 1 n. ı • : tarihi iUndan itibaren onbcş 
• MiM b.iıı..I- • • il. • gün zarfında mumaileyhin 
: -y8m ausn : : Ha.:alannıber gGn ıs .. 11 r • turuku k•numyeye ,uıüracaaı 
!Beheri60 ==:ı: ittacı.r Şlfhde huau.ı bati*'*'~~ «~ ıatc1ırde htik111Un 
: 1 AkER MAô.AZA[ARINDA J t ..w.-..eaı..a. Tel~ Jaabi btl141 •WA ~ 
J •• Satıhyor, at..Mde 4Mliiı• .. ı :... .... •• •••••- olmur. 

Tata\la feriköy lcıum 

Galata - Kalaf1t Arapcamii ıerlft . K.ı.f aı yeri 

.. . .., .. .. .. .. .. .. " .. " .. .. 
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- HER GUN ÇIKAR TÜllK GAZETESi 
. . ~ .--- -~ -- - - ±:±:: 

lfff~ ~lf1Uf I' ~ - -Gazetemizde çıı.:U:-;~zı ve 
\ ~ ! ' 're•imlerin bütün hakları mahfuzdur. 

26 Eylül 
19 2~ 

1 inci ta1Jı 

6 Sa~fa · Türk mekteplerlb faydalı eserlin 
: ilinlannda o/o 20 tem:ilit yapılır \ tl l N TA~'~~~,~ : . 

Tl r1J\:rde 
~ ... , 

' ·"' 

1

1~1 J~ 
1 ' ~ 400 

8 
t! l-400 

F•11ln:l)'•n 11 rktuplarrn 'ıdeıindn, Jı..171rnu . 

mulc.1.ddırrt-ılz trıtlcluplara •onu.lruıq para.llU"tn 
: : ~.)ı:a:r.aor.daa ,. r~ın1a.r.. müad~rntmdan 

!daro meaı.ı.1 deiilcllr. 

·--,:..~-~ ~ 1 6-8 ln<l u ı f•d• 12~ 

5 " 
4 : 40 
2 • 100 

' Huy iı; ve yıJ btr ço~ d a (ç:in \ertlıe11 ıl"' l r«ı 

1 

.hıısusl maiıiyeıukı :.1ntır1' ılc ıl 
i id;tre ile k.drar!a~tır !ı:-. 

'- 1 • • 2-0~ 
:ı.g ne ).ı_,ıfı f1 l,I) 
'rel l ..ı J.ııl ': f • il• ıccetl •Tı J I ;•fıA 

stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt., yurdl' 

C.zl!tamlı! btJıatt ill1 kabı.ı! eda1 yar 
H. S. H. Dl'l._, ac:ııl~ıl ... 

ı·: 1970 ıJArc ı,ıtrı 1971 \":t7.ı ı ıcrl • t~it:rdı: \Xf\.if pwt.ı kuL.ısn. •s-' 

•• 
lstanbul vila eti defterdarlığı ilan'atı 1 Yüksek orman mektebine,~ 

Usküdar mal müdürlüğünden: BEYOÜLl' JI.\L JIL'DtnLCf~C.\1}EX: 
l\Jp:ılı zarf ıı,uJile nıuzaycdcye ı azcdildiğl mı.ıkaddemıı 

ilan olunııp 1 ;' cyliıl 929 tarihimle müddeti muzayede~i 
hitam bulan Ycııiköytle Kiiyba~ı caddc,iııe 13 nuııı:ırnlı 
haneye talip zuhur etmediğinden ve 11 1 numaralı haneye 

de pe,iıı olarak teklif olanan 8000 lira bedel de dun gü· 
rüldiip;dnden dolayı ınuddcti ınıızayedc 2:.! C) lül 929 tari

hinden ıııııtdıer olmak üzere bir hııfca daha temdit edildi· 
jtiııdcn talip olacnl,Jarın Bcyo"·iıı mal nıudurluğiinde ıııııte- · 

şekki! <;atış konıi-Yonuna nıiirarnııt cylcmekri il~n "Olunur. 

Kaydü kabul şeraiti · · ~ Seıntl ıne\·lı;U cıo~ :'io donum C\ leL;: lı) uıeci nıuharıuıı n.:sl lira 

S lamsız Tophanclı t;ırla -t-2 7 
oğiıı 

2 ()00 

Dal:\da e\ safı muharrer arazinin J-1.'i Jıi,se ) irıni ı;un 

nılıd<letle satılmak iizerc miizayedeye \'nzcdilnıi~tir. Bede'! 
defatcıı tc,dye edilmek ~:ırtilc ıııliplcrin 9-10·9:.!9 tarih; ne 

ınuradif çar~amb,• gı.nü saat ı .ı de •,, ;' buçuk pey akçclc

•ile L' kııdıır mulmiidürluğıındc sııtış komisyonuna müracaat 
eylemeleri ilılrı olunur. 

AD.\L.\H .U.\J, JIÜOÜHL(f;C.\UEX: 
t:iyınetl 

lira :.\laha!Jesl Sokağı • • Cinsi 

ı < ı Büyülrnda topuz 22 a11a 
l:ale bedeli defaıen \'C pqinea 1 tıfa edilmek şartile 

Bal.ldn muharrer arsanın mul''iyeti 14-9-929 tarihinden iti· 

barcn )·irmi giın ını.iı.ldetle müzayedeye vazedilmiş olduğun
dan talip olanların 3-IO-CJ:!9 pcr-embe günü ~aat 14 te 

Adcılar malınüdüriyetinde ııııiteşekkil komisyona müracaatları 
ilı\n olunur. 

ıOo Kiralık aroa - ferıkt•yiınde Fırın sokağında 20 .N., 
1 -t56 arşındır .. cnclik muhammen kira~ı 96 llradır. i\lüza
yedc !!9 eylül 929 tarihine msndi! pazar glinü saat 15 te 
IJefterdarlıkca yapılacaktır. (958) 

..,. Kiralık dükkan - i\lalırnutpa~ada Tarakçılarda 0:0. 

1 i, senelik kirası 96 lira, miizayebe pazarlık sure tile 9 teş
rlnİcn·cl 929 çar,1nıba günü saat 15 tc Defterdarlıkta 
yapılacaktır. ( 132) 

ıOo Kiralık dülr.l(dn - Tophanede kışla altınd11 Ko. 36 7 

~enelik kirası 240 lir<> müzayede pazarlık suretilc 9 teşrinl

•vvel 929 çarşamba günü saat 15 te DefterdarW'ta yapıl:ı-
:akıır. (585) 

ıOo Kıra/ık dükkan - Galatada yangın kule i dibinde 
Bcrekctzade mahallesinde J,ule sokağında N. 3-2, senelik 

klra.ı 90 lira müzayede pa<.arlık suretlle 9 te~rinicvel 929 

çarşamba günti saat l 5 te Defterdarlıkta yapılacaktır. (536) 
ıOo Kiralık. içinde tuğla toparğı bulunan tarla - Balmuınu

etı çiftliğindeki mandıra Cİ\'arında 12 dönüm, senelik mu

hammen kirası 200 lira, :\lüzayede pazarlık suretile 9 teş
rlnicvvel 929 çar~amba günü saat 15 te Defterdarlıkta ya
pılacaktır. (4:-3) 

..,. Kiralık odunluk ııe çuhulr.lulr. - Beykozda Tokat ÇU· 

bukluğunun dördüncü ve be,Jncl kmmları, Muhammen be
deli 111 O lira müzayede pazarlık suretlle ı 6 teşrinievnl 

929 çarşamba günü saat 15 te defterdarlıkta. (222) 
..,. Satılık romor/r.ör - Karadeniz boğazında Alacalı mey. 

kiınde mağruk "lstambul" romorkörü, muhammen bedeli 
1000 lira muza yede pazarlık suretile 9, 1O,929 çarşamba giinü 
saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (209) 

+ Kıralı/r. dü/r./r.ıin - Topanede mektep altında No 461, 
senellk kirası 60 lira mlizayede pazarlık suretile 6 teşrini· 
cn·el 929 çar;amlıa günü saat 1 5 te defterdarlıkta yapı
lacaktır. (579) 

ıOo Ktralılr. dülr.lr.dn - Galatada yangın kulesi dibinde 
Bereketzade mahallesinin Kule sokağında Xo. 3-1, senelik 
kirası 90 lira mlizayede pazarlık suretile 9 teşrinievvel 929 
çıırşıımba gtınlı ~aat J 5 te defterdarlıkta. (535) 

..,. Kiralı/r. ~ylr mahalli - Be!lerbtyl ~arayı charında 
enelce Istııvroz çayırı elyevm seyır mnhalli kirası ıo lira 
müzayede pazarlık surctile 16 teşrinievvel 929 çarşamba 
gıinti saat 15 te deftcrdarbktn. (320) 

ıOo Satı!ı/r. otomobil - Galatasaray füe;I garajında 225 
Nv. 4 ki~ilik fiat markalı, muhammen bedeli 2000 lira 
ınıı..:nycdc pazarlık suretile 9 tcşriniel'Ye! 929 çarşamb~ 
gıinu sa:ıt 15 te Delterd~rlıkta yapılacaktır. (5 ı 3) 

ıOo Saiıl/ı ronıor/r.ör - Karadeniz boğazında Alacalı mev 

ldinı.le mağruk liverpul romorkôrü, muhammen lıeddl 950 
H•:ı, P1uzaye<le pazarlık surctile 9 teşrinievvel 929 çarşamba 
gıil' i s:ı.1t 15 te DdtcrJ~rlıkta. (20tJ) 

ı0o Satılık ank,az - KüçükpazorJn Hoca Gıyaşetıln m:ı· 
hail "ııin \[,'ımetpıı,a yokq•.ında 29. 'o. ahş:ıp karakollıane 
L. ıası, ;\Julıammcıı bedeli ~O liradır, :\hizaycdc 13 te<rini 
cı nl 929 tarihine mü.:illdif pazar ı;ünu 'ııat 15 te defter
,: .. riı~.ta yapılae<ıktır. (611) 

-0- Kire/ık odalı dül,kcin - Topanede Botaz kesende N. 
2, cnclik kıra ı 24 ilrudır • ."llLznycde 13 te,rinicn·el !J2<J 

tJrıhıııc mi adif puzar günü saat 15 te defterdarlıkta ya
pı ıcnktır. (lltı8) 

eC> :kıralılr. arsa - Sanıatyn<la hacı !Hıscylnağa mahalle
~· :ıdc • ·o. e~ki 79-99 yeni 9-15, 65.J ar~ınJır. Sendik klra>ı 

00 lırnd:r • .\lüzr.ycdc 13 tc~riniev,·el 929 tarihine müsadil 
pazar giinu sa:ıt 15 tc dcfterdar!ıkta yapılaı.:aktır. (863) 

<it Kiralık eo - Topknpı ;:arayında Gi.i!hane Hastaha· 
ne i kıır~ı ında . ·amaıgah ıµ~hsllesinde 2 oda senelik mu-

' lı. nımen klfn.ı 60 liradır. :.\h:znyede 13 teşriniev ve! 1)29 

tarhine musadif pazar giınü <aat 15 te Ddtcrdarlıkta yapı· 
cul:tır (918) 

Ktralı/r. eo ve /r.alıcehane - Snrayburuııunda yalı köş-
l '' yolu iıstı:,de 2 oda bir m• ıfagı mü~temll ev ve kahve· 
lıanc, cnelik muhammen kirnsı 240 liradır. Müzayede 13 
tı.,rir .vvel 929 tarihine müsacU pazar günü saat 15 te 
defıerc!arlıkto yapılacaktır. (9 ı 7) 

tCt Kiralık dükkdn - Topr.nede kışla a!tında , •. 347 
.~nelik mulıammer. kirası 320 liradır. i\l(fzaycde 17 te~rini· 
en el 929 tnrihi:.e musadif perşembe giinü saat ıs te def
krdar!ıkta yapılacaktır. (953) 

..,. Kiralı/r. eo - Gulhane hasıııhanc;i civarında birinci 

cephanelik yanında, 2 odast Yardır. ·enelik muhammen 
kirası bO liradır. :\hizayc<le 1 ;J t~~rinien·cl '12'l tarihine 

musadif pazar ı;tinü 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır. <J 1-t 
ıOo Kiralık ec, ahır ve arabalık Beşiktaşta ~cnlilülede 

mahallesinin kaptan lbrahimıığa sokap;ımla, enclik muhammen 
kirası 1 :!O liradır. :\hızayede 1 .1 teşrini en el 'J~ ıı tnrilılne 
mli>aclif pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapılacaktır.•JO;" 

+ Ktraiılr. eo - Topkapı . arayın dahilinde cepanelik 
knrş1>1nda !';. 46, 2 odası vardır. !'-enelik muhammen kirası 

96 liradır. i\hizayede 13 teşrinicn-el <J:.!9 tarihine mu>:ı· 

elif pazar gıimi ;aat 15 te dcfccrdarlıkıa yapılacaktır. (91 b) 
..,. Kiralık kayık hane - Y cııikapıdn limundaire. i altında 

2 gözdlir, senelik muhammen klra>ı 60 liradır. !\hizayede 

13 teşrinievvel 929 tarihine müsadif pazar günü saat ı 5 te 
defterdarlıkta yapılacaktır. (915) 

..,. Satılık oluklu saçlar - lstanbul Paket Gumrıığii bina· 

sıııda mevcut 70 adet oluklu saç satılıktır :,\luhamnıen 

kı) meti 38 buçuk liradır, müzayede J 3 teşrinienel <J29 
tarihine ıniisadif pazar günü saat 15 te Defterdarlıkta yapı· 
lacaktır. (88-t) 

ıOo Kiralık dük/r.an - Galatada .\zapkapıda :.\Icyyit yo· 

ku~unda l'\o. 9- 1 ~. senelik muhammen kira,ı 92 buı,:uk 

liradır. i\Jüzayede ı 6 teşrinin-Yel 929 tarihine miisadif 

çar~amba günü saat 15 te defterdarlıkta yapılacaktır. (95-t) 

ıOı Kiralı/r. hakir.al dükkanı - Adliye daire•i yanında 
umum! tevkifane bakkaliyeı;i şeraiti mukarrcrcsi dairesinde 

müzayedeye çıkHrılmıştır. Gösterilecek yere talibi tarafmdan 

baraka inşa edilmek ye mukavelenin hitamında bild bedel 
hazineye terk olunmıık şartlle senelik kirası 150 liradır. Ta
liplerin şeraiti saircyi 'anlamak \'e pey sürmek üzere I 6 teş-
rini en el 929 tarihine müsadlf çar~amba günü ~aat 15 te 

defterdarlıktaki ihale ve müzayede komisyonuna müracaat
ları (920) + Kıra/ık Jepo - Galatasaray binası altında Xo. 17, 
senelik muhammen hirası 96 llradir. :\liizayede 16 teşrlni

en el 929 tarihine müsadif çar;amba ı;ünü .aat 15 te Def

tfrdarlıkta yapülacaktır. (956) 

ı0o Satılık ağaç - Haydarpaşada uzun çayırda kotra mahalli 
ciYarında yakılmış tahminen 13 çeki miktarında çınar ağacı 

muhammen bedeli 39 liradır. 1\1 üzayede 17 teşrinievvel 929 

tarilılne müsadif perşembe günü . aat 15 te Defterdarlıkta 
yapılacaktır. 9-t9 ' 

ıOo Satılık gambaı - Karadenizin büyük limanında Fener 
ile Kavak arasında batmış Nevşehir gambotu müzayedeye 

çıkarılmı~tır . .\Jarnrifl lhrnclye ve sain;i müşteriye ait olmak 

şartile muhammen bedeli 852 liradır. '.\Hiza yede 1 6 teşrini 
evvel 929 tarihine müsadif çarşamba günü aaat 15 te 

Defterdarlıkta yapılacaktır. 933 

ı0o Kiralık dükkan - Galatasaray binası altında Xo. 3 
senelik muhammen kirası 321 liradır. :\Iüzayede 16 te;rlnl

e\ vcl 929 tarihine nıtisadif çar~amba gıinü saat 15 te de[· 

tcrdarlıkta yapılacaktır. (957) 

ıOo Kiralık bahçe - Bcykozda Tokatta IJas ahır ııamile 
maruf bahçe üç sene müddetle kiraya verilecektir. Sen<'lik 

kirası 90 lirııdır. .\lüzaycde 16 teşriniencl 9:.!9 tarihine 

mus;ıdif ~ar~amba ı;üııü saat 15 tc defterdarlıkta yapıla
caktır. (886) 

ı0o Kiralık oda - Gala tada Karaköy Y cnkami mahalle
indc .\lchmet ı\li paşa hanının üst katında kılgir Xo. ·56, 

.:cnclik kirası 3u0 liradır. :,\Hizaydcdc ı 7 tetriniencl <ı2tJ 
tarhinc mürndH pcr~embe giinu .aat 15 tc Defterdarlıkta 
yapılacaktır. (973) 

..,. Kiralı/.:. oda - Galntad Karakciy yeni cami mahalle
sinde :\khmed:ıli paşa hanıııın ü,t btıııda I,a.:ir • -. 57, Se

nelik kira.ı 330 liradır. :,\lıizayede 17 tc,riıık\ ı·el 929 

tarihire mi.ı udif pcr~cmlıe gıinu ~aat 15 te deftcnlıırlıkta 
y.ıpılr.~aktır. (9:-2) 

1 - Türkiye cumhuriyeti tabaasından olmak. 
'.! - Müddeti tahsiliyesi üç seneden ibaret olup leyli ı·e ıııeccaıdir. 
3 - Sinni on ~ekizdcn aşaiiı ve yirmi beşten yukarı olmamalıdır. 
4 - ~lüsnii alılak cshabındaıı olduğu ve hiç bir ııfına cezai ıııüstelzcııı el'al ı·e haukatıa tıı

luıııııadığını ınübeyyin mahalli zabıtasınca heyeti i!ıtiyariye mazbatasını hamil olmak. 
5 - ller türlü ileli emrazdaıı salim ve bilha~l k-ııvveisemiye, bas1riyesi ve lismiresi t:ım ve 

tevakısı sairesinJeıı biri nıeşi ı•e harekette ve rükiıba ve nüzü!e mütehammil olduğunu mu~'i: 
nabip raporunu ibraz elmek. 

6 - Tam devreli lise mezunu olmak ve yal: ut o derece tal;silde buluıığu Maarif vek[, e'.indc{ 
musaddak Lise şehadebıaıııesin; hamil buluı:ın~k. 

7 - Mektebe kayit olduktan sonra mektebe dahil olmak içiıı olbaptaki ~eraite tevfikan k~tilıl 
adilden ıııusaddak kefalet senedi ita etmek. 

S - ı\lektebe kabul edılmek için üç kıta vesika fotoğrafı ile sıhhat raporu, aşı Şlhadetınmesi 
hüsnühal mazbatası ve en son bulundu«ıı ~\aarii veUletiııdeıı ınusaddak lise ~ehadetnamesi i:e 
nül•ıs teskeresi yan;nda bulunmak. b 

9 - laşradan geiecek bikes talebenin ınıslfifi rahiyesi mektepçe temin edilecek ve ders~ere 
başlanacaktır. 

10 - Taliplerin bir teşrinievvel 929 tarihiııe kadar Büyükdere Balıç.e köytınde kain mektep 
Rcktörlül!üne müracaatları. 

Bursa san'atlar mektebi 
müdürlüğünden: 

Nıharl ve ücretli kayt muamele ine bıqlanınıştır. 
müsabaka•ı 30 eylül pazarıeıi günü yapılacalı:br • 

Mecaıti lcyll 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi iderasinden 

l laydarpaşdan cuma, paıartesl, çarşamba ve Ankaradan 
cumartesi, salı ve per~embe günleri hareket etmekte ol.ın 

6, 106 ve 5, 105 numaralı sür'at katarrının 1 tc~riııievvel 
'J29 tarihinden itibaren her giin seyrüsefer edeceği muhterem 

ahaliye llAn olunur. 

l 

Tıcare/ i~lerl umum müdür
lüğünden: Türkiycde rangın, 
nakliyat ıigorta ılrketleriyle ç~· 

lıımak üzere kanuni hükümler 
dairesinde te5ell edilerek bugün 

faaliyet halinde bulunan Zı ko
renhıl ensüranı kompani limitil 

sigorta ıirketlnin Türkiye umum 
vekili haiz olduğu selahiyele 

binaen bu kere müT4caatla 

G alatada açacağı acentelil!e ıtr• 

ket namına yaagın Sigorta lt

lerile meıgul olmak ,.e bu lılcr· 

den doAacak davalarda bütün mab 
ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı 

kemelerde müddei, müddcaaleyh c;AJILICA KIZ ORTA 
LCGl'XBEX: 

)IEKTEBİ )l[UCR-

Meccanilık müıabaka 
aıagıda gösterllmtıtır. 

imtihanını kazanan hanımların blmlerl 

Namzet No. lıml Mektebi 
20 S üheyla H. Çamlıca 

280 H alice H. • 
99 Seniha H. 42 inci ılk mektep 

23 Hadiye H. 22 lncl ilk mektep 

180 R efia H. Çamlıca 
274 Nesrin H. • 

80 Melahat H, Kadıköy Gazı ılk mdctebl 

5 Belkıs H. Muh:elıt kız orta mektep 

46 Nahıde H. J. 25 lncl tik mektep 
44 Mediha H. Çamlıca 

4 Fahriye H. lstanbul kız orta 

3 1 Fırdes H. Kadıköy kız orta 

53 Fatma Nıhal H. Ortaköy tehir yab mektebi 

106 ismet H. lsıanbul kız liseıl 

37 Aliye H. ]~ 25 inci ilk mektep 

60 Nuoret H. U. 7 inci ilk mektep 

Aydın nafia baş mühendis· 
liğinden: 

1 Bedelı ketfl (14755) lira (24) lcuruş olan Karapınar 
Cermcnecik arasında muhtelif mahallerde yapılacak kaldırım in· 

;aatı 18 /9/ 929 tarihinde icra edilen münakasasında yapılan 
tenzlllt haddi layık görülmediğinden yirmi gilo müddetle temdit 
edilmi~tlr. --2 - Münakasa kapalı zarf usulile ve 661 No. lu kanun 
muciblnae talıpl.rin ibrazına mecbur oldukları vesaik ve °1o 7,5 
teminat akçe•inl havi teklif mektuplarını yevmi ihale olan 

12/ 1 O/ 929 cumartesi günü saat on beıe kadar makaon v!l&yet· 
le toplanacak daimi Encümenine tevdi etmeleri. 

3 - Fazla izahat almak isteyenlerin v;layet Nafıa baı mil· 
hendisliğine milracaatları. 

... 
Ali Ticaret mektebi mü -

dürlüğünden: 
1 - Mektebin Ulumu Aliye kısmından mezun olup yaılan 

yirmi beşten fazla olmayan ve ,hrupada Darolfünuoların Ticari 

Uimler Falcülıelerinin talı•ilınl takip edebilecek e~ afta bulunın 

ve üçüncil şahıs ııfatlarile hazır 

bulunmak üzere Jan Ko,·u 

efendiyi tayin eylediğini bıldir· 

mittir. Keyfiyet sigorta ılrket• 
!erinin teltiş ve mürakabesl 

hakkındald 25 haziran 927 
ıarıhlı kanununun hüknmlerlno 
muvafık aörulmüı olmakla ıllJl 

olunur. 

Seyrise f ain 
Merkez ıceotcıt Galata Koprıl 
bııında. Bcy<>Qlu Z362 Şube 
ıconteıl: Mahmudiye Ham altınd• 

lıtaııbul 27 40 

Trabzon lklncı postuı 
( IZMJR ) npuru 26 Eylül 

Perşembe akşam"; Galatı nhtımııı
daıı harclceıl. Zonguldak, lnc

bolu, Sinop, Saııuun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Ctn:ıuo, Trabzon, 

Rtzeye gidecd. •·e Of, Trabzon 

Polathane, Gire•un, Ordu, F ot•a, 

Samsun, Sinop, İneboluya u~a· 
yaralı: gelecektir. 

lzimir sürat postası 
( CÜLCEMAL) vopuru 27 

Eylül Cuma H,30 da Galata 

rıhbmındao hareketle Cumarteıi 

sabahı lııillre gtı:lecck ve P az.ır 
14,30 da İzmırden barelr.etle 
Pazerteal aabahı gclocekılr. 

Vapurda mukemmcl bir or· 
lceııra ve cazbant mevcutıur. 

·------ ~- - -
Antalya Postası 

:ANAF ARTA) vapunı 29 Eylül 
puar 1 O da Gal ta nhbmından 

M hareketle lımır, Kl!llilk, Bodrur:ı, 2 - ektebin yüksek ve orta ticaret kısımlarından mezun 

Elendiler. 

1 Rıdoı, F ethlye, Fınıkc, Ant.alyaya Edirne kız muAllim mektebi o up kezalık yaşlan yirml beşten fazla olmayan ve Avrupada gtdecelı. •• dö.1ütte meı!:Qr ilke-
- yüksek ticaret mekteplerlnde tahsilini takıp edebllecek evsafta olan lclule biılıl:tc Dalyan, Mormıır••, 

mÜdÜı-}üırtünden: efendilerin mektep müdürlüğüne müracaatları. Sakız, Çanald:al~. Cclıboluya 
6 A k b uQnyarık gebcc\tlr. 

Azami Asgari ~ekli mtinakasa s eri aytar tatbikat mektebı1 ..._......_ ...... ___ __ 

55,000 Kilo 50,000 Kilo Kopalı zarf müdürlüğüden: 
Enclce milnaknıaya konulup talip zuhÜr etmediğinden komis· 

yonca tckrtr münah•aya vaz'ına. karar vt·rilen yukarda mıktan 
yazılı ekmek 17 eylül J 929 tarlhindep itibaren yirmi gün müd· 
deıle milnakasaya konulduğu ve 8 tesrinlevvd 1929 pazartesi 
günü s:ıat 15 le münakıuası İcra edileceğinden tcllplerln ıartname· 

lal görmek ilzre mektep idare ine ve münakasaya i§llrak için de 
emlııat ve teklif mektuplerlle hükQmelte mütetckkıl komisyona 

müracaatları illa olunur; 

Mektcbimizi:ı birinci sınıfına atideki ş.raiti lıa·z dört talebe 
kabul edileceğinden talip olaıılnrııı \'csaiki laziıne ıle mektep 
müdüriyetine ıııilrac· at eylemeleri rica olunur: 

1 - Lise mczuı:ıı veya bu dercceuc tı ;sili bulunduğu Maarif 
müdüriyetiıı:e ıııusad,fak olacak. 

2 - 21 yaşı:ıı r,eçmiş olıııı;-acak. 
3 - Hevdı sıhhiye rapo ıı lıu • -a, ,k. 
4 - Hüsnühal sıhibi olduğu ıııalıa! i polis merkezince mıı· 

saddak bulunacak. 
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