
r· 

Pata Medlı reisi olmak itibarile 
~bir vaziyette kqcakbr 

r Bey buhl' nın sebeplerini 
naul iz&t ediyor? 

~e~ımı· Bey 

ın 

Hediye kuponu 
No. 29 

DabD Olu_yo 



-~ tri ...... illa• ... 
._ ... Fedai &e,efelldillill .e-

Akuom Cemıyetıne f ,.,~J 
• 

Ye i fırkanın 



~~~~~---~-~-~~~~~ ...... ~~~--""'!""!!~~~~!!!'!'!-~~~"""'!'!!!~~"""!!""!'"!!!!!!!!!!~~~~~~ 3 - VAKIT 15 Ağustos 1 ~30 ;;:;;;;;;; 

101 kişi ile ~--SJE55~-§ 
§~:w~ıı ~-w5w§·:.:==-5.w ™~~mülakat ••• 

fer hat Efendiyi bir tip olarak 
elime aJıyorum 

-~-
. Mütefennin bir arkadaırm ıöy· leri ileride. Uıtalık onlar için geçi-

hiyor: ci bir metıuliyet. Bunlar müteah· 
- Elinde dakik bir elektrik a· hit, tüccar, milyoner olacaklar. 

leti vardı. Bir ıene onu kullandık· F erhadm gözü iıe gerilerde. 
t~n ıonra her nasılsa bozuldu. Ya Her feyden şikayet ediyor. Hüku
bır yenisini Amerikadan getirtmeli met yardım etmiyormut diye ara
nhut bozuk ileti tamir için ta aıra vaveyla koparıyor. Bin tane 
Anıerikayadek göndermeli. lkisi delil ile sözlerini iıpat etmeğe yel
arasında mütereddit iken Kirkor teniyor. Hiddet ettim. Ben de ağ
Ef.: - Onu hen yaparım; dedi ve zımı açtım! 
daha yüz e1li söz söyledi. - A, be F eı-hat Ef. kardeıim ! 

Yapamadı; yarayı teıhiı ede- dedim. Hük.Umet Eftimle Kirkora 
ftle~i; bozukluğu öğrenemedi; ves· senden fazla yardım ediyor mu? 
ıelam. Onlar senden az vergi mi veriyor· 

. Kirkorun komtuıu Eftim Efen· lar? Husuat bir imtiyazları mı var? 
dı rüldü: Söyle ! 

- Bu da i§ten mi sayılır? dedi. Ferhat Ef., bu sözlerime cevap 
O efendi de yapamadı; düzel· vermedi. Fakat bangerlerimize çat 

leınedi. Eftim, Kirkor hep bir he- tr, ki bu hususta yerden göğe ka
ıap, Tut birinden, vur ötekine! dar haklı idi. Hele tatlı au mille

Ferhat uıtayı sağlık verdiler. tinden demircileri çilingirleri doğ 
Fe Kartıma asla tık olmıy~~ .. bi.~ ramacıla~ı, mefn'ı,atçıları, v:ı., v. 
b' rhat Ef. çıktı. Kıyafet zugurtu s., ecnebı mali müesseseler pek 

!r ~erhat Ef. Lafetmesini de iyi kolluyorlar. 
bdnııyor. Geçen haftadanberi bra§ Bir de Ferhat Ef. enmuzecinde 
d~lllanuı. Aleti kendisin~ gö~ter: bir kabahat daha ketf eltim: Bun· 

un, Elbette bu uata bu ınce aletı lar hilnerver, lakin • affınızı istir-
•nlıy :.ı Ç ·· k'' k d' d h ' amazuı. un u en ın e o am ederim • biraz tembel ve bir 
~urat yoktu. Fer hat usta makineye miktar intizamıız. Piyaeayı araş· 
b okundu. Bir vidaaını çözdü. İçin~ lırmı~o~lar, kollamryorlar. Ahbap E9fti' .d!t•n~ baktı. Ben de Ferhr . tedarıkıne bakmıyorlar. KendilP.-
. e~dının sunasında tetkikata (",.: rini göstermek icin yorulmıyorlar. 

d'ttım. Bot bo.tuna vaktimi ıarfe· Tevekkülü ne de- çok seviyorlar. 
~v.,.,~"' 7.,.11,.. .... "' di;-ti•m. Halbu- Haris değiller. l,Ierinde mahir, fa

~ı 1ktıdan kolda, kafada değil de kat maharetleri derecesinde inti
~~ batta, suratta aramak yanlıt ·amlan yok. Bunlar artist, artisan 
UDıf. a değil. 

- Beyefendi, ~~C:i, .. anla~ım. . Kendil.erine kartı - görüyorsu
Bana bet aiti ıoz aoyledı. Bır nuz - kat'ıyen bitarafnn. Türk mif· 

bç fenni ııtrlali ıarfetti. Devam- Ietinde mekanik' e karşı kabiliyet 
~: -. Olur, efendim, dedi, lakin tamdır; diğer anasırdan hiç de a.ı 
•ı.~e ~~~~z .. masraflı olacak; zira aeğildir. infilak motörünü derhal 
•:ıduf,_~n~z ıu, f~, ıu, .ve fU .P,ar• ~endimi~e mal ettik. Lakin İ§lerin 
ç arı yenıden dokmelı. tıcarl cıtietlerinde yayanız. Bir 

- Kaç~? ~ Rum bin dereden ıu getiriyor, me· 
1ri - ~et hrada!' atagıya? •.. Ka- ta'mı ıatryor. Bir Türk onun kad .r 

1 değil, Efend1m. dilbazlık edemiyor. En neffs bir 
. F er~at Ef., .ile~i t~amen ta- mal da elinde çürüyor. 

'!1'1•~ etti. Alet tımdı yenıaınden ila Rum, Ermeni, Yahudi, yerli fi. 
:/ ıyor. O gün de .Amerikadan ye· renk kendi tabakaları içinde ilerli
~k _kıaımlarn~ı~ f~at cetveli gel- yorlar. Bizimki ise tabakasından 

~ıttı. Ne dersınız. 125 dolar! Ya· çıkmak için can atıyor. fl bucülikü piyasamıza röre 250 Netice: Ferhat Ef. eserini vücu· 
lr•. ·•• da getiriyor, fakat onu pazara cı· 

Bizim ıUnepe Ferhat Efendinin karamıyor. Reklamcılık Türkün 
~ liraya mükemmelen yaptığı it kanına bili giremedi. Propaganda 
lÇın Amerika onun 500 mislini isti- huıuslarmda muvaffak olamiyo-
Yor? • • • ruz. lıtiyoruz ki herkes bize gelsin. 

Ferhat Efendiye herhangi aleti Hata! Biz herkese gitmeliyiz. 
•erirseniz tetkik ediyor, ve .. mu- San'atkarların hususiyetlerini 
'Yl:ffakiyetle. Piyasaya çıkarılma- benden ziyede ve daha yakından 
lll-1c üzere 450 lira değerinde bir tetkik eden münevver bir zat ile 
'l"&diyo iletini 130 liraya çıkardı .... kahve içiyordum. Arkadaşım ağ-
J.lenı de aletleri, yani çalııma ..... zına bir yudum sade kahve aldı. 
•ita.lan eksik ve iptidai olmakla ~ahve mıhladız gibidir: Fikirleri 
beraber... dımağın içinden çeker, dilin ta u· 

Ferhat Ef. ıan'atmda yekta mı? cuna ka~ar getirir: 
Yoook ••• iki yüz tane Ferhat Ef. eti= Bırader, dedi. Türkün mezi-
1'ar. Bunlar kendilerini hiç ıatamı· Yld nı dS, noksanım da anlar gibi 
hıı ıizli hünerverlerdir. d um. ınai kabiliyet pek yerin-

Ferhat Efendiyi bir tip, bir en· e. ~em1leket tahil ıervet itibarile 
B zengın. ıtanbul 'b. b' k tlluzltıl" olarak elime alıyorum. u u 1 ... • gı ı ır ocaman 

- · ~ h'b'd' arıena Erealı h 'b' .. -t belki bir "taleut aa ı ı ır; k b"~ • avza11 gı ı tu-
, ,, A enmez ır maden p ı· 'b' b' 

te.ıı atına &,ık ve meftundur. v· mahsuldar iflik M atae 1 g~ ! ~r 
l'\ıpada olıa vaıattan bet mertebe · h ç ' . armara gıbı bır 
--'-~ • ? F genıt avuz 9u hır k ·· kil ·"'~rıda sicille geçer. Lakin· er- metrelik ıah d aç yuz ?9 
hat Ef. dil bilmez· dilsizdir. lktı· 1 kt "k 'h a .•1 toplanmıı. Bır 

. ' d' e e rı cı azı ı e kaf b" 
j:-t .ıl~inden külliyen bihaber ır. gayret. tetebbüı, u an~a !ra.z 
ohtikayı anlamaz. Korkaktır. Ka· verilse be Y~ı ~k, ıntı· 

btitkirdır zam . ' on f, yırmı seneye 
Ö .. • . kalmaz, hıç olmazsa latanbul 

bur tarafa geçehm: havaliıi bir Birmingh b' Ave 
•1 Eftim ile Kirkor ! Ah, o Eftim ven bir Milano olab·~' ı'1 n· 
1 e Kirkor... Ustalıkları ikinci, ' 1 ır, 0 ur. 
~atta üçüncü derecede; lakin her Celtl.l Nuri 
~~ıi de çenebaz, diplomat, politi• 
İi'' Ye, kendilerini papel ile de· 

1, albn ile satıyorlar. 
el Fer hat Ef. ile oldukça doıt ol

\Un. Bet liraya yaptığı iti fena 
~hnıin etmit: El emeği caba. la-

n üıte 40 kurut da gitmeıin mi? 
l•vallı. Hani kendi itlerini bilmi· 
Y~rı dalrın tairler, filozoflar var· 
dır, Ferhat Ef. (ve mensup bulun
dutu esnaf) da tıpkı onlar gibi.· 
A.deta pir atkına çah§-ıyorlar. 1 

Eftim ve Kirkor tiplerinin ıöz· 

1 ÖIUm 1 
Kuleli askert lieeai Fransızca 

muallimi Mazhar Beyin pederi 
mektebi Harbiye e.bak fizik 
muallimi mütekait miralay Ha-
18n Fethi Bey vefat etmiştir. Ce
nazesi bugtln saat onbirde Cer
rahpafa hastanesinden kaldınla
caktar. Alla rahmet eylesin. 

Çıplaklar diyarı 

TarafüırU.rı IJtanbulda da 
var mı? 

A vrupanın bazt yerlerinde biİ
hassa Almanyada bir kaç ıene
denberi revaç bulan ve gün 
geçtikçe rağbete mazhar olan 
çıplaklık modasının ıehrimizde 
de kendisine t•raftar bulduğunu 
haber aldık. 

Bu ıayanı dikkat haberi ve· 
ren Kartalda oturan maruf bir 
kariimizdir. Her sabah trenle 
Istanbula inmektedir. Gördük
lerini bize şu suretle anlattı: 

«Hemen her sabah latanbula 
ilk veya ikinci trenle inerim. 
Bundan bir müddet evvel Mal
tepede sah'lde denize penler 
nazarı dikkatimi celbetti deni&e 
girip çıkarlarken dikkatle bak
tım. Bunların fizerinde mayodan 
es~r yoktu. Hepsi kadın ıre lm
larda~. ibaret ?Jan çıplaklar ge
çen gun yUzlerı trene kal'fJ du-
rup gülüşürlerken benim gibi 
tren~e bulunan diğer yolcular da 
görduler. He>. gün çml çıplak 
denize giren bu kadınlar kafile
sinin son vaziyetleri her hangi 
bir aldanma ihtimalini ortadan 
kald1rmaktadır. Bir kari ııfatile 
size g6rdüklerimi haber veriyo· 
rum. » 

Efgan sefiri 
Efganisiandaki son hadlşr:

ler hakkında 

İzahat veriyor 
Efganistanın Türkiye ıefiri 

Gulam Nebi Han Afganistanda-
ki son hadisat hakkında bir mu· 
harririmize aıağıdaki beyanat~a 
bulunmuıtur: 

- Son vak'a ajans telgrafla
r1nda izam edilmiştir. Bu hare-
ket bir isyan mahiyetinde değil, 
alelade bir ıakvet hadisesidir. 

Vak'anın çıktığı Kübu'damen 
havalisi ötedenberi eşkıya yata
ğıdır. 

Bu arazinin askeri bareklta 
gayri müsait olmasından dolayı 
şimdiye kadar kat'i bir tenkil 

hareketi yapılamamışbr. Fakat bu 
defa hükiimet k4fl miktarda 
kuvvet göndererek o havalide 
tamamen ınkanetin iadesini te· 
min etmiıtir. 

Bu vakkta ile alika11 görülerek 
idam edilen zat telgraflarda bil
dirildiği gibi Kabil valisi degil, 
aynı şehrin belediye reisi Ab· 
durrahman handır. 

Sefirin 11ldığı yalı 
Efgan sefiri Gulam Nebi Han 

Kireçburnunda eskiden Gazi 
Ethem pataya ait bulunan bir 
yalıyı satın almıttır. 

Amanullah Hanın Boğaz için
de bir kötk aldığı hakkındaki 
ıayialann bundan çıktığı anla· 
tılmaktadır. 

Amerıkalı seyyahlar 
Alezya vapurile dliu şehri

mize 63 Amerikalı aeyyab : gel
miştir. 

Seyyahlar şehri gezdikten son~ 
ra akşam i!stü Köstenceye ha
reket etmiılerdir. 

Kim yazdı ? Baytarlar arası::
daki münakaşa 

İbrahim Aliattin Bey 
mi, Sedat Bey mi ? -Tabi izahat veriyor 
Bir mDddet evvel Kanaat 

kiltUpaneıi tarafından Yeni 
Türkçe lCigat isimli yeni harflerle 
bir lugat ne,redilmifti. Bu higati 
lbrabim Allattin B. in Tiya
ıetinde bir heyetin hazırladığı 
kaydedilmifti. 

Ankarada toplanan Türkçe 
muallimleri" kongresinde Fatih 
Cumhuriyet mektebi Türkçe 
muallimi Sedat Bey hu lugati 
yalnız kendisinin hazırladığını, 
fakat imıa11 meçhul olduğundan 
lbrahim Allattin Beye 200 lira 
verilerek imı:asmın liıgat kitabı
nın üat6ne yazıldıj'ını iddia 
etmittir. 
Dün bir muharririmiz bu mesele 

etrafında Kanaat klltüpbanesi 
aahibi Elyaa Ef. ile görü,mllı
tllr. Elyaa Ef. demiştir ki : 

- Hayır, bu iddia doğru 
değildir. 

Blvoş E/,endl 
Bu lugat kitabını ben geçen 

ıene lbnhim AIAattill Beyin 
reü*pde Temk, Sadi, Sedat 
BeyleTden mllrekkep bir heyete 
yazdırdım. lbrahim Allattin B· 
bizzat kitapla me,gul oldu ve 
bir çok kt:limeleri tashih etti. 
Sadet B. diğar iki arkadatı gibi 
fiılerin hazırlanmasına yardım 
etmiı, mUrettip hatalannı dO· 
ıeltmif, buna mukabil iicreti 
alarak bize bir de ibraname 
Termiftir. Kitabın Oıt6nde yalnız 
lbrahim Allattin Beyin değil, 
Tevfik, Sedat, Sadi Beylerin 
isimleri de yardır. 

Liıgati hazırlıyanlardan Sadi 
B. de . Elya1 Ef. yi teyit etmif, 
lügati Sedat 8. in yalnız batına 
hazırlamadığını, lbrahim Al!attin 
B. in bilhassa ilmi kelimelerin 
birçoğunu ·tashih ettiğini söyle
miştir. 

Şah Jsmailin tahtı 
Nevyork Taymis gazetesinin 

neıriyabnıı göre, bir Ingiliz şir
keti T opkapı sarayının hazine 
daireıinde bulunan Şah lsmailin 
tahtını mOhimce bir para vere• 
rek utın almak ve Amerikada 
tethir etmet fikrile mliracaat 
etmiş, fakat Aslrı atika mahiye
tinde hiç bir ıeyin satılamıyaca
ğı kaydile teklif reddolunmuş
tur. 

Esnaf ceıniyetlerinde 
Terziler, Kahveciler, manifa

turacılar, arabacılar, sütçüler, 
ıekerciler c~miyetlerinin umumi 
katipleri değiımiftir. 

1 Gelenler, gidenler 

Amerikanan Şikago şehri tica
ret mahkemesi reisi Mr. Villiamı 
Alfred dün şehrimize gelmqtir. 

Tevfik B. Pertev liı.kmct 
Beve ceı~4p verivoı· 

\'iikstk baJltar mektebi muallimlerlnder. 
Tevfik B. 

Birkaç gün evvelki sayımııc!a 
bir hayvan hastalığı ve hayvanata 
tatbik edilen ıerumlar hakkında 
Askeri hayvan hastanesi müte· 
hassısı Pertev Hikmet ve yük· 
sek Baytar mektebi muallimle· 
rinden Tevfik bir Beyler arasında 
şayanı dikkat müoakata açıldı
ğını haber vermiı, Pertev Hik
met Beyin fikirlerini dercetmiı· 
tik. Bu hususa dair Tevfik Bey
le görDıen bir muharririmiz şu 
izahatı almıştır: 

- Filhakika P. Hikmet Bey
efendi ile aramııda böyle bir 
mUnakaıa çıkmııtır. Ben mekte
bin muallimi olmak sıfatile 
ancak meclisi mnderrisine karşı 
mes'ul olabilirim. Hikmet Bey
efendi hariçten bir Baytar oldu· 

ğu için istediği gibi yazı yaza· 
bilir. Bu husuıta yazılacak yazılar 
fenni ve mesleki risalelerde yer 
bulabilir, 

4 haziranda iktısat vekileti 
celilesinin emrile bu hayvanatın 
ahvali sıhbiyesine müderris Salih 
Zeki Beyle birlikte memur edil
dik. Bunun içindir ki bu hayvan
larla meıgul olduk. llim esir, 
fen ve ihtisas monopolize edi-

lemez.,, 

Eczacılar 
Etibba odasına yazıl

mıyorlar! 
Eczacılann etibba odasına 

kaydedilmeleri için 15 ağustosa 
kadar mühlet verilmişti. Bu 
mfthlet bitmit fakat odaya an
cak 30 kiti mllracaat etmiştir. 

Etibba odası bu vaziyet kar
ıııında müracaat etmiyenleri 
tahriren kaydedilmiye davet 
etmiıtir. Bu davetten sonra ge· 
ne müracaat etmiyenlcri etibba 
odası mahkemeye verecektir. 

Bir heyet 
BuQün Erciyaş 
daeına çıkıyor 
Amerikanm Şikago darülfünu• 

nunun profösörlerinden Mister 
Ceymis , Almanyanın Hanover 
ticaret mektebi profösörlerinden 
Dr. Herbaç, Kayseri Amerikan 
koleji mUdürU Mister Nilson, 
Kayseri Usesi müdürü Ekrem 
Necdet, Kız orta mektebi mil· 
düril ve coğrafya hocası Osman 
Selçuk Beylerden mürekkep bir 
tetkik heyeti Erciyaş dağını tet· 
kik etmek ve tepesine kadar 
çıkmak üzere bugün Kaysiı iden 
hareket edeceklerdir. 
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Irak Kürtleri de ayakland·ı Yeni fırka ve Avrupa matbuatı 
Muhtelit mübadelede 
-~~-~--...,,.......~-----

Dünkü içtimada 
[Vat taralı 1 inci ıayıfadaJ 

Av & upa gazeteleri yeni fırka hak
kında ne yazıyor~ar ? 

Lagvedilen komuyonlar ve 
etabli J1esikalarının tevzii 

Muhtelit mübadele komiayo
nu diln akıamki içtimaında ikinci 
büro raporu tetkik olunmuı 
ve mevcut iki takdiri kıymet 
büroaunun ilgasına karar veril
miıtir. 

Bir tahmine güre Irak hükumeti 
Kürtlerden t:ıhsil ettiği vergi
lerin üç mislini onların memle
ketlerine aarfetmiştir. Irak bü 
kumeti ve ahalisi Kürtlerin 
b&yle bir vaziyet almalarından 
memnun olmamakla beraber 
bir hadise çıkmamasını temin 
için bu Taziyete tahammül et-

Iapmis ne diyor ? 
10 Ağustos tarihile lstanbul

dan Taymis gazetesine bildiri· 
liyor. 

' Sarahaten anla.şı!maktadır ki 
1923 senesinde Başvekil olan 
Fethi Bey yine ayni mevkie geç
mek arzusundadır. 

Kendisi Yalovadan Ankaraya 
bir telgraf göndererek Paris se
firliğinden istifa etmiı ve istifası 
kabul olunmuştur. 

F etbi Beyin fırkası Serbest 
Cümburiyet Fırkaaı iımini tqı· 
yacak ve sureti katiyede (Liyik) 
olacaktar. 

Geçen Nisan ayı zarfında hn
kiımete karşı şiddetli bir miica
dele açmış olan (Yarın) gazete
sine vaki olan beyanatında Fet
hi Bey, fırkasının programında 
başlıca neler bulunacağını an
latmıştır. ,, 

Muhabir, burada bu beyanat
tan bahsettikten sonra diyor ki: 

"Bu yeni fırkanın Avrupa ile 
aıkı bir teşriki mesaiyi müdafaa 
edeceği ve ecnebi sermayesine 
kartı daha milsaadekir davra
nacağı söylenmektedir. 

Henüz tavazıuh etmiyen nok
ta, Fethi Beyin ne suretle reai
kara geçeceğidir. Kendisi Büyük 
Millet Meclisi azasından değil- . 
dir, fakat bu noksan kolayca te
lifi olunacakbr. Fethi Bey, Ga
zi Paşanın yakın dostlan olan 
meb'uslardan müzahirler bulmuş· 
tu r. 

l ... thi Beyin fırkasma mliza
har t etmekte olan Gazi Pata
nın Halk fırkası umumi reisli
ğinden çekilip çekilmiyeceği 
henüz malum olmamışbr. 

Evvela Yalovada iken sonra 
Ankara gitmiş olan ismet 
Paşaya zahiren Fethi Beye kar
tı dostane devranmakla bera
ber blltün bu muhalefetin Ma· 
liye Ye Adliye nazırlan hakkın· 
da tiddetli tenkidattan ibaret 

alınmasına rağmen, herkesten evvel 
kendi ıahsına mltuf olduğunu 
bilmektedir. Daima Gazi Paıa 
ile hali muhaberede bulunan 
Fethi Beyin zamam zaman mn
şarileyh e memlekette iktisadi 
mali ve adli siyasetin yolunda 
gitmediğine dair bazı mektuplar 
göndermiş olduğu anlaııhyor. 
Fethi Bey Lozan sulhilnün ak
tinden beri iktisadi sahada gö
ze görünür hiçbir it görlll
mediğ;ni de söylemiıtir. 

Topladığımız malumata göre, 
efkarı umumiye yeni bir fırkanın 
teessüsünden dolayı memnun 
olmuş ve ga:ıeteler Fethi beyin 
dahili siyasete avdetini gtnel 
karşılamışlardır. 

Bu teşekkülün bir neticesi 
olarak Tilrk horaasında esham 
birdenbire yükselmit ve Dnyunu 
umumiye mcsailinin Fethi bey 
idaresindeki bir kabine ile mn
za keresinin, ıimdiki kabine ile 
müzakereden daha kolay olaca
ğı tavazuhz etmiştir. Bu bapta 
ihtiyatkirane bir söz sarfetmek 
lazımdır. 

Fethi bey halihazırda mevkii 
iktidarda değildir. Yakın bir za· 
manda ismet paşayı istiblif da 
etse memleketteki mali ve 
iktısadi mlişkilatı ortadan kaldır· 
ması uzun zamana mütevakkıftır. 

Bundan mada Fethi B. bu 
gün m~clisde ve mevkii iktidar
da bulunan bir çok mebuslann 
hizmetlerinden de istifade et· 
mek mecburiyetinde kalacaktır . ., 

Deyll telgraf ne diyor? 
Deyli telgraf gazetesinin 

lstanbul muhabiri de gazetesine 
gönderdiği bir telgrafta Serbest 
Cumhuriyet Fırkasının, teşekkü
lünü haber vermekte ve demek
tedir ki: 

"Gazetelerden birisi Londrada
ki Türk sefiri Ferit Beyin sefir
likten istifa ederek Serbest Cüm
huriyet Fırkasmın umumi katip
liğini deruhte edeceğini yumıı· 
tır. 

Bu fırka yeni rejimin tctek
külünden beri, bütün meb 'us
ların dahil olduklan Halk fırka
sının muhalif olarak teıekknl 
eden ilk muhalefet fırkaaıdır. 

Yeni firkanın lideri Türkiye
nin Paris sefiri Fethi beyeir ve 
meb 'uslardan altmıf beş kiti 
kendisine miizaheret edecekle
rini vadetmitlerdir. 

Fırkanın programı aruında 
son zamanlarda Türkiyede pek 
teammilm etmit bir manbaı va· 
ridat olan inhiaarlann ilgası, 
vergilerin indirilmeı~ kadınlara 
rey hakkı verilmesi, matbuatın 
kayıtsız, ıartaız ıerbeatiai, efkir 
hilrriyeti , Avrupa deYletlerile 
mlltekabil menfaattızerine mlles

Açıkta kalan Türk memurlar 
komisyonun diier hizmetlerine 
alınacaklardır. Etabli veaikala
nnın tevziine dfln baflanılmuı 
mukarrerdi, beklenen listeler 
gelmediği için dün tevziat yapı
lamamııtır. listeler geldiği tak
dirde cumartesi günll vesikalann 
dağtılmasıoa bqlanacaktır. 

Garbi Trakyadaki dokuzuncu 
tali mnbadele komisyonu da 
yakında faaliyete başlıyacakbr. 
Bu komisyona tayin edilen on 
bir Türk memur cumartesi 
günU Gümlllcllneye hareket 
edeceklerdir. 

m 
Emanette ..,__.. __ ,.,..,,., 

Şehtr büt9esl 
Cemiyeti belediye bütçe en

cilmeni dün muavin Hamit Beyin 
riyaseti albnda toplanmıtbr. 
Emanetin yeni ıekle göre umumi 
blltçeainin hazırlanmasına det'am 
edilmiıtir. Gelecek hafta niha
yetinde cemiyeti belediye lçti
maa çafırılacak ve bütçe mll-
zakere edilecektir. Umumi bit• 
çenin eylülden enel taıdikine 
çalııılmaktadır. 

Belediye intihabatı 
Yeni belediye balığı intiha• 

babna ait celYeller emanetçe 
belediye m6dtlrlnklerine g&nde-

siı bir teşriki mesai, ticaretin ri}miıt~r intihabın a~reti icraaına 
aerbestiai, ecnebi sermayesine aıt tahmatname ,gelince cetvel· 
karıı hllann niyet ve ~ sul· ı,r mahallelere dağıblacakbr. 
htinlin idamesi vardır.• ,,. Belttdiye• fn~kı gr·upu topl•nıyo~ 

Gazete bu habere ıu notu C. H F. MDt tttişlı/.ntlen; t .• 

ila•e etm~ktedir: t 6 ağuıhis 930 cumartesi ~n~ 
Dnn TU.rk sefaretaneside yap· aaat on dört buçukta cemıyeti 

bğımız tahkikat neticesinde Ferit ~~umiyei bel~diye firka gnıpu 
bey hakkındaki bu haberlerin ıçtima edecektir. Muhterem ha· 
ne teyit, ne de tekzip edilme- nın tayin edilen ~atte bebeme-
d ... · 1 ıl t bal fırka merke.ıınde hazar bu-
ıgı an aş mıf ır. . . 

Kotidiyen ne diyor? lunmalannı rıca :;,cnm. 

lstanbul 10 Ağustos ( Kotid- Defterdarll kta; 

yen)- Fethi beyin yakında fa- Fen~rbahçe önünde 
alyieti siyasiyeye avdeti bütün ma-
bafıl tarafından mllsaİt bir SU• bata 0 vapur 
rette karşılanmıştır. Fethi beyin Epey mOddet evvel Fenerbab-
aldığı karara çoktan intizar edi- çe önlerinde batan Todor vapu
liyordu. Fethi B. fırkasının hali- runun enkazına bir ltalyan dal
bazır kabineye muhalif bir va· gıcının çıkarmakta olduju, bal
ziyet alacağı tahmin edilmek- buki bu enkazın Maliyeye ait 
tedir. Fethi B. ilk inhililinde olduğu için demir parçalannı 
meb'uıluğa namzetliğini vazede
cekmiş. Şimdiye kadar etrafına 
altmıt kadar meb'us toplanm14tır. 
Fethi B. programı ıiyaıeti da· 
hiliyede inhisarlann JAğvini ver
gilerin tenzilini, tek dereceli in
tihabı, maıumiyeti ıahaiyeyi ve 
siyaseti harciyede Balkan itti
hadını, serbestii ticareti, ecnebi 
ıermayesine karii vasi mikyasta 
tesamfihii talep etmektedir. Tür
kiyenin bir Avrupa devleti ;;dde
dilmesini tvniye ediyor ve bn
yük siyasi cereyanlarla temasa 

girilmesini istihdaf ediyor, maama
fib cemiyeti akvamı açıkça tu· 
rib eylmeiyor. 

lnfilAk 

memleket haricine çıkanJmasının 
menedildiği yazılmıfb. Enkazı 
çıkaranlar Defterdarlığa mtlra-
caat ederek: "teminat göstere
lim, eşyanın gitmeaine mini ol
mayın,, demiılerdir. Defterdarlık 
bunun llzerine yekilete müraca• 
at etmiı, ne yapmak lazım gel
diğini ıormuıtur, 

VekAJet vapur hakkında bazı 
izahat istemiı, fakat, enkazın 
çıkarılıp çıkanhnaması için biç 
bir iıiarda buluonıamıştır. Ra
por hakkında Ticareti bahriye
den alınan malamat vekalete 
bildirilmiıtir, 

Kapalı 9ar,1 e•nefı fikAyet9i 
Kapalıçarıı esnafı Defterdar

lığa müracaat ederek kendile· 
rinden fazla miktarda kazanç 
Tergisi alındığından şiklyet 

mit ve bu suretle lrakm vah
detini mubaf aza etmek iıte
mittir. 

Fakat Kürtlere gösterilen tea-
hillt onlan son derece timart
mıı, nihayet bu ayın mebadi
ainde büyllk nümayitler yaparak 
tam bir muhtariyet iıtemi.Jer ve 
Irak hükfimetine kartı tehdidamiz 
bir vaziyet almıılardır. 

Irak veliahti Emir Gazi bu 
sırada Kürtlerin mukim olduldan 
ha•aliyi ziyaret etmiı, Kllrtler 
onu ıon derece hürmetaiıce ka
bul ettikten bqka Bağdatta 
lngiltere fevkallde komiserine, 
CeneYrede Akvam Cemiyetine 
telgraflar göndererek Iraktan 
aynlmak istediklerini bildirmiı
lerdir. 

Irak hilkfimeti bu vaziyet kar
p1ında Kürtleri teskin etmek 
mecburiyetinde kalm14, lrak baı-
vekilliğinin Tekili ile bazı nazır· 
lar SOleymaniyeye giderek Kllrt· 
lerle uzlqmağa karar verilmiştir. 

Irak veliahtinin S&leymani
yede bulunduğu aırada Ktirtler 
tarafından kendiaine ~arilen 
arizanın bir suretini elde ettiği-
mizden bunu aynen tercOme 
ediyoruz. 

• Herteyden enel zab fehi-
manelerine b6ttin Klht milleti 
namına beyanı lıopmedi eyler, 
liTamızı ıereflendirdiiinizden do
layı kendimizi bahtiyar sayanz. 
T ahhnua m'rbut olan KOrtler 
bu mtinasebetle atideki maruzata 
t•kdim ile ketbi ıeref eylerler: 

Maldmu ıamileri Kıral F ey
sal hazretlerinin h6ktimeti bu 
günlerde; Iralan dahili •e 
harici mllnuebetleri baklunda 
bir muahede imzalanmlfbr. · Bu 
muahede mucibince manda ilra 
olunmuş, Irak hnktımeti dahili it
lerinin idareainden mes•uı olmut· 
tur. 

Bu mnnasebetle ıuna habr· 
)atmak iateriz ki Akvam cemiyeti 
tarafından Musul meaeleainin hal· 
li için g&nderilen heyet, KürtlP.
rin milli ananeleri ve lisanlar .• .! 
diğer husuaab milliyelerini mu-
lıafaza için cenubi KUrdiatana 
muhtariyet Yerilmesini tavsiye 
etmiıti. Ak•am cemiyeti mukar
rerabnın 3 ve 4 üncü maddelerile 

Irak kanunu esuiıinin 109 Ye 110 
uncu maddeleri bunu teyit et
mektedir. Fakat Irak manda
sını ilga eden muahedede Kilrt· 
lerin bu meıru ve mileyyet hak
kında, onlara muhtariyet itası 
icap ettiğinden bahıolunmamak
tadır. Buna mebni biltün Kürtl"er 
bu muameleyi aarih bir tecavüz 
tellkki ederek tanınmıı haklan 
olan muhtariyetin Irak KUrdiıta
nma, yani Kerknk, Süleymaniye 
ve Erbil livalarile Muıulun ıima• 
imdeki kazalara ve Dian vadilinin 
yüksek kaamıQa muhtariyet veril
mesini talep ederler ve bu ari· 
zayı, muktezasınca amel edilmek 
üzere hükümete ha•alesini te
menni eylerler .... " 

Irak veliahti hu arizayı 
Dun aabah Çubuklu gaz de

poıunda ecza dairesinde bir ip.
filik olmuş. etrafa sirayet et
mesine meydan verilmeden sön
dOrDlmllştUr. 

etmltlerdir. 
Defterdarlık şikayeti 

edecektir. 

aldıktan sonra Süleymaniye be
lediye reisine onu babasına 
takdim edeceğini söylemiştir. 

KOrtler tarafJndan Bağdat ve 
tahkik Cenevre ile matb1Jata gönderilen 

telgrafların birçoğu Kilrt ka--· -iTiZAR 
" Bu kadın katil değil.,, .. Mahalle ., , 

"Cennet fedaileri .. tefrikalanmız münde· 
recatımızın çokluğur ı mebni bugün 
dercedilemcdi okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

l öO lik lerden birisi öldü! dınlannın imzalarını da ihtiva 
etmektedir. 

Vaktile lzmirde mnaavat ra· Bağdattan ıureti huıuaiyede 
zetesini çıkaran 150 lik lüıteye aidatımız malumata göre Knrt
dahil, ~alız lımail Mısırda bir leri bu hareketlere tqvik edenler 

1 

hastanede &lmllttiir. Iraktaki lngiJiz makamabmn ımri 

ile hareket eden ve kamilell 
Ingilizlerden olan idare mlfet• 

titleridir. 
Bu idare müfettifleri Kürtleri 

istedikleri zaman kalekete geçi· 
rebilmekte ve onlarla lrablan 
tehdit etmektedirl~r. Halihazırda 
lngilterenin Irak hük6metine 
teklif ettiği muahedeye karp 
umumi bir hoınutauzluk l>alun· 
duğundan Ktlrtlerin alacatı tehdid• 
amiz vaziyetle efklri umumiyeDİD 

teskini istihdaf olunmaktadır. 
ÇnnkO Knrtlerin aldıldan .... 

ziyet, Irakta ecnebi iıplini 
idameye hizmet edeceii gibi 
onlann muhtariyet ihrazmdaa 
makıatlan Tllrkiye ve lran ha· 
valisinde bulunan Knitleri tahrik 
ederek ecnebi bir deYlete alf:t 
olmakta devam etmektir. 

. 6. li 
Şükrü Mehmet haini 
lıtanbul SeririyabnCla Mulaar 

Osman B. Şakrtl Mehmet haini 
hakkında ıu fıkrayı yazıyor: 
« Erganide Mehmet Ef. isminde 
alaylı bir Ttırk ın.Gllzimi ile bir 
Kürt ananın uhndan dbyaya 
gelmit pepe ve çetrefil bir ~ 
sırtında dağarcıp, e4incle clei-
neği ile otuz bet ~· enel 
Tıbbiyei askeriyeye pmiftl. 
Dokuz sene tonra doktor pktl. 
etek 6perek peltek dille ...,_ 
kese yaltakhk ederek Tlrk ar
kadqlanme yarchmı ile cU..-11 
liyakatinin yDz kat feftbati Jlk• 
ıeldi. Bu cilt doktoruna Erıaıilll 
Ş6kri1 Mehmet clerlerdL lilÇt• 
birtef olan lau gld dop1a• 
mahl6k mltareke ...ıerı.de 
rahminden dlhlyaya .ıdltl .... 
1mı tokatbyarak tok•Ja. atmlfbı 
bitmu t&kenmeı mr,, .elliil•etl 
•atanma •• milletine JaiJaaete 
kadar bu laerifi llrlldemiftL 
Şimdi de bir kDWl . bpanm 
lmidi, babua Tlrk olu ba 
deje11ereyi KGrtllk lcldiuile KM 
cemiyetine ua yapb. MemlUette 
doğan 1atikW pefİlldea tbke
rek emıalile BatclatWa b~ 
bu yarau, yeni Klrt ibtillllöe 
burnuna •okmUf... Saktt& mU
taç yaralı " yorgun nlamm~ 
onu beıliye11 Ye iman etm'r• 
çahıan milletimize kuc:le · blk· 
mıı .. 
Mecmuamızm aiyuetle kat'iy

en allkaaı yok. UldD uiz brl• 
lerim bir defacık o11UD ...... 
ade ediniz ele içimizden çi1wa ha 
soysuzu doya doya tel'ia etliD. . .. 

Irak k ürtleri 
Bombaydan Taymia yuıyor: 
Yeni lııgiliz Irak muaheded 

nqredildi. lrakııı fimal mmta• 
kuındaki Knrtler, keacli mea• 
featlerini mildafaa edeeek bir 

maddenin muahedeye ithal edilme"' 
meainden tiklyet etmektedirler. 
Bunlann fiklyetleri telgrafla C.. 
miyeti Akvama bildirilmittir. 
F evkallde komiaerli!i Tekili Yit' .. 
at peyda etmek tehlikealal 
g&ster~n tabriklta nihayet nr
mek için Irak Bqveldlet yela11 
ve Dahiliye ye Adliye namlan 

ile beraber Irak KOrdiatalllllıJ git-
! mittir .. Heyet Bağdat litlk6metl• 

nin taahbOdabna aadık kalac.p. 
halka iıbata çahtacakbr. Mar 
mafih Bal'f'ekllet •uifaini pea 
jeneral Cafer Pap Elllkerl 
Kerktık' deki beyanatında blkl
metin Kıraliyet aruilİ •ahdetiae 
halel getirecek hiç hir ürelr• 
ka111 mO.amaha etmiJewlidi 
.a1lemlftlr. 
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rsalar Seyrisefain 
Merkez Rat'lll: Galata KOprtl batında 
Btyottu tlft Şube acentat: Mah· 
•adiye Ham akmda J,..bal 2740 

lr •Irat P'>duı 
( GOi.CEMAL) ftpana 18 

aiut• puartell 14,30 ela 
Galata nlatammclaa bllcaralc 
...... balu imin Yani' .. 

pqambalUtcla ........... 
lra••rak perfe1Dbe ...... ............ v.....- lllke ... .. 
ork..tra" .. aılbat ••Yadtw. 

ALEMDAR r.ade 
VA PUi.LA-ili 

Seri ft Wb lincleDlz p.r. 

Bülent -S.!! 
PIZlllfll n:=: 
.............. <7.oi.;.lcla. 
laebola, s-....., Orcla, GiN
... Trabma, RA_,. ui· 
•et" ndet edecektir. 

M&w -•ıu: ...... 
M.,...._ Hw albecl.W .,
•law. Telefon ı...wtt54 

Yüksek mühendis mektebi 
rektörlüQünden: 
Ylk ek mühendis mektebi kay

d6 abul muamelesine Aiustosuo 
bqinden itibaren Pazar ve 
embeden maada her gin s., 

at ondan akşam on yedi 
ad devam edilece tir. Bu 

a alt eraiti arzu edenle 
tepten bizzat alabilecekleri 
mektupla da i tip ilirler. 

''I LE R i 
Ct'ldl Nuri Beyin riraı~ti alttndalii lılJ 

tlin Dil kitaplarını alaftn. 
ÇQmt..a ._.ıf Veklletinoe 1 Mıktepl1r 

deN ........... .,'" ...... ~·· 
Alfabe. 2 ..rı. 5 .... Tldd,... ...... 

....-. bir leri. KaicWlr derlaal .. ı hllfaı mı 
••q.;JiliJor. 

Bu ıerl mtlftWlee1, •W. lcllrdlı ..... .
nef••ti ile bGtQn Mlepl11'8 l'tlfMNlll 1 L A 
edeP. Fiatl ehıen. 

OCRENMR, OKUMAK. YAZMAK 
•tik ıot d•ll•· 

Is tan bul 
Km,e.I Sobit • aıtı• 
Maltepe Dlrt,ol 8 

. ı 



Dev• et De n"l iryol ları ı ıa n tarı J 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın ahnacağından taliplerin 

18-8-930 pazartesi günü saat 9 dan 11 buçuğa kadar isbatı vücuf 
etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

1 adet Muayene masası (yerli) 
150 Kg. Grafit dikson 

30 adet Havlu ka1ın (yerli) 
6 ,, Sofra örtüıü 2,80X 1,40 

" 12 ,, Peçete " 2 ,. AJçı caketi " 2 ,, ,, gömleği 
" 20 Demir el arabası 

" " 200 • Yorgan çarşafı " 250 Yatak » ,, ,. 
200 ,, Küçük yastık yüzll " 
100 ,, Büyük » • " 

5200 ,, Çalı süpürgesi " 
2000 " Hasır ıUpUrre kUçUk 
4000 " " " büyük ., 

500 ,, Tahta fırçası ,, 
50 ,, Vagon yıkamağ"a mahsus nebatı fırça {yerli) 

6 ,, Kopya makine kalemi 
1500 ,, Kimyevi kopya kalemi 
9030 ,, Karbon klğıdt (kırmızı, mavi, ıiyab) 

1 top Resim muşambası müsavi mıktarda 
1 O adet Kalın yağlı telieıir kırmızı 

10 ., « • • mavi 
1 O ,, « « « ıan 

1 O tüp Pelikanol ıamk 
50 Kutu Sarı mata raptiye 

150 " (( « « 
150 ,, » .,, » 
150 ,, Cep defteri 
30') Kg. Adi alçı 

No. O 
No. 2 
No. 5 

5 11 Demir ağaç vidası dUz freze bıtlı 25v 3 1·2 
600U adet Bergman kroşesi 11 m·m 
2000 M. Bergman borusu 11 m-m 
200 adet Deliksiz tevzi kutusu porselen 4 nakilli 

4000 • ,, Dupel maa vida 
60 Kg. Bakır çıplak tel 6 m-m-2 

60 " .. it " 10 • 
120 " " " " 16 " 

3000 M. Bakır izole tel (N. G. A) 1,5 m•, 
1500 n 1f H n il 2,5 

200 ,, Elektrik suplon teli 1,5 X 2 
20 adet Tevzi tablosu mermeri 160 X 200 

500 M. Kordon tel 1,5 m·m 
200 adet Porselen makara tablo için 
160 ,. Grif 
110 ,, Emaye abajur 
160 11 Nipel 

v. vat. 
50 ndet Ampul edison normal 220 / 15 

200 x 25 
220 x 40 
220 x 60 . 
220 x 100 
220 x 200 
220 x 300 

70 
5 
51 
~{ I 

3v 
10 
25 
80 
20 

160 
150 

1200 
1500 

700 
1 
1 

75 
12 
25 

'200J 
1 
3 

25 
95) 

4 
ll1J 

30 
20 
24 
24 

150 
27 
10 
16 
12 
24 
2 
2 
2 

40 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
,, 

" 
" 
" Kg. 

adet 
adet 
Kg. 

adet 
adet 
Kg. 
adet 
m-3 
Kg. 

" 
ıdet 

Kg. 

" adet 
adet 

adet 
ti 

metre 
kutu 
adet 

" 
" 
" 
" 
•• 

Kg. 

il " ,, 
" ,, 

" " " 
" " " 
ti " .. 

Ampul golyat 
Edison duyu normal 

" " ,, 
harici 
dahili 

Duvar duyu edison normal 

Tavan için rozas çini 
Enterllptör 6 amper 
Tampon grasör garnittirll tender için 

il ,, tt vagon için 
Beyaz sabun yerli 

240Xl 7() yerli 
2ooxı20 ,, 

Büyük hareketi cüziye vidalı tesviye aleti 

,, ,, " " ,, ayağı 
Tuz ruhu 21-22 bome 
Camcı elması 
Bir taraflı cebire ve travers bulon anahtan 7-" 
Külçe lmrşun 
Kurşun pensi komple 
Göknar dilme 4-6/< 0, 07XO, 07 
Bakır çıplak tel 2 1·2 m-2m 

" " " 16 " Mahruti çadır yerli 

yerli 

" 

ince ambalaj sicimi (nilmune gibi) yerli 
lngi '. iz ay .ın sicim m-m2 yerli 
Dülger için kollu testere lamaıı 900 X 60 
Marangoz çekici küçük 

Dıvarcı çekici 1 Kg. 
Çelik cam keseceği 1 inci ( nllmune veçbile 
Lastık hortum içi ve dıtı telli 57-77 
Şapirograf patı 
Donınma bayrağı orta (1-1,50) (yerli} 
Türk ,, ,, (1-1,50) 11 

Adi sandalye hezaran 
Port manto adi 8 çengelli 
Rakor şırıngası No. 10 
Buz !.esesi 
Klingrit llvba 4 m·m 

" 
" 

Kocaeli Vılayeti Oaiml 
encümeninden: 

Vilayet nafia daireıi na:nına mübayaa olunacak 10 adet memur 
ve 90 adet amele çadırı mevcut şartnanıesi ve nümunesi veçbile 
3 EylUl Çarşamba gU:ıü sa:ıt onbeştc ihale edilmek Uzere kapalı 
zarf uıulile milnakasaya konmuıtur. Talip olanlann 500 liralık 
teminatı muYakkate makbuziyle tekltf mektuplarım mezkur tarihe 
kadar vilayet daimi encümenine vermeleri ve ıartname ve nümu
neıini görmek İsteyenlerin vilayet baş mühendisliğine mUracaatları. 

SO ,, Bilet kurşunu 
2 adet Almanca kitap 

SO Kg. Uvha klingrit 3 m-m 

50 ,, LIYha amyant3 m-m 
50 ,, Taranmıı kenevir (yerli) 

50 ,, Livha klingrit 1 m·m 
25 ,, Grafitli amyant 26 m-m 

S Kg. Fitillik pamuk {yerli) 
1200 ,, Don yağı ,, 

250 11 Çiy Tork beziri (yerli) 
250 ,, Kaynamıı Türk beziri ,, 

SO adet istasyon el kampanaaı ,, 
20 ,, ,, asma ,, ,, 

135 metre Bez hortum 68 m·m 
1 adet Tarihli madeni damga 
1 ,, Kurıun pens lokmaaı klkki 

20 top Kalamaço ktadı 72-88 ( nlimune veçhile) 
2000 adet Kilrek sapı düz (yerli) 
1000 ,, Kazma aapı yuval'lah •• 

500 Kg. Çirit (yerli) 
1 adet LAstik damga 
S Kg. Nebatı ot (keten) 

Kunduracılara ilaıı 
lon~uldak Yü., !'-ek l\laadiıı ve Sanayi 

:\l ıi lı cndis i mektebi için muktel.İ JOO çift 
l'ocin ,.e 100 çift Ocak çıımcsi münaka· 
ı:aya 20-8-9JO tarihinden itibaren yirml 
J\"Ün müddetle münakasaya konulmuştur. 

Taliplerın ~erai ti münuka~ayı anlamak 
iiue mektep müdüriyetine müracaatları. 
lhalei kafiyesi 10 F,ylül 930 Çarşamba 
ı::üıı ü saat 16 da Zonguldak Havzai Fıh
miyc müdürİ\'erindc icra edileceoktir. 

SATILll{ ARSA 
Yakacıkta Mezarlık sokağında 

(3200) zira mıktannda (150) lira 
muhammen kıykmet üzerinden 
ve bedeli ihale defaten alınmak 
üzere 16 - 8 - 930 tarihinde Kar• 
tal malmüdürlUğünde saat 14 ten 
16 ya kadar müzayedei aleniye 
suretile sahlacakbr • 

BAYRON MARSİLYA EKSPRESi 
18 Agustos 1930 da Marsilyıdan lima

nımıza gelecek 
ANDROS 

lüks ısefinesi, 21 Ağustos Perşembe saat 
(10) da Galata nhtımından doğruca Pire 
ve Marsilyayı hareket edecektir. Umum 
limanlara her sınıf yolcu ve tüccıri e~
tea kabul olunur. Pireye vanf 22 Aftı• 
tos saat 13. Marsilyaya 27 Ağustos il• 
bah. Pire ve I\larsilyaya tenzlltth tarife 
yapıldığı gibi, üçüncü srnıf yolcular için 

, yatak ve yorganlı karyolalar temin edf};. 
mlştir. Müteakiben hareket edecek posta• 
!ar. 4.11 ve 23 Eylül saat 10 da. Uınumt 
acenteler: D. Anağnostopulo ye K. Sin· 
kldi ÇinlH Rıhtım Han Galat.a T~L Bey· 
oğlu 2612-3, Galata ve Beyoğlu için bil· 
umum Sevahat acentelerine mlln.eut 
edilmesi. • 1 adet Rakor ıınngası No. 2 

1 ,, Türk bayrağı bUyük (l.S0-2,25) (yerli şaliden) fstanbul 7 inci icra Mtm11rl11lundat1; 
1000 Kg. Benzin Bir deyin den dolayı mabaia 

20 ,. Zamlu arabi ve furuhtu mukarrer 1 adet 
1 top Aydinger 1 metre genişlik Eıeks markalı müstamel otomobil 
1 ,, ,, parlak ve yailı reıim kiadı 1 metre geniılik 21 - 8 • 930 perıembe gBnt\ si· 

40 M Bezli ve dııı helezoni telli littik boru 35-25 at 9 dan 10 na kadar takalmde 
40 53 35 tak.·ı maballm· de a,.ık arbrma ile 

il tt " " " " " - y 
7 adet TükrOk hokkası pirinç (yerli) satılacağından iıteyenlerln mahal• 
7 ,, ili flncO mevki kanepe ,, tindeki memuruna mtıracaatlan .. ı 

500 ,, Buıon fnzibl (diyazet tipinde) 6 ampe, ilin olunur. 
200 n ,, ,. ,. ,, 20 11 

200 ,, " " " " 35 " 
300 " " " " " 50 " 
300 ,, 11 " " n 60 ,, 
100 .. " " " " 80 " 

50 " " " " " 100 ,. 
1 " Yuvarlak zımpara taşı 130 m·m 
S Llvha Livha klingrit 1 m-m 

7" " "2,, 
12 " ti il 3 " 

· 1 adet Baskil! (1000) kiloluk 
9 ,, Odun baltası yerli 

300 Kg. Çöven 
100 adet Kuru pil orta 170-65 

7500 ,. Tirfon alb köte batlı 240 m·m 
1 ,, Batkill 500 kiloluk 

Saat 11,30 dan ıonra fiat kabul edilmez izahat almak istiyen1er 
cumarteıi. pazar günleri mtibayaa kısmma milracaat etmeleri 
puarlığa arzolunan malzemeden yerli olan akaam için ittirak 
edecek taliplerin nümunelerini beraber getirmeleri nümunesiz 
vukubulacak teklifatın kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

Zahire T ücarlarının nazarı 
dikkatine: 

Zahire nakliyat v~ ihracatını teshil için Devlet Demiryollan 
tarifelerinde yapdmış olan tenıillta ilaveten. 

Madde 1 - Haydarpaşa Silolalarında yapılacak ameliyelerin 
beheri için alınmakta olan Elli kuruı yerine yüzde yirır.i beş ten· 
:r:ilitla 37,5 kurut alınması. 

Madde 2 - Ecnebi memleketlere ihraç edilecek zahirelere 
münhaaır olmak üzere beher ameliyenin ücreti olan 37, 5 kuruştan 
12, 5 kuruıun ve Silo bölmelerinin icar bedelinden yüzde otuza 
kadar olan miktannın ikramiye olarak iadesi takarrür etmiştir. 

15 Ağuıtoı 1930 tarihinden itibaren mer,i olan bu tenzilat 
tkramiyelere ait tarifeler hakkında malumat almak isteyenlerin 
Haydarpaşa Uman ve Rıhtım idaresine mUracaatları rica olunur. ..... 

23/ Ağustos/930 tarihinde icrası mukarrer FiJyoı beşinci kısmının 
münakasası vahidi kıyasi fiat cetvellerinin tebdilinden dolayı 4/Ey-

lül/930 Perşembe gününe talik edilmittir. 
Taliplerin almış olduklırı vahidi kıyasi fiat cetvellerini A·-.' ·rada 

Maliye ve muhasebe iılcri riy11etinc müracaatla tebdil ~~""eleri 
ilin olunur. 

ı • Keşan ma/ıktmesinden: 

Keıanda Ali Rasih efendiye 
maa masarif 1050 lira 20 kurut 
itu~na borçlu Keşanda kundu· 
racı Mehmet Cemal efendinin 
lpsalada klin dakik fabrika11 
14-9-930 Pazar gilnU ıaat ondan 
on yediye bilmüzayede aahlaca
tından talip olanların yilzde on 
pey akçesiyle Ketan icra me: 
murluğuna mnracaat eylemelerı 

, ilan olunur. 

/stanbul iklntl itra ttairesinden; 
Bir borçtan dolayı Mahcuz 

bulunan 2 kanepe 2 koltuk 1 
Komidin ve saire açık arbrma 
suretile 20/8/930 ıncı çarıamba 
günll saat 17 de ııruer.vilerde 
133 numaralı Şükrll bey aparlı• 
mam kapusu önünde satılacağın• 
ndan talip olanların Taktı muay
yende 930/1565 doıya numara• 
mııla Memurumuza müracaatları 
ilan olunur. 

lsta!lbul 2 icra daırtf:nden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz bu· 
lunan salon gramofonu, büfe, ay• 
nalı dolap ve piyano ve sairenin 
19-8-930 tarihine müsadif Salı 
günü saat 12-13 e kadar Tllnel 
civarında Şahkulu Ot sokağında 
5 No. Apartmanda satılacağın• 
dan talip olanlann yevm ve sa
ab mezkurde 930·2869 No dos• 
ya ile mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

Zayii er ] 

!•tiranca merkez ilk mektebinden 927 
yılında ııldı~ım şehadetnamemi kaybettim. 
Yeni~ini çıl,arnca~ım. 

Ziya :ait * l ~ t:ınhul !ık mektehindf'n aldı~ım 
ş:ıh.ıdetnnm cmı l,a) bettım.Yeni ini çıkarı· 

ı cagım. ~o: 109. 

' Omu 





' ···Lut .~ıııiı~ı ı~~rı1ıu~llJ~ , ·~m 
Ağustos YERLi 1 

Mallar sergisinde İ 

~~a~~=~~e~~z~~~~~~ 1 
diğer mamulatını görünüz 1 

ı~,ı~w~ mı ooımrm~111ınrnnım~mımrnıımaruıı~•m1' 

M if müdürlüğünden: 
Kütüphanelere muktezi 217 çeki odunun 20/8/930 tarihine mü· 

sadif Çarşamba günü saat Uç buçukta ihalesinin icrası mukarrer 
bulunduğundan taliplerin yevmi mezkiirda komisyona mUracaatlan 
ilan olunur. 

··'1'1 At yarışları • ..... 
Bakırköyünde Veli Efendi'del • 

12 Ağustos Cuma gllnü, hususi trenler, bahsi müşterek. Bu 
Cuma Karacabey Harasının mahsulleri olan Taylar satılacaktır. . •••• •• ...... ... 

1 J~~~arm,!l iT.,alithanesi ilinatı 1 
Diyarıbekirde 9 uncu seyya-,: jandarmn alay 
kıunandanlığından : 

1 Eylül 930 dan 1 eylül 931 tarihine kadar Diyanbeldrde bu· 
lunan dokuzuncu seyyar jandarma alayı miri hayvanatın iaıelerine 
muktazi on iki aylık Azami 260/00 kilo arpa 171720 kilo ot ve 
120240 kilo saman ve mahiye izami 19305 kilo arpa ve 12870 ki· 
lo ot ve 10020 kilo saman almak ve bedeli mahbemah tesviye e
dilmek üı:ere 25 gün müddetle münakasaya vazedilmiştir. 

30 Ağustos 930 cumartesi gilnO saat 16 da Diyarıbekirde sey· 
yar jandarma alay kumandanlığı daireıinde ihalesi icra kılmacağın· 
dan taliplerin ~eraiti anlamak Uzere İstanbulda jandarma imalitba· 
ne müdüriyetine Diyanbekirde alay kumandanlığı dairesindeki ko· 
misyona müracaatları ve mllnakata gt1nti ytızde yedi buçuk kurut 
teminat mektubile; arpa. saman ve ot niimunelerini getirmek fizcre 
münakasaya iıtirakleri ilin olunur. 

P.T.T.U.M. levazım 
ğünden: 

müdürlü· 
1 - lstanbulda yeni postahane kaloriferinde istihllk olunmak 

üzere mti.nya ed lecek olan 300 • 350 ton kandilli veyahut çam 
ocaklarının yeni ihracat maden kömürü kapalı zarf usulile milna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - mezkur kömürlln 20 Ağustos 930 tarihine mlisadif Çar· 
şamba günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin prtname almak 
için şimdiden teminat ve teklifnamelerini ihtiva edecek kapalı zarf 
lan tevdi için de mezkur tarih ve gtinde saat 14de yeni postanede 
mubaya komisyonuna mtiracaatlar 
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llzerinde iatibmam mahallini Ye iki 
yilz elli arşın Uzerinde soğukluk 
kıaım (camekin) mahallini ve yüz 
yetmiş arşın arsa il.zerinde kOlban 
m aballini ve yllz on bet arşın üze· 
rinde odunluk mahallini havi Buğ• 
luca hamam namilc maruf bir 
hamamın tamamı Vasfiye H. 

~()345 Ü ı~<üdarda Mtır at reis mahallesinde 
KöprülO konak sokağında eski 10 
10, 10 mnkerrer veyeni 22, 24, 26 
numaralı yiiz otuz iki arıın arsa 
üzerinde ahşap bir katta bir küçük 
olmak üzere üç oda bir sofa birmutfak 
diğeri yüz dört arşın arsa Uzerinde 
ahşap iki ketta üç oda bir sofa bir 
mutfak ve alhnda bir dükkan ve ıekiz 
yüz kirk dört arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Emine ve Bedriye ve 

Necmiye H. lar. 
Tukarıda cins ve nev'ile mevki ve mOştemilitı yazılı emlak hizalarm· 

J~ .... Jsterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 23 ağuatoı 930 tarihine 
müsadif cumartesi günü ıaat ikiden itibaren müzayedeye milbaıeret 
olunara • ( muhammen kıymetlerini) geçtiği takdirde kat'i kararla· 
rının ç me~i mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkiir 
günde ıı_at aörde kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve 
uat dörtten sonra vuku bulacak müracaatlann kabul edilmiyeceği 
ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i karar eıasmda hazır 
bulunmadı'darı ve başka talip zuhur eylediği t~!<dirde evvelki 
taliplerin mt ıayede en çekilmiş addolunacakları ltizumu ilan olunur. 

tlUUJU&lll't'tW"'""'*'UMiiitWW-ltWILWllUMllUUlllU•~·uı.'iAJtUtı11MılıMW6UIJW .. l11MlU&UiflWiWllOUllUIUlllR 11ıtuımııııu11101111Pllt1Hllllllllftlllllll'lllll•tUlflllllt11Jllllllllh1llll 

Mes'ul müdür: Refik Ahmet 

YENi Fon:I karoserilerinde · g~ril· 
len en mühim noktalardan biri. 

istihsal ve tevzide icra kılınan tasar· 
rufun, kıymetin arttınlması suretile müş.
terilerin menfaatine sarfetmek husu9unda 
f ord'un takip ettiği usul netıcesı olarak 
fiatı arttırmadan mevcut evsafına yeni bir 
zarafet ilave edilmiş olmasıdır 

filvaki yeni Ford karoseri1eri, yenı 
Ford'u daima tercih edilecek ve seve seve , 
kullanılacak bir araba kılan evsafmdan 
biridir Zira: bu gördügünüı Mrafet al· 
tında arabaya hayat veren ve belki sııtn 
daima mechulünüz kalacak otan mihaniki 
aksamıda ucuz fiatlı bir arabada kat'iy· 
yen görülmemiş mükemmel malzeme ve 

misli namesbuk yeni milıanikı usuller 

vardır 
f ord'un ıirdt- kısmen tadat olunan 

evsaf ve mel.aya. bu arabanın yüksek kıyme· 
tine şahittir: tamamen takviye edilmiş dört 
tekerlek üzerinde· mevzu sessiz frenler ... 
Muuaf tesirli dört HoudaiJle Hidrauli· 
ques amortisörleri ... Kırılmaz tripleks ön 
camı ... Masarah ve bilyalı çok ' mık tarda 
y~tak .•. dökme nenıir aksam )'erine iyi 

'tmat edilmı~ Çetilc akum. •• Aliminyura 
halitasından piıtonlar • • • Chromo tilicon 
halitasmdan mamul supaplar ••. Kromlu 
çelik halitasmdan yapılmıo transmisyon 
manivelalan ve demir kollar... 3/4 bü· 
külmez arka di'1gil ... Kat'iyyen ~lan· 
maz çelik fenerler, radyatör siperi. dingil 
başlığı ve kapaklan • • • Kapot ~ırhı ... 

4 radyatör kapağı. gazolin hazinesi kapağl 
ve arka lambası. 

Ford arabalanmn tarzı imaline fev· 
kal!de dikkat ve itina edildi~inin baehca 
delili otomobilin hayatı aksamının ölçü 
sisteminde yapılan uzun ve dakik hesap
lardır. Mesela pistonlar. 3 1/8 pus ola· 
rak tayin edilen kutra bir pusun binde 
biri derecesinde yaklaştırılmıştır. Piston 

. kollannvı uzunluk toleransı bir pusun 
on binde dördünü tecavüz etmez. Her 
krank mili gayet ince muayenelere tabi· 
dir. Bu mil motöre takılmadan evel 174 
muhtelif muayeneye tabi tutulur. Bu 
muayenelerden bir çoğu bir pusun binde 
biri. hazdan iki binde biri ve diğer bazı. 
lan da on binde beşi kadar bir tolerana 
dahilinde yapılır. 

Uıu•ln ., Fordsotı 

FORD MOTOR COMPANY 


