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YMi J"1tatı111 Oalatada~ mu:lıat : 
Nalı Han 

Karşı fırka 
lstanbul merkezini 

Galatada açıyor 
Li~r Fethi B. intiu.p 
etmek istiye-nlerin ade
dini henüz saymamıştır 

"Serbeat Cllmhuriyet,, fırkası 
lideri Fethi B. dün de Büytık
deredeki eYinde •babtan akp
m3 kadar meıgvl olmuştur. 

Fethi Beyi don Kara meb'usu 
Ağa ojw Ahmet B. le bir çok 
ıevat ziyaret etmiştir. "Taymis,, 
l)'Zeteainin muhabiri M. Kolenı 
de kendialıile ıCSrDtmüıtnr. 

Fethi 8.' don ••t on beı 
t,uçu1rta muharririmize eYinde 
"- izahatta bulunmuıtur: 

- Fırka tqkilib etrafındaki 
fuliyetiniı De ıafhadadır? 

- " 1'etlrillt ,, tabirini ben 
yerinde bulmıyorum. Bence fır
ka mn'elui bir fikir mes'eleıi
clir ki, qr.aftar olanlar. o fırkaya 
taraftarbklarını Hıl intihabat 
eanuında rey aandıklan ba ıında 
SIJterirler. 

- Bu tabirle 6j'renmee iıte
dijimiz, meseli muhtelif yerler
de ıubeler açılmasa meyzuubabiı 
olu&> olmadığıdır. 

- Mahalle ve nahiye tqkiJi .. 
bncla "Cilmburiyet Halk,, fırka· 
lalın tuttuğu yolu takip edip et• 
.adyece;imiı hakkında ıimdiden 
bir ıey ı6yliyemem. Maamafih, 
ileride lllzumu kadar ıube açı· 
laeaja tabiidir. 

- lat1tn'bulda fırka merkezi 
olarak bir bina intihap ve temin 

edilmif midir? 
- Evet Fırkamız için muvak

bt• Galatada "Nazlı,, banın 
l>İriDci kabnı tuttuk. Tutulan 
daire tefrit olunmaktadır. 

- Fırkaya yeniden mtiıap 
ecla kimler Yardır? 
~ [Alt taralı Z inci ıall'f ada] 

Suriyede dönen fırıldaklar 

Haco ve a.rkadaşları 
Toprağımızdan k~ekler gibi atılan 

bu haydudun Franaızlaıla ala
kası nedir? 

Fransız istihbaratı reisi Kolonel Mortiye Ha· 
lebe gelip mevlevihaneye misafir oldu 

hansd zabitleri de Ktlrt kongre,.V.de balanm~ 

Şehitlere 
hürmet 

Gülcemal yolculan Türk 
hamasetinin yaratildıtı 

yerleri 
gfJ&7afkın ~inde ttwaf ettiler 

Haoo ltafdutu 
HM,eptı11 İamlinhı ,oıwyor:. 

Suri;e had......_ ..., ha· 
dut laeıhlde balmaaa Habet 
nahiyeaini itıal n liibyet Su
iiyeye firar edee Haeo ldmdiıf 

Bu Hraeri Hal;atla bir KM· 
t&r. Şeyh Sait iıJlllUDda da b8· 
k6mete k&rfl llaNkete ge~miş 
n ailııyet _.,.. Jnuluaamu
~.. •tank $uriy•ye ~eç.mifti. 
Haco SUriyeye •eçer reçmez 
derhal Fran111 hizmetine ıir•it
tir. Frauwar Hacoyu ·Kamlflar 
Te Demirçat mıntakalanna ml
flttit tayin etmiılerdır. 

Haco ile Fraua umına ml
fetfftlik niifeaini kaltal edea 
Bozan B. Anppiftirda. ŞUin 
B. Cüibluta baluama1r.tadır. 

A)'Di zamanda Sariyede Tilr
lriye alehyine tertibatla mqpl 
ola m&him bir aclam dalla nr-

Ce11det Kerim Bey d1r. Bu adam M.nlliali Kadir 
Çanakkale 15 (Vakıt muhar• Beydir. Şimdi k9idiill Kadri 

ririnden) -Cuma sabahı Gelibo- B. diye unıthrmaktiiaChr. 
haya seldik. Belediye reili ibra· Blyt1k baiple Tilrlder tara· 
him, ocak rei.i, malmldtlrlhıclen fından idama mahldlm olmQfhlr. 
mOrekkep bir heyetle iki ylze Bir firatım bularak Fıan11ılara 
yalan halk geldi. Çanakkaleden iltihak eden ~dir & Framız· 
Ali Hikmet pata fırka mlifetljfi Jardaa tellüllt ,ardatl tibi 

Cemal Tali Stıreyya, belediye rem tabliat ta almaktadır. 
[Alt tartılı 5 inci ıagıfada] [Alı tarôlı 5 inel ıagılatla] ____________ ..... ..;..lliiııııi~iiııiıiıııı.;.IUltlllllı!uıı ....................... __ ... ..... 

Ege vapuru geldi 

-..... --- ~ .. 
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an 

Hediye kuponu 
No. 30 

.. ~--rş da 
Havadan Parise! 
Bir muharririmiz bu 
sabah hava yolile 

Parise gitti 
Oradan gazetemize çok 
cazip yazılar gönderecek 

. ' 

Muhırririmiz F.lkNt Bey ve kendisini Parise g6tos-eok tayy...e 

Tahrir arOadatlanmızdaa Fikret Adıl a , bu abalı C.t.DN.A. 
ıirketinin bir tayyareaile ıelırlmizdea Pariıe mlltneccihen bir haYa 
yolculufuna çıkh. Arkada11mıı bu akıım Pariıe varacak Ye lae· 
men V AKIT a yazı yazmafa bqhyacaktır. 

Fıkfet Beyin ilk yazılan btaııbul·P•ril .. ,alıabma 'lmtn1nfı 
lhtiıulan olacak , bundan •onra mubairirimiı Pariain l'•ce bayatı 
tayyare yolculuğu eğlence yerleri, ıiaema ıtüdyalan li&kkmda 
çok meraklı ve caıip mektuplar ıhderecektir. 

Fra1111z nn'atve t~t '1.U Ue Zaten lilfeti buluaan ulca• 
Cl•lill• )''bilamu okvJ"cuJanmızıa lerıetJe bldp edecekleriadeıı 
eminiz. 

----------------~ ..... ~--;-Ses a iz, seda•ız kongre 
-

Dün dilsiz ve satırlann 
senelik kongresi vardı 

' 
Dilsiz kadın dilsiz erkekle evlenirse 
_ mes'ut olurmuı 

SaJtr ve dilsizler umlrtti reisi 
S'/Jleyman Sırrı B. 

Dlln aat on dörtte aağır ve 
dilıizler cemiyeti umumi heyeti 
ıenelik kongrelerini cemiyet 
merkezinde aktetmiılerdir. Kon
grede cemiyet birinci reisi Sü· 

Yardır. Biri umum diltlz kızlan 
dilli erkeklere kartı. diieri dta 
umum diltiz erkekleri dilli ka• 
dınlara kartı himaye etmektir. 
Bu da aacak bizim kendi tay• 
famızla eYlenmek ıuretile kabil
dir. Ejer biz dil.iı kızlarla e•• 
leni11ek 6mrllmllziln ıonuna ka• 

dar hep beraber mcı'ut olabili· 
riz. Avrupada da b&yledir. Bil· 
tlln dilıiz kızlar dilaiı erkeklerle 
evlenirler. Bunua için birbirimid 
himaye ihtiyacile bu 1metle 
hareket etmek ı:aruretindeyiz. 
Bundanbaşka kongredede ce• 

miyet lzaıından birinin cenazesi 
olursa veya çocuğu doğana ce
miyet Yemesinden 15 ,er lira 

• 

' leyman Sırrı ve ikinci rciai Fa· 
"' .. 1 racı Beyler tarafından iradedilen 

nutuklarda : "Bir dilsiz Hanım 

YARIN 
12 

SAYIFA 

l!ge rapanınıin ı, Mlonlarmtlan 'btr lrımn 
I ~ IUIM ~ 1/1./(/ O/llhlilUdüU' I 

· bir dilli erkeği, bir dilli hanımı Çocuk sayıfaıı 
Ve mtıleııevı•i manderlaıt .. ı bir dilaiz erkeği aeYemez. Bera

ber mcı'ut olamaz. Binaenaleyh 
i bizim i~n iki mlihim mllcadele 

1~=5:=s55:=~55;2=:::==::;=:::Se;:-=:--;:-=::=-:;• 
"-it ~~ --=-- am:ı===z:;t 
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Karşı fırkanın merkezi 
CV•t taralı 1 i11d .a111fadaj 

- H• ti• laer taraftan ml
teaddit mektupJar alıyoruz. Bir 
çok ıenç. mlnener ıe•at allka 
Ye iatiaap anuau röıteriyorlar. 

- ŞimdİJ• kadar kaç k&fi in· 
tİHp et•iftir? 

- Adet zilsredemem. F alsat 
birçok ze•at iatiaap etmektedir. 

- T Ü•İlll oı.rak ltir ,., 
llylemek •lakla detil mi, m•· 
aelA ~iaden fazla Ye ya elcaik, 
tala•ial olarak? 

- T alıımiat elarak l»ir ,., lly
lemek .to;nı «!etil.Ur. Bir •lcl
det 10ara kat'ı olarak llylenile
bilir. Biyle dalaa iyi olur. 

- Farkına idare laeyeti ha· 
..clu Aakara ••il'.... Tallt 
1., Aakaradu lataaltula ıelıait? 

- E•et. Healı keaclWJe p. .......... 
- lataaltula Hlratlar kalacalı

... ı? 
- DaM Wrkaç ... '-•atla,... 

Yeni iltihak yok 
Yaleft 13 - lwa«laki ....... 

lula te•aım S..IMat fulla1a 
._..... Jeai iltilaalrlar olmJya· 
eeil buıtilıi .en,-. llıla'.ıar 
P"ir•• Hallr fırlıw protra•1141• ....... •'lfthl• ....... 
................ b ı.
layorlar. 

S.C.F. 
Asıl faaliyetini gelecek 
intihabatta ıöeterecek 

v.ı..a ıs - Yem tnata 
ait Yni,.t ........ t ...... 
t.Hlllr ebaiftir. Fırka •ec-
.liılia kite•• -"' tefld-
~ yardam aclilmeaiae •• ... sn- ........ t ... i ıp. 

de 30 ·~ t•JJaN bayruua
tla c..u,.t tarafaclu ~de
..... liae..ıu.aclu l»iriacle bir 
nılı• .......... 1s .... ftı! 
si lıtir. Ayna ltlr ele cemiyet 
icia fra•K• •e Tlrkç olmak 
._. Wr •lltlr yapbracaklar. 
Kıaır• ltillaa.. dilmler •ate
iti .....ae•e pek Iİyacle ••· 
..ı,et •• \tir. Meldeltia eylll-

cle -cd••• ~· ...utf iUrllii 
...... tetebblılatta itwhlw-
ta bru ..u-... 

llbnı ikmal edecek, lnı Haı 
•eclwte vftcudunu laiaeettirecıls
tir, Mlaakeratın çok canlı •e 
hararetli olacatı •ahaklıak ıa· 
yıl .. lrtachr. 

F arkanın a11l faaliyeti ı•lecek 
intihap deneeiade ltıılıyacalrbr. 
Yeni f ırkaam lzalana4aa ltiri 
demiıtir ki: 

- Gelecek ••dilt• yet.it 
1 kadu .. ıt· .............. tala-

•ia etliyon•. • .... , prçi 
klçllc ltir ekHri1ettir, fakat ıu
urlu bir tans Mnket takip edi-
line a....ıa ula •• ... ir 
bir rol o,....k t11a,... • ., 
taran•da .. .-..c11r. 

Api ftrlru• .. .ıelset ~ 
riede hayarh t..m.i .... i~ 
HUD ikticlar ........... , 
heJdeiNk icap etmiJ~. 

F etW M,ia Wr •1111• nftlri· .......... ,_ ............ 
telif hôiılw etrafaMa llMat ....... ,.... .. ..... "• 
...,.. ..... ..,.. .U,er: 

- .. t•nı.n.ia ... 
utlanm .. ,..._ TehrNata 
PIP liyul •laakaplara Mt
ı..u iltiyeru .. Millet lıleclili 
... ıdıtı -- llilht 11 ...... 
U. ı.. aoldalan l.M Ne• 
...... ..., ....... IUHi 
pıete .....,..... ll'°ıkııaya 
ltqlamalr danmm cicldiJıett• 
ngldıfbraWlir. 

Memleketia ...., llalia«le 
INluamua halka .. -.. ,.,.,., 
laerlıeı iter ıeyi WN. WbHlr 
İatİJor •e •lltac• can1er an
yw. Fakat W. 11lawlarla ...,.ı 
41etilia. Hılat .. t ~ W.
aaaluua ~-1 .;,.ti.-&• .. ~ ....... 
F.uı llir M•nqm 4•m• Mftp 

ifledij'iai •e ~ IHr ..... uta 
yapmıyacap kaltal .- te 
aafdillilr .... 
Bina~ W. hlkfametha --,..ar ,.,.. Mtalan t_. 

kit diyoru. 
- 11 ... 11 lzallilarlar, ~ 

kauati•c•, k •illetia .,-. 
ylkletilmif •tar l»irer ..... 
ltaflra ltir .., tlejl•. S..ra 
M*aklcafat ••pi ajw4ar. M .. 
amele ••Pi ftAİN.. Fakat 
1".uala ltltla IMı •erıileria lral
... lalahaii lıanaatilli •enaek 
te 4otn 4etiJ4ir. E .. •...&• 
_..__... ..... t ... -

riye iadiril•11i •• ~u ıuretle ya
pılaeak tHamıflar aayelia«le laal· 
lcaa lıtrindeki vırfi ylkbl ha· 
fiftet•ektir. 

Mllleria ıuetelerde iatiıar 
eclen raporunu okudum, ve dık· 
katle okudum. Bu Alman m&te
ha1111111.. raponıadaki bittin 
.ntaleaları ifrirak ederim. 

h•dea tenkitlerim hakkında 
•adde •e sarahat iıtiyenltr l»u 
raporu e~•ualar. Bu rapor illin· 
yaea ialüiyeti •-••ı ltir ••· 
liyecl tii'ifatilaa ya11lm1ftır Ye 
hOk6•etia kendi aleyhinde lia· 
ıurladaj ea ••'-•• ••satlar. iti 
raporu okudu.ldaa aonra ltafka 
•ltü•• dena.,.... ıu.~c 
yoktur. 

- Pari8te D.,.._ Nilleril• 
te•uta hulu••at ol ..... •• 
milhe• olarak laarict bir il'akras 
iÇia e.ıu.a fikir •• te•ayllleri 
laaklaaclaki •lt&Juem Mftbi· 

lir mi1i•? 
- ini• iatil»a Ye kanaatim 

pdur ki laarice iti•at telkia et· 
••" IA•••· • ıs .. k itimat 
tellda Mihlildea IOllfa ellMtte ki 
Mıicte iN katlar laot dana btl· 
Jlk ..,..,.ı. ...ı.ketiaiı• 
phliJ• aa ata.Uta•. Dlter 
Wr arka•ır M 4a llJIMiti• 
ıiW, .. ••Wcetiıa ..,e11 •• 
laaJll,.U ... ·.aı.wtr. • lt'ma• 
.it aelllka tem. .. telda l&aım· 
cltr. 

Fethi B. ta lk olarak ...
lan ilAft .. o·,&: 

- lılıaleketi9is içia .. ,.... 
..krwlar ld fwb .. cacleleleri
• ..ı-,ata ialalip -.. ... 
•• , ........ 1r •• _, .... 
&.ket wfii -1rta-•·· ..... .. 
tliletek ,.,,_ •• .. ... ,. .. 
etllicek fldrler flkriJat nm
.W• •Mk1:r:.-.k icila Mta• 
...-~ •'" • ı.ı,,.. ......... 

llealeketillİI icia liyul M· 
, .... Wr •••••• ...... .... 
ı. , .... MatMaba ita aoldadaa 
-· ,.... e4ıcelderiae a•ii& 
ŞiiıMli,e kaMr Taki olu ,.,... ..................... 

Başvekilin cevabı 
ie.t ,... ..... .. .... 

.... llUtuk .., .. , ••• 11 
Yalo.a - ı...t P• Hs. 

...... Jİrllİ ........ 
Uttaa..ıs .. t.lua..w.a 
laaıek•t edecek, ..... pil .... 
... bir -- ftf9Calctir, .. 
..tukta ........ ,.... t ... 
kited..a..c. .. pftHCıelt.tlr. 

( Telgraf haberleri ) 

M. T revir an usun beyanatı 
Atman- nazınnın Şark hududu 

hakkındaki sözleri 
Almanya Ue Lehistan arasında ıhtilaf mı 

çıkaracak? - -------Bttli. 15, (A. A) - M. Tre- maslabatrillara ile rlriiftltl at• 

..iraeuı ıaıetecilere •a1ci heya• rada bu beyanat. fiddetf e pro• 
aabnda Almanyanın ıark hudut· tuto etmif oldutnu ka1clı1le• 
lanacla 1alatacel111 bası ta11h ıhat •ittir • 
yapalmaaı llzım ol«lujunu ı6yle· M. Zılu1d, lnı lnbildea te• 
•ittir · zalalrleria iki d.ııYlıt ar .. ada·. 
· V'1foY& 15, (A. A) - M. ki mlbwebat Alauuıcla •lepet 
Trn;r•nus'Ga baa beyaub tize· 
riae Uriciye naıara M. Zaleski bir faaliyet urfıtlMli lllkln 
•qrettiti bir tebliide Almaa llaricine çıkarcbttm, .ıı. " •I· 
ka\tiaeaiae da~il aaıırlardaa iti· ulemet dairlllncle elbirlltl ile 
ri tarefmdaa Lebilta11 cleYleti• ;al ... •t• mahlf prtMip'ere at 
aia ta•amiyeti aleylaiae olarak Mr UYa YlcUda •tinfiti•i DA•• 
Yaa l.eyuattaa dolayı Alma• etmittir • 

• ı ., .,, - -.~.-çofua~-u .. d"'a•alll!'!tliftU..--l!liji!!IÇiiii; ... ~' 

1 kaçhlrlan ...... •• Wrtok 
rana cevap c:'t.:ı.:=. :.i.;~;· 

Hülctimetimiı lran nota- Ain ...... 11111 ııefirllria-
sına verilcc~k cevabi ._ •• •ı•:..l-•• .., Ha.o, Tedt-0.,saltltlMem .. t-

notayı hazırlayor nat Bitlia1i ..-.. •• ela .. ...._, 
Şark ltuchdada •uiyette ele- iP.de ol... llft Belltir. 

iifiklik yoktur, Hlk6•etimis Mlud .. ede katalarm tek .... 
tnwa I08 .ı-. ~ ......_ sel idare ıcl .. ıaWtaa • Tlr1f 
luufbr. Bu eeYap l»irkaç atne aeferlerin• lau bir •""- pr
kadu lıüa ftrileeelmr. Ptl&D kallraman aakerluimil •• 
• taanuı clapkiler 60 kadar ukulvimide birlikte h•••Crlak 

j'61teren ciYar lclJlerimiı Salla 
maktm ••t11iflertlir. Efkıyanın Pqa hasretleri tarahadaa takjjr 
ı.. tuınm ja.teriyoni Taziyet· eclilmiftir. 
leri liltik~• fe••• .. .Utadar. ünup hududunda 

mademe tafsil atı Mardin, 15 ( Alqam) - ~ 
Ekwl tuaftanacla ılk6t lalkl• llyet lladudamacla .... t .. *• Aln 4at-a ti .. liacle birler aılnmlfbr. Hudada lllee· 
falal• Wr tecaYlle lııal~p Ylı etleal~ria ekıeriti !,......., . 
,........... ..... ,.. V'e bülin eoh capulal&. -
•11da Jl ..... lr n ••'eleye ao,pnculuk, yol k ... '1r 11 hlf 
cl.ir ,. '811U1t •lria..kteclir: deleriaclea ıabalWt liim,.Jır6., , 

11 ..... pali ltat Wırde lçleriade lif11t aalHU .ıa.- , •lllfl•" 1aMlaa llMarcleY.. Jar da •udar. Vali TalAt "1 
••••we ltomlla lllNfeli Zirchar'clalıi FN11m ulrett karaMu••• c .. ,.. etllit. ıaltitaa ko1na bir telaiı çelmif •• • 

" .......... pek caupara· layaam keacli tanflanaa ..._ 
De 1M•111eı1 arpa ... •llD- ka~imJ, ..._ i~ia tedaWr 
laala elaa ıılara hJakbafı almak Hlm.... Wldinaiftit. 
Ye JCaMI, iltikametleriae 15 ıenellk .. ld 
kaçmak ilt•iflene ele lntaab· Helciahaa 15 (Valat) - 1J 
ma11n ticltletli taldbabntlu lcur- ••edir etldJalak 1apaa Pftji 
talam1aralr lraa bdudm kaç• Ôl•u ile iki arkaclqa ja.du-

••~ --lNr .ı-:....a .... ...a... IUlar tarafuaclu 1akalı••• 
Di. ~~ -.lrtul laap1edi19ii1mHr. 

.. , •• _.. rln·«ı'e• l>iriraç kiti Telgr•/ ~ ,,._ 
flMa 'f'U, illa,... maktaller- 1' ... I tJ lllQ .. .,.,. ........... 

VAKıT ın tefrik••• ı e2 taDrJ&ltilecekti? Hatta o bdar eaatlercle eaclece •• •dece dolat· Malumat, minimini socuk lafa· 
_,..ai wladrfı Jaalcle 08Un altı maktaa 1-tka neydi? aile bu ceTaptaki man&JI anlama• 

E ... ~e athk laayalini Mle lsafuı içinde Oim11 büttn çoealclara. IHlhaua IDlft "ondan IOlll'a R~ W· 
- ~ pk ...U w rüya Jaalilade .ı-a•· .. ıathlrlara bf1t l7le derin zaaf diaini Torhan diye ~ırmallm ta• 

lı •• ıa1ri •uıh w ~ilde lteliri· ,,. mtah. Waeti •ardı IA oalan tör- bil bulınuttu. 
MUHARRiRi: SeL MATTIN eNtS yonl•. Torha11, IMr e•litlılı olarak düllçe nalaunun acı acı aıaladıtını Eh, ne yapıın? Bekti 1-ltaftm 

. tuUtbtı IMr laaJll' ..lailMnin ft'İMe ~••her çocukta kendi kay· dili d6mnüyorclu. Fakat ~Uk p-
htaer ~~ stil:- tile ~ 9 •atkte M· .tntu• töre, ayai ,ehrin INbl~- belmu9 çocutunun hayalini bulur· culdann bile lcendiıini Maim.at .i .. 

•llNllıl •ia Wr ..,..,, ~ ela· ""'
1111

• --~·~: • ıi altıp8 bntiWiııia bir lia-., ol· •a. ye çatırmalarma dilleri claMliü * ,.....,.,. ~a •eır11Nti lb11111~· Malaall~a ıtleriMH •akit '"'1· dujundan, Ye 0 t.aianın huauaa Mahallenin l.ütiin çoc:uidarı ~ halde koca bir bekci 1aa-... o 
181 bir JMrf« rbik tliaU"dftir. lhı ,.,.. chalııp Ve,.. ça.,...ı.. dewtltıi~-· •• ha.ret içinde kendbini aramak- nun kendi çocuiu idi 'H hepıiai kelimeyi eiylemeie • clili tUfnm-•· 
lıflalı ı.tMi 'Pi ...... o tlizUıni~n F~t ~ lau~alcl·~ lsalWaı a- ta laubaachajwMlaa t..lterclar .•1-ak buret çekea ltir iı.b& hararetile ıi halrilraten tuhaftı. 
IMrfllll fi• tlufllri, 41NciJ m"" trlc- mına fGP~!-i - ıfp ...... ıma-., p llıü,thlilü •alrit ken· aJn &Jn MYiyorclu. • • • 
l'flr .,,.._,..,.. claima pldmr, karuıma ilmüf ol- tliliai U&IM4ıinu san-"ili -~· Bot aamaalanacla • ._ ltüJUk ae•· Numan ve Yunuı atalar ..WI-
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u..W. '8tileif*. lltibclat de• 
riaia ..... lııir ...._ 11i"9 
yarak .utel •11abeeiM ola 
Bitu. ha ....... pachplua lra• 
cleaile ablq •• keJft IUI' 
ıenelerce orada lraı.rak iti 
küiliyetiai karbetaaittir. 
ter yıııada ilds iki ya 
terk eclen Aaaf Beyin elli 
, .... d. illmi hakikaten _,,... 
attuclar. AUHiae beyam taziyet 
ederfL 
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Dünkü at yarışları 
Büyük muvaffakıyetle yapıldı 

Dünldl boka meçında Selimi mat16p oldu 

Kr ş1yakahlar 
Gazi Hz. ne bir 
telQraf cekliler 

Belediyelerinin ılgasın· 
dan şikayet ediyorlar 
lzmirde Kart1:raka belesliyeai 

..... 
••IPa ._... 

,...,..,...~ 

w.iablrftlle 
fftilb. v ... 

.... 11 v ••• 
~ ..... d .. 

-blfie etti. Ve MaladOTiç plip .. ... 
Selimi ile v .. ..-. ........ 

,......... Aaıelkl• ··--... , .............. . .... ..._...,. ___ _ 
•-••.12ıaNM: ...... -.. .... .,..:wa .. 

~ idare medeli mubata11 Ye dahi· 
tiye MklletİDİA emri ile lltye
Wlmif, bmire bağlanmlfb. lzmir· 
tlea ıelea baberJeıe ıCSre Kar-
1t7akah!ar bu karan ve bu em• 
ri kanunlarımıza muhalif bulmut· 
lar Ye Reiaicllmbur Hz. ne (1600) 
imub bir telgraf çekerek, meY· 
cat belediyeleriaüı kanana mu
halif olarak ilıumdan tiklyet 
etmifl-di. Bu haberi veren°Ye
Bl Allrt, Karpyakanın dilekleri 
hilAfuaa kanuuuz bir vaziyet ih· 
_..., çok maauaz bulmaktadır. 

99: 

ulh vaparu 
Giresun civarında ka
ra ya oturdu, kurtarıldı 

Dla Katkuan aadeleria Salla 
np1n1 Ginma chmDcla llo~ 
hUl'UIHIDcla karaya olunDUf ô 
IU'acla Gfremn limanında bulu
ua Seyriaefaiaia Karadeniz Ya· 
paru t•iWfr.ı.a ~ kurta· 
nlmlflo'. 

Gemide mOldm bir huar 
yoktur. __ ... __ _ 
Kahire ıeflrJmiz 
yakında fldiyor 

Mezunu ıehrimilde buluuw 
le.hin tefirimiz Mahittim Pqa 
,aklllda Mllln dhecektir. 

Mulaittia pqa Mmrla aram
daki m mlbim maeleyl tefkil 
eden tabiiyet İfİDİD halledilmek 
bere bulunduğunu llylemiftir. 

BaşvekAlet müsteşarı 
• 

·---

VAKiT 
10R6u•osCamanedlJO 

dahilde 

1 .ylı) Kuru1 150 

' • .. -100 
6 • • 750 
ıı .. • 1400 

Rebiü!evvel 

1349 
Eu .. oekl AJ 

Bava ı 

Han .. 

-eoo 
1450 
2700 

l!upa rGaılr ... :P .. ~·· 
aecek, ban açık olacllsw 

DID imaret lıaal 32, _. 
prl 25 derece idi. 

lliMlyO I 

Bu aktam Aııkaı-· ... • · 
Riyaseti cUmbur mUllkl ~ 

tut 19btndo 

del. 
J - Ober uvertm Jllllll~ 

! - Guno. lanteli. ta& 
3 - Jeodelıb mlJl'Ub kopelr~ . 
4 - Voıtet ,.ıs güzel bnnucdr. 
S - Brims danı bongru\ u. 
6 - Popl mars. 

JinetnaMr I 

Alblar - Çelik ~· 
Al•ar • ICamtia laDldlfııWm 
8efiktq Hilll - Beyaz ,aı.,aer 
Ekler - Seneriler krah 
Elhamra- Gece bizimdir 
Etnal - Çıplak apklır 
Frau11- Ate, 

·-·-~~ .. ...... o _...., .... _..., 
Sik - o..lr .mu 
~e,Geeu.-._.ıu 
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1 Memleket haberleri 

Bir facia 
1 (""'"!!!I!!!!!: !l!!!!!T!!!!l!E!!'!!!!l!~~!!!!!!!RA .... F~LA~R!!ll!!!!!!f !!!!'!"JIJ~~ 

!-tfJ.1u1.k•~a., ölum, jel{ / 
Rcrıımıda 7...atdoıt ko~'unde feci tıir 

iııdı•e olmuş. Ömer i mirıdt hir ,ıenç 
hır den •atmık yü.ıündn bahı~ı ile vıp

tıJı münıh~ı netic e~inde ttbıncoını at-
1.ıııı ııkmıL: auretile 1endini öldürmuştı.ır 

Zanllı baba da ·~ ni dakikada felce 
upım•ft!r. 

Adana hapisanesinde 
Adana hapiılaeneıiade yeni bir 
ka•ı• çıkmıt Selanikli Hüsayin 
Halepli Şerifle K&rip hoça iı
m inde Uç mahkum arkadqlan 
taraftndan yaralanmıılardır. 

Aşk vüzündcn ihtida! 
ol 

lımirde Diınitr.id iıainde bir 
Rua mOftülDi• mliracaat ederek 
mllılthnan olmak iıtemiftir. 45 
yafıada olan bu adamın iki 
çocuğile karıaını bir mlddet e't'
Yel boıadığı ihtidaıına ıebebin 
18 yqında fakir liir Ttirk kızını 
ıe•me1i olduju s6ylenmektedir. 

Baskın Ye ö!üm ! 
Menemende Yaruk kayde Stt

leyınaa oğlu Ahm~t ile ojlu 
kırda ııju otJabrlarken birkaç. 
kiti tırafıadan baskına uğre· 
nuılır, Ahmet yaraJanmıf, oilu 
6lmllftür. 

Karında yılan! 
Konyada l>ir kadının kamın· 

da ~ santim uıunluiunda ye
til b.İI' ıu yılanı çıkın)mıftır. Bu 
yılanın kadının uyurken aj'ıın· 
daa firdiği tahmin edfiyor. 

Vahşete bakın ! 
Yo:rıatta Kızıl koca nahiyeain 

de Nazif Kih1a karısı Emineyi 
cliverek lldtirmDıtür. 

K:lnunu biln1emck .. 
E'a'ıke~ırJe e~lci harflerle hasılı 

bıızı hikA) t kirarları ile, altı eıki harfler
le ~ uı :mı~ hü~ ükluirniıe alt re~imler 
sar'l'a~ta ı)!dufu iddiasnla !\ta:ı'um h 
mındt bir şahıı yakal•nmıt. Adli~ eyt vı-

ri m'ş \t nııhkemt bunda bir cürıim gor
medigfod~n ~fazltim F.f. nin beruıin.! 1.'.:ı 
ru 'ern;i,lir. An lu.di<e~ i haber 'eren 
•Turı. Dili. dıyor ki: 

•flu hadi.3& bizi çok dii~ündürdfi. De• 
ıtıek ki kanun hilmemek ~ iı7ündtn bir 
ntanda~ın lli.irriyeti tııhdit ~dilet: ili~· nr· 
mu5. Zıhıt amın ha~iret ta\cİ] e ederiz. 

lngiliz filosu g~liyor 
Ayın 18 inde bir ln~liz KraY

zBrile iki · torpido limanımıza 
ıelerek Karadeniz.e ~eçeceklerdir. 

Bükrcşte bir yangın 
Hükr~. IS (.\.A.) - Gece çıkan bir 

yangın fehirde1'i ~ümrül.: antrepolarını 

't bır ~ole düı.ktnları tahrip ctmiftir. 
Maadt r.ararın J 0.000 lerce mihona bı 
lil oldufu tahmin edilmektedir." 

Amerikalı Mis 
Bu sabah Çanakkaleyi 

yüzerek geçi vor 
Ça.;akkale 15 (Yakıt) - Bo

t•u yBzerelc: ıeçecel.: Mis yan~ 
aabal, aaat yedide en ıenit yer 
olan hawzlurdın kar•nlık clerere 
yD.r;ecektir. Çanakkale beledi,• 
reiai Ziya Be1 aand~la refakat 
edecek yDıme bir b•çuk 11at 
türecektir. Guiye laııaet p.,aya 
naecliı reiıiae tAaiınat telrraflan 
çekildi. Y ~\cta ıt: t • 

Erclyafa doğru J 
Elli kişil ık heyet 

ha rcket etti 
Kayaeri. 15 (Va1ut)- $ikaıo 

coırafya müderrisi Miıter Nou, 
bir mUder ve cosırafra mualliaıi 
E!:rem Necdet, Infiliıce hoc .. ı 
Miıter Nelıon, orta mektep •ti
dOrü ve co1rafy• mualfüni SeJ~Qk 
beylerin rıyasetinde elli kiı·lik 
bir Tnrk heyeti hu rftn !rciyq 
dağında tetkikat için hareket· 
titiler. --------

Kolera 
Efgan;~ianı kıuıp kaw1rlZ)1or 

Tahran, 14 ( .'. .• " .) - l\lbilde !YIÜ5· 

teYH tureue hüküm aüren koleranın. s!
r•~tt dııire~lni h~r (Ün biraı daha bti· 
yültMtktı oldu~u ~öyle~iyor. Kandıhar 

ahalisi hımen hemen umı:netı ~el\ir lrt&
ricine çıkarılmı:nr. 

lranın. şimalinde buluna!\ Jifan ht
Hlisi"pe ' .ıhiM bir kurıkl.k hüküm ~ür
mektedlr. Pirinç ztri) a.tının bu ~iizdtft 
themrniyetlı -ıurette hasarı utrıl acığı 

zannolunu~or. 

Kasırga 
Nt1polid~ oırçoıt hıtsartıt 

yaptı 

~af>ôli. 14. (., .A.) - .\aı'ôlidt ~id

dttli bir kamıa 6~Mı.ıftur. Air~~i t\ ·1~
ritı damlan uı;mu9, hıealın yılllnu~tır. 
4 kişi 6lmü,. 70 hdtt kin'l$e de yara· 
lanmıştır. 

* ---- --
Bcvazıt nıeh·usları ,, 

1 rabıon, 15 (Yakıt) Be-
yazıt meb'us arından Halim, 
Ibrahim ve Şefik B. ler Erıurua 
tari~ile ieffıap dairelerine hare· 
ket etlllitlerdir. ~tyttkıar 

İhtiyat tedbirleri 
Sirnla. ı ~ (.\ .. \ .) - Biri Jngili:r.. üçü 

) erli askerlerden mürekkep d6rt ttbur 
bir ihti~ at tedbiri ôlmık üxre .Jh•nsi 
şdtrinden Ptfivtrin 100 rrıil ceJ\nbn ~·r· 
kisinde bulunan Rt' ,·alpitıdl'yt l\tkltdiJ. 
ıni~tir. 

Makdonald 
Serbest miibadeleden 

vaz geçisor 
Sandey Diıpe~in mntuk bir mtm· 

hedan aJchiinr iddia eylediğ; bu ma· 
16mata rirt M. Makdenald Tt donain
Yonlar ,.uırı M. Tomson Büyük Rri· 
tanyaya ithal tdiltft ~şyayı mahrukl· 
>'* yöz4t on rUmrUk vuetmuiııi tı· 
fanur eyliyôrlar. Gaıtte .tiyor ki: 

"3tnult1t kadar ıubHt MUha4ele 
taraftan 01&11 'btf'tellilfll 'taıtyethulıtı1d 
ba telMddül it1iıl•ri• kteretf kartıM'ft· 
fi• .hftkt•eth• ~lettk biit~eyt ktr&• 
tajr 'Maa&rlff k&tfll&mak Uzer• 1e11i 
•erıller tarhına ftltcbur ohn&eındn 
korMiuklan iflndir. 

Hlktmet, clojrudu dofnıra otu 
'f9rrileri liMrall&nll lllul\alefeti dol&· 
YDflt teırit edemiyec•tt kaaaatiade· 
4iir. Halbu ki ha •erai:tf jl•dtld teldi· 
tle •• kabule taraftardır ... 

M. Sno.,dıni.n bu tek1iftt1t hab.rdar 
edilip edllmiyecett h.enlh Ma.h\m delil· 
dir. Fakat maJiye auırnu11 dostJuı 

huna lllUTafakat etmiyeeeifne emindir· 
Jer. 

Mister Hover 

--- ----
Orta Anadoluda Sevahat Mektupları : S 

• 
lnebolu kayıkçıları kah-
veyi nasıl hak ederler? 

~---~~---~~~~~~ 

Komşu kszalarla ictibatr. denizin keyfine 
ttibi olan bir kasaba .. 

cıcae: 

Ayueıkta" lneholu t•tiklıe 
Cldeye gidecektim. Rııit ltııa 
trupunu Ayancıktan almaya ı~ 
lea Satıuun •ıpurunı ben de 
hindim •• lnıboluya çıkbm. 

Cide, lnebolu ile Zonruldak 
ır11ana .&ilılyor. Yoldan mab .. 
tum bit tek kaıa varaa o da bu 
••allı •• çok ıirın yerdir. De
niz •e rBıılr müsait olduj'u 
takdirde yelkenliler, kllçllk mo
t&rler Inebolu ile Cide aramada 
iflerler. Deniı iitUinde iken t•· 
yet riizglr deiitir ve ve deniz 
feaalaf ıraa yapılacak yegane iı, 
mot6r •e yelltenliyi ıopk kan
hhkla karaya, hir kaya oyupna 

aehıetinden şımsıkı batlandık· 
lara yerlerden çöımeğe ujrqan• 
lar, temiz ve muntazam amba· 
lajh yumurta saodıklarını ma• 
vunala yUkletmeğe pltpnlar 
bir ı&mlek ve bir donla kudur• 
muf canavarla çarpııanlar. 

Btıtlln bu faaliyet miüt bea• 
liti muhafazaya matuf bir hare• 
ketten bqka bir ıer deiildi. 

Hnllaa Deniz: ribi emaali ol• 
mayan bir canavarla baıbata 
bQğaı hoğaza uğrqa. didine 
çarpıfa iki bin tandılc yumurta 
zerre kadar bir tehlike re~i,. 
meden Yapura yüklenildi ve all· 
kadarlar derhal O.manlı banlra-ı 

çekmek •e t111Arın değitmeıi 
Bir Aln1an değirmenci- için eaatlui, sinleri hatta haf· 

sinin torunu im ş talan beklemek •.. He111 her 

11na müracaat ederek koniı•e•· 
toyu teslim etmek ıuretile Mar• 
ıUiyaya ıönderdikleri yumurta 
bedelinin yUıde yelmiıini çek• 
tiler. O gün memlekete 80 bia 
liranın % 15 i, 60 bin lira ı:rdie Amerika Reiıicftmhuna Miıter 

Honria yakında mUtkftl bir 
meYklde kalacağı Amerika ı•· 
zetelnincle yazılmakt.dır. 

Alman prefes6ılerinden biri 
Mister Hoverin aul aile iımi 
Hober olup Lençburgda aaki11 
bir lsviçre Almaıunan ıulbünden 
geldiğini iab.ıt eden vesaik top
lana111tır. Bu profedr iddiHını 
isbat için yakında Vaıingtona 
gidecektir. 

Profe1lr Olk Hober iıminde
ki adaeun Berline )'.erlc1erek 
dciirmencilik ettijini Ye çok 
para kaıandıjını aöyltiyor. Ho· 
berin oğlu 1740 da Amerikaya 
muhaceret etmiıtir. Mister Ho
Yer bir çok defalar 11laa fe-

lemenkli olduj'unu iddia etmtı 
iıede Alman krofeıfirB keıfi 
hakkında NeYyork ve V qinıto~ 
ve diğer hGyük Amerika ıehir· 
leriade konferaulat verererek 
relaicümhurun iddia11nı ç6r1Ue
cellani•! 

Amerikada beımityon 
ipiz 

Nnyörktan bildtrUdijtne ı<>rt Alllt• 

le ııaeMilinde aal\ibi eaUhiyet elarak 
l'lk eöylifen Y ou1ı profesör Pa110" 
keadi noktai ıtıuarınea if~lıleri tldat 

tO.rUl irtibattan ilmidi ke1erek ..• 
Bunua iein uı:unluju 40 mili 
ıeçmeya bu iki kaza ara11nda 
aeynlaefer yapan mot6r Ye yel
kenli yolculaiı, her ihtimale kar• 
ıı bir haftahk kumanyayı peşi· 
nen temi• etmek mecburiyetin• 
ded;rler. 

Biltün bu endiıelerden bııka 
daha mtibim bir sıkıntı da insa-• 
nın istediği zaman motar veya 
yelkenli l>ulamamuır. Ben C{de
ye ıitmek için tiç rUn Yetait 
bekledim. Veaaiti buldum, d&rt 
gila de clenig haıretleriniıı pr•· 
tikanuzı •İze etme!İni bekledim.. 

lnebcluda Ddcn intizar daki· 
ka1arı geçirirken m~mleket hesa
bına g6ğıUmfi şiddetle kabartan 
bir hadiıeye ıalait oldum. 

Tam, Edimedekl cami alem· 
(erinin yıkıldıjı ve memleket 
dahilinde oldukça mühim hasa· 
rat yapıldıit fırt.nalı gtlne teu• 
düf ediyordu. O g6ce Karade
aiıcle bajandan bopbllllf aç bir 
ulanın kudurı:aut savleti wardı. 
Bir ıaat içinde olduğu bu bal 
heni yolumdan alı koydup için 
bGyük bir Gmit•izlii• dütllroıilt
ttl. Ertesi sabah ayni hal devam 

Pake vapuru, deY ıibi da?ıa• 
lıran hücumuna zorla mika••· 
met ederken lnebolanu.• cttar 
kayıkcılan tellı bile etmiyor· 
lardı. Y aJnız •apur Jimandq 
işini bitirip düdük &tttlrerek 
latanbul •e Manilya yol•• 
tutarken lneb olunun fedaklr 
kayıkçıları Yarbatına oturmUflu 
yorgunluklannı ditılendiree Nele 
kahvelerini liöpDrdetiyorlar Te 

16yle diyorlardı: 
- lıte bu kah•eyi ıiadi hali: . 

ettik. 

Stalin aleyhine ıui kaıt 
15 senelik şaki 

Kramayo gazetesinin yazdılına P. 
re 18 inci top~u alayı zabitanındal\ Mr 
kuımı tarafından StaJin aleyhine lla\• 
zırlanan bir sui kMt Gepcu tarafmdan. 
keşfedilmiştir. Bu meselede zimethal 
bütün ıabit!er komünist fırkasının uğ 
cenahına mensupturlar. Cümlesi tevkif 
edilmiştir. 
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Ege geldi 
-·· ile m~ıqt olan meınurların istatistik· 

deiyordu. Yalnız lnebolululına 
Y arb4Jtfta ıeldıkleri Ya kit çeh
relerinde teenürle karııık bir bü· 
ylk me•nuaiyetin izleri beliri
yordu ... Herkest• bir telq1 yar 
haıındaa ehe111miyetli hir kala· 
balık •.. Merak eltim ve ıordum. 

vapuru 
Yeni vapur 524·7-ton hacminde ve 

400 kadem uzunluğundadır 
Ege Gülcemalden daha büyüktür 

Seyri.tefainia Holaadadan ıa
tın aldığı Ege npuru dün ıabah. 
Çanakkaleden ıeçmif •• akıam 
liıtü Hat bette limanımıra rele
tek T opan~ önllnde demirlemiı .. 
tir. 

Seyriaefain umum mtidürU 
Sadullah B. vapur Abırkapı 6n
lerinde iken motorla ıelmiı 'f'e 
ı•miye çıkarak gezmit ye tefti
ptta bulunmuıtur. 

Yeni npur dahili tıkıi•atı 
iti~nile mevcut T&rk Yapurl•rı· 
nın en ntilkemmeliclir. 

lçeriaincl• müteaddit ıiıara 
mlitalea, muıiki ve yemek salon
ları olan Ege 'f'apuru 5247 ton 
hıcmiadedir. ' 

Şimdiye kadar ticareti balıri7e 

filomuı:ua en biiyllk re•İsi ... 
yrl•n Giilctmal ••pura 5070 t" 
lıacmiadedir. 1! mil ıGt•atiade. 
400,9 kadem tul, 49,2 kıdem an 
Ye 29,9 kadem derinlipcle olaa 
Ere •ap1111111u 77 biriaei, 49 ikinci 
ıınıf lurlıar da ftçGacQ •• dlr
düncl1 •• ıf lramaraıı vardır. 

Vapurun baca1ına bufln Sey
riıtfaia forau takılacak ve lte
yanmaaana .,aılanıcalltlr. Ge111i 
hu cihetten mükemmel italua• 
muı ve tadillt iera11aa l&na 
g6rül111emif tir. 

Y almı I.amaralardan bir lcaa•ı 
lOkı kamara yapılacakhr. 

Gemi ıO•arilitine G&lcemal 
ıll•ariıi Cemal B. kaptan tayin 
edilmiıtir. 

Jerbult mi.ktan azaıthklannı &öylemi~ 
tir. Prof eeirün heeabfnca işsizlerin 
miktarı takriben bef milyondur. 

Kaybolan kız 
Dün mıthumı1.a Asiye Haı\un i~mln

da bir ifçi ladın. milracut etti. 
Bu za, ıtıı bir anı\edir , .• sekiı y·. 

tındı bulunan kt· 
zıru en•tlki pn 
bybetmi~tir. 

- Pake relecek!.. Dediler. 
Dlnledim .,, opeadim ki on 'beı 

1 ,Onde bir 71.lkandan dojru Ka-

l 
radeniıin mDbim bir kaç iskele .. 
ılne ojrıyarak lnebuluyu tutan 
Pake kump••y11ının bir •apuru Fatihte Nurettin 

mahallesinde ıned-
rese 6dalanndı ,,. ı laeboludan yumurta alacak. Bu 
turaa hu kadın ev· 1aretle bltün Kutamonululartn 
nlln IÜ" ifa ıi· lkbıadl ulııada ytldcri fOle· 
derken sekiz yı- cek. Daha umumi tal>irile Tür• 
tındaki çoÇutu ~a- lıiyeye ecnebi parası lnriliı li· 
ci'Jtyi komşuau ruı pecek.. lnebolular1n mem-
buluun bir ihti- leket iktaaadiyabnan inkiıafında 
yar kadına btrUı· bu aabada ıBıterdilri yOkaek 
1or. •· 

işten d6ndüA"ü - N•e4~t - ••taapenerliii her zaman ve 
zımaft ı;ocujul\U hulımıvor. 'Köll'ltulırı ..... yerde ıilkranla yadetmeji 
ihtiyar kadıt1111 Kıciyeyi dôğdütü11u '°!'· 1,,ir horç te!Alcki ediyorum. 
liyörlar, Dalıa 'Y&purun gelmesine J•· 

Çocuk o ıun huıun ortadan ~ıTbol- nm ıaat kala, bir haftadır boı 
muştur .• .\nnesi bir de re~min i ıerirmiş· 
dr. Btı resmi neşredi"t'lruz. Zabıtamızın g6rdllğilm laebolu iıkeleıi tıpkı 
bu çocuğu bularak bedbaht " fakir bir b'r karanca yu•uana -iöndü. 

annoi 1tviAdirmtbil'\t intiı.ar ederi&. Kıyık 'fi nııTUnalara '-rtan•"'" 

lf.tU,.i•tie t#ntiJlf• tpft . .. ,"'.'"''· 

. 
t..tr Bıraderl., Lı"' iM . l'ert Sdolo) ı, la,ııh c~ • 

M•v e, · .;>le l AT ,.... 



c Devlet Demıryoııar. HAnıaro :l'~ ~~ ~-K ~ ! .;] Istanbul erkek muallirtı mektebi 
Kayıeri, SiYU veya UJukıtl• ıehirlerin~e.n birinde bulunacak Kuçuk ılanları 

olu poz lt6ltıi6nlln alb aybk et Ve ekmejinın kapılı zarfla müna- ... H..- s6ll aetrolaıtar <lf ı·kmal ı• mtihanlaı-ı 
kuw 1/EyJOl/1930 pazarteai gtlnil ıaat 15,30 da Ankarada Dev- • ........ Tarife ......... 
let Demiryollan idareainde yapılacaktır. i 1 Defalık kuru$ 30 i · 

Maaakaıaya iıtirak edeceklerin teklif melduplannı ve muvakkat : .ı • • $0 : 
teminatlannı aJftİ günde ıaat 15 e kadar mQnakasa komisyonu : J • tf$ : 
lrltiplifiae Yermeleri lhlmdsr. : 4 • 2$ : 

• • • • Talipler milnakua ı•rtnamelerini llçer lira mukabilinde Ankarada : ihtivaç luılmavın-' : 
lw• •em•inden, Kayıeri, Si•a1 •• Ulukıılada ista1yonlardan : c:ava kadar ( ıuamr 

100 
: 

te4arilr edebilirler. : 10 Jefa) il&. edil· : 
: mek ·/bere maA/a · : ... 

231 Ajwta./930 tarihinde icruı mukarrer Fily01 be.tinci kısmının 
lllhüuaaa •ahi41i kıyui fiat cetvellerinin tebdilinden dolayı 4/Ey
llljf30 Perıembe rGntıue talik eclilmiftir. 

T ıliplerin almıt oldukları •ahicli kıyaıi fi at cetvellerini Ankarada 
Maliye Ye muhuehe itleri riyaıetine müracaatla tebdil etmeleri 
ilin olunur. . 

P.T.lU.M. Levazım müdürlüğünaen: 

• • 
: Abonelerimizin her !iç aylıAt için ! 
• bir ddaa --nen' • . ..~ . 
: 4 utın ıeçen tıtnl.ıtta tulı Pıtın : 
: için 5 er kuruş 7.ımmolaııur. : . ......... ················ 

Kiralık - Satılık 
Kiralık hane - Çapıı. trtm· 

''ayına pek yıkın, 6 oda. geniş bahfe 
tatlı 11u, müştemflttı saire.. iki aileye de 
elverişlidir. 

Kirası 2S lira .. Müracaut: Defterdulık 
4 üncü şube müdürü o~ eısına .. 

Kiralık daire - Ankara cadde
sinde muayerıchane, idarehane ve yuı· 
hane ittihu:ına el\'erişli mü~it şeraide 
bir daire kiralıktır. Ankara cadde!inde 
muallimler kitaptnesine müracaat. 

lstanbul erkek muallim mektebi nıüdürlü-
Oünden: 

Maarif veklleü celileıinin emri mucibince mektep 1/9/930 tari· 
hinde açılacak •e derslere 15/9/930 da baılanacaktır. 

Eyini mezuniyet imtihanlarile diğer ıınıflann yoklamaları yani 
umum ıınaflann ikmal imtihanlan 1/9/930 da yapılacaktır . 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin timdiden hazarlanması ve 
vaktD zamanında yola çıkarak tarihi mezkurda imtihanda hazır 
hulunmalan ehemmiyetle ilin olunur. 

Istanbul erkek muallim mek
tebine girecekler 

lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü-
günden: 

lttanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamanı 

T elpaf fabrikuında imal olunacak pil mevadı iptidaiyesinden 
.._ 5, 700 kilo hum.ıu ıani manganez ile 4,600 kilo grafit kapalı zarf 
•.a&li miaakuaya Yaıedilmiıtir. YeYmi münakua 15 eyltU 930 tari· 
llliae mlilaclif pazartui ıUnGdür. T aJiplerin tartname almak 6zere 
~· •• 111Unakuaya ittirak için. de ıartnamenin Qçlincü maddesin
llelri •nlaat dairesinde kapaClılmıı memhur teklifname ve temi• 
.. ...,_ tncli eylemek nıere yemıi mlinakaıada saat 14 de kadar 
Y ..Upo1taae mtlbayaat komisyonu ıiyaıetine müracaatlan. 

.. - .......................... ----,-----· 15181930 dan 30/8/930 tarihine kadardır • 

ispirto ''e ispirtolu içkiler inhisarı 
Umumi Müdürlüğünden: 

W.remiıia kabul ettiji b~ rakı fİlelerinden 29,5 uatilitrelik 
2Jo pamlllrlann temizleri !,S Ye kitlileri 3 Ye 56,S untilitrelik 
5G0 tnmhkJann temirJeri 4,5 Ve kirlileri 4 kuruta toptan Ye pera• 
..... olarak idarenin Kahataı ambanada mGl;ayaa edilmektedir. 

S&tllak ilteyealerin mezlrur ambara mlracaatlan. .. 
Tütün Eksper kursu 

Tütün inhisarı U. müdürlüğünden: 
. . ~k~· F eriyedeki T~tGa Ek.,er kununa •kabul 'edilmek 
~ ~ , 

l - Tlrk olmak •e 1912 - 1905 -1328 - 1321 doj'umlu hulun
•lc: 

2 - En az orta tahsili ekıikıiı bitinnit olmak: 

3 - Tam ııbhatli ve bünyesi tiltllnle ittiıale mUuit bulunmak 
.,. •fil' c:ıeiilan mOıtelzim c6rümlerden ve muhilli haysiyet kaba
hatlerdu dolan mahkum olmamak lhımdsr; 
la t idi olıillar bir iStida ile Galatada TOtiin lnhiıara umwni mu 
48rJOtDne mOracaat ve; 

1 - N&fua cOzdanı veya tezkeresi; 
2 - Mektep ıahadetnamesi; 

· 3 - Nihayet bir ıenelik çiçek •flit ıabadetnameıi; 
4 - Mahalle Yeya köyG ihtiyar ıbeyetinden polis veya jandarma 

dairelerinden muıaddak hlisnühal ıabadctnameıi; 
S - Dlrt tane fotorrafi; 
ff•ea teYdi etmelidirler. 

Ancak ,akardaki tartlan baiı olupta hu vesikalan ye aaireyi 
23 apıtOI 930 aaat on yediye kadar tevdi edcn'er adedi müret-
1-tptea fazlı talip zuhurunda yapılacak olan mtisabıka imtihanına 
lire1tiHrler. 

MGaabaka imtihanı 25 ağuıtoı 930 da bathyacak ve orta tah
lil Clerecesinde Türkee, heaap, hendese_ Fizik, kimya ve tabiiyattan 
J•pılacak •e tıç dart gl1n devam edecektir. 

Talebenin 11hht vaziyeti idare hekimleri tarafından tesbit edilir. 
kabul edilen talebe nazari ders ıünlerinden mada olan gbnler· 
4• muhtelif imallthaneler ve depolar Ye fabrikada amele gibi ........ 

Talebeye biç bir ficret verilmez. 

_________ __; __ ~----------~----:---------------------
P.T. T. U. M. Levazım mOdOrlHOnden; 

1 - idare ihtiyacının temini için mübayaaaı llzımgelen 300000 
•etn aahra kabloıu ile 30000 metre dahil\ telgraf ve telefon te
Iİ1atına mahsus tek Ye çift nakili listikli ve kalay]& bakar tel ka-
palı un uıulile mDnakaaaya konmuıtur. , 

2 - MeYaddı meıkurenin 16·Eylul-930 tarihinde ihalesi icra 
• kdu.aeıtından taliple1in ıartname alma~ için. ıimdiden ıar~menin 
"6acl maddesine ı~re ihzar edeceklen teklıfname ve temınatlarını 
İldiya edecek memhur zarfları te·ıdi için de meıkOr tarihe müsadif 
.. ı. fhll ıaat 14 de lıtanbulda Y enipoıtaban ede mObayaat komia-
._ .. alracaatlan. 

Müteferrik 
MOracaat evi - Her iee mu· 

tahasm memul'lar sevk eder her ~e~de 
b:amf te~'biltt gfüterir. 

Alcksiyadi han Galata, müessiııi 
Ferit 

Seyyar mDılOman memur is· 
ti!oruz - Yapacığınıı muımeleye 
gore ayda 90 liradan fula lcaT.anabilir-
siniz. 

1stanbul dördOncü Vıkıfhan içinde 
Ünionkol Tesriat 

' ' 
ı, ' , 
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~lEFSlJH ANKARA MtLıJ MENSCCAT 
Ş1RKKTl HİSSEDARANINA : 

Şirketin tasfiye muamelUı intaç edil· 
miş ,.e !ermıye mukabili .lralıın mevcu· 
du saft~en hissedarına yüzde yıdi kuruş 
kırk ~•htirrı ... :•ni:orr~~'!!Ye e~ilmis ... ·ji~~~r 
~ It.ra1ık hı~seye oto.ı y~di kuruf) isa· 
bet etmiş o1mıkla tasfiye memurluğunca 
•tideki şekilde tevziat icrı!ı kamlışnnl
mıştır. 

1- Te,·.r.iıt şirktt kaydına göre ha· 
mi!Jerin irbaz edeceği muvıkkac his~e 
!enedi ÜT.erine icra edileceğinden hiMe· 
darının mezkOr senetlcrile, ya bizzat ,·e· 
ya mutemetleri nsıtı~ile ( ıo Ağa~tos 
9.30) tarihine kadar • .\nkıra'da Zafer cad
desinde Zafer otelinin (2) numattSJnı 
mürıcaıtlın. 

2 - Bu tarihe kadar müracaat ede· 
miyen fÜrekinın hi•~eleri yukandaki nis· 
het dairesinde l~ıbet eden meblağ Ziraat 
bankasının Ankara merkezine tevdi edi
leceğinden ((O .4..ğuMos 930) dan sonra 
muvakkat ~enetlerle me:r.kllr bankan 
müracaatla hi~~clerıni almalın il!n ol~
nur. 

BAYROX ;\TARSİLYA EKSPRESi 
I 8 Ağustos l 930 da :\farsilyadan lima

nımızı gelecek 
ANDROS 

lüks sefine~i. 21 Ajtustos Perşembe saat 
(IO) da Galata rıhtımından doğn.ıea Pire 
H Marsilyaya hareket edecektir. 'C"mum 
limanlara her sınıf yolcu ve tü~ctri em· 
tea kabul olunur. Pireye ""~ 22 .4.ğus 
tos saat t:J. l\Tarsilyara 27 A~usco.s sa
bah. Pire 'e ~1arsilya:a tenzil!tlı tarife 
vıpıldı~ı gibi,;;üouncü sınıf yolcular için 
\·atak ,.e vor~anlı karyolalar temin edil-
~iştir. ;\lü~eakiban hareket edecek posta • 
!ar: 4.ll ve 23 Erlül saat 10 da. L:m~.ml 
acenteler: D. Anafnostopulo \e K. ~ın· 
kidi Çinili Rıhtım Han Galat• Tel. Bey· 
oğlu 2612·3, Galıtt \.'e Beyo~lu için bil· 
umum ~e~ahıt acentelerine müracaat 
,.dilme~i 

Doğum ve Kadın haıtalıklan 
mUtehaasısı 

ı Doktor 

1 

Hüseyin Naıit .. 
Türbe eıki HilAliahmer binuı 

lll 1 

ti!! No. 10 Telefon: lıt. 2622 

"V AKIT ,,a abo
ne olunuz 

Bu tarihten ıonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak istiyenlerin 
ıimdiden her gtln mektebe mliracaat etmeleri ve ıeraiti kabulü 
anlamaları ilin oluntJr. 

Manisa vilayetinden: 
t - Memleket h11tane1i için 2228 lira kıymetinde ilaç müba· 

yaa edilecektir. 
2 - lllçların en•• ve miktarını mllbeyyin listeler Istanbul ve 

l:zmir Sıhhat mUdfirltiğlinde mevcut olduğundan tafsilat istiyenler 
buralardan ve Mania& Sıhhat mUdUrlUğünden malumat alabilirler. 

3 - MOnakasa mDddeti Eylülün 6 ıncı Cumartesi giinü ıaat ona 
kadardır. 

4 - Tekliflerin 661 numaralı kanuna tevfikan teminata mUıtenit 
olmalan llzımdır. Teminatsız teklifler nazarı itibara alınmıyacakbr. 

S - Şeraiti hakkında fazla malumat istiyenler Manisa Sıhhat 
m6d0rlüğline mUracaat edeceklerdir. 

Aökariı ~Şefiremanetinden: 
Derdesti ihale olan Ankara su 

tesisatı için bir çok taiepler ahn
maktadır. bu işle alakadar olmak 
istiyenleri evvel emirde ihtisas 
vesikalarının ve şimdiye kadar 
yaptıkları tesisat vaziy~~leri~i ~e 
yüzde yedi buçuktan yuz elh bın 
lira teminat akçalarını Emane
te tevdi etmeleri lazımdır. 
Kriple maden kömürü münakasası 

Jstanbul adJiye levazım dairesinden: 
lıtanbul adliye dairesi kaloriferleri için bilmünakasa mubayaa 

edilecek 250 ton kriple maden kömürü münakasaya vaz'edilmiştir. 
Talipler ıartnameyi g6rmek iizre her gUn adHye levazım memurlu
tuna ve münakasaya iştirak edeceklerin de 28 Ağustos 930 çar
amba günü 1aat 15 te defterdarlıkta milteşekkil komisyonu mah .. 
ıuuıına mUracaatlan ilin olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
9 uncu Tertip ı inci keşide 11 

Eylül 1930 da . 
Keıtdeler, Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, Ziraat 
ve Oımanh bankalan murakıpları ve halk huzurunda ~ 

yapıhr. 

Büyük ikramiye 35,000 
Her kqidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 



Ndlllallıl~ ...... 
!M!Ymt'9'U "tlfllnn· le ltatlaw.Abr. 

Mektebe kabul 


