
13 ~yal• sayı 453<l 
Salı 

V-A-K-1-T 
ın 

Hediye kuponu 
19 No. 33 

8~ ay} 1930 
ARusros 

------~~--------------------==:.....:===--~~y::;:::~ı=====~==--8 ütün a g ze e eri Tevfik Fikret ethi B a ovaya gitti 
K6rt isyanını Ingilizlerin körükledi 15 sene evvel bugün 

gömülmüıtü 

Yeni fırka belediye intihabına 
iştirake karar verdi 

ğini vazıyorlar 

Lort Kürzon vaktiıe, Hindistanın hudutları ,Müracaat edenler 5000 
Fırat nehirinde olmalıdır, demiş 

Taymia gazetuinin Bertin mu- icap ettirecek derece ııenifliye- kişi tahmin ediliyor 

-

babiri au mOhim malumab veri· bilecek bir hareketi tqvik etme- Serbest Cümhuriyet fırkası idare ~ ,..._. uııı111111ınııın1111ıııııı111111ıınıııımıı• :ı 
yor: sinin tubsf olduğunu, Knrt isya- heyeti azalan dün de Galatada Nazh İ , "1 p 

"Türkiyenin Iran araziaine geç- nının ancak lngilizlerin g5zü 3n- handaki merkezlerinde meşgul olma~- 'İ; F t:thı B. smet ş. 
tiği hakkındaki haberler Alman ilnde Kürtlere yapılan yardımlarla lar ve ak~ama kadar milracaatçtlann İ b t d b k ziyatttinl kabul etmişlerdir. ~ nın eyana ın an 
nıatbuatında baş makaleler neşri ugün il safhaya girdiğini söy· Dünkil ziyaretçiler arasında sabık j • 'i h • • f 
ile karıılanmıttır. Bu neıriyatta ~ !emektedir. Diyarbekir meb'usu Fevzi, Esbak Ço· \ mu B ayyztlffi • ,, 
İngilterenin tekrar iıe baıladı- Mutedil bir gazete olan Ber- rum meb'usu Soysallı oğlu Suphi, Us· J diyor. 
iı kaydolunmaktadır. liner Tagblat, lngilterenin petrol kUdar tramvayları müdürü Necmettin ) ( 

Alman matbuatırun karileri mıntakasında bitaraf bir bOkômeti Sahir, um.umt 'rillyet mecli~ azasın~an ı 11111111•1ııın•ıııu11ıınııı111111ınııı111111ııııı11mıııun111111111~ 
Efian isyanının miralay Lavrena hacize vücuda getirmek iıtedi· Ke11an, Zıya molla, sabık ıskln mUdU- naatile S.C. fırkası programını beniin· fı . rU umumisi Hacı Mehmet Beylerle ba· ~dlm Bu programın husul bulmamna 

. tara ndan ha.ıırlandığına kani· ğıni söylemekle beraber bunun zı esnaf cemiyetleri mümessilleri Tar· rey T~ fikrimle çalışacağımı teahhUt 
.. J • ALLESt HALKI eylerim. No .•••• Adres: ••• Şehir:.··• dir. Şimdiki Kort isyanı hakkın- atqle oynamak oldugu· nu •ö,vlı'- dr 

daki netriyattan da ayni kanaa· yor ve ona inal)mak istemiyor. ŞAHKULU l\IAH .. Köy: •••. lmza: ••• ,. · 
, ti hual edecektir. Alman gaze- [Alt taralı 5 inci ıayıfada] Fırkaya gelen malGmata gore Be- FETHi D. y ALOYA YA GiTTİ 

teleri Kllrtlerin lngiliz ıilihı kul· 111uıınnıın~mıııımtıınııııııııınııı.-wıı..... Tevfik FUaetln pnÇllii ):oğlu bt!klaJ nahiyesi ha~kı aza kny· Dünkü içtimada bundan maada .ıt. 
landıklannı yazıyorlar. Bundan S j Bugün Temk Fikretia &lü- <lolunmak ar~usunu ıöst:rmşi~~d~r. şit Galip Beyin iştlrakile Yalo'\1lda bu. On CeVap · · . Bu meyal' a Tepebaşın a u u gUn umumi bir toplantı yapılması k~ 
bqka Alman baımubarrirleri, mil nOn onbeıinci yıl d&n f mfdlir. mahallesinden müntahap dört kişilik b 1 dil . F thl B 1 E 

1 T f
'k . - u e mış Te e ey e rzunm 

Lavrensin KUrdiatanda olduğu~ıu 1 ev ı Fıkret, 24 Kliıunu ev• bir heyet dün Fethi Be:t ziyarelle 600 meb'usu Tahsin n. akşamki Seyri.el~ 
· kqfetmiflerdir. Bunlar Lavre~se rana dün kafi kara- 1 vel 1767 de Akaarayda dojmut· haneli otan Jnahallelerı esnaf ~n. hal· in postasile Yalovaya gitmişlerdir. Tao 
. lıarikullde kudretler atfetmek- rzmzzz bildirdik tur. Babası mOlkiye memurlann- kı~ın y~nl fırkaya ya~ıldığını bıldlr· lAt ve Nuri Beyler de bugün YalOTBYa 

tedirler. da Hila . . . · Ô mışlerdır. ' giderek arkadaşlarına iltihak edecek.. 
A k 

18 
( T . n. eyın · Efendıdır. , nce Ayrıca lzmir tüccarlarından b .. ir ler yalnız ~ ~. o"'lu Ahmet B. burada 

Şimdiki Alman hükumetinin · n ara, elefon ) Ak mak ""
5 6 

Ö" d. · sarayda Mahmudiye mekte- grup ta kaydolun arzusunu gos· kal~rak +...ı.nu nizamnamesinin fkmap 

latinat e'tliii fırkanın naıiri ef- gren ığıme göre Hariciye ı 1 d' ~ vekilim' d· 1 l h binde okudu husust olarak arab1 tenn şer ır. Une çahp.caktır. Fethi B. peJlem"be 
kln olan Germanya gaze. 11 un ran mas a at- · ' " k • k fariat tahsil ettı", ~.:.1.:-ı·linı' Gala- DONKO tÇT. lMA ~ntl ,Yalovadan şehrimize dönec:ekUr. 
teai nqrettiöi bir makalede di- guzarına ati no tai nazan· uaum ı •· b'ld. . . taaaray liı . d 'kmal tti K.. Fırka heyeti idaresı bu mUTacaat ar BELEDiYE 1?-ı'"TlHADATINA 1 
yor ki: mızı 1 ırmlflir. . cıın e 1 e • 1 karşısında vaziyeti görüşmek için dUn · 

"KUrtler, yeni ve asri lngı"liz Sefirimiz Husrev Beyde Tah- hır zaman devlet memurluğunda alqam ikinci içtlmaını aktetmlş buna - GIRIYORLA~- ı 
1 d 

bulunduktan ıonra çekilerek 0 _ .... h H"' in hemcı.iresi Makhu· Aldıgımız malQmata gore yeni fır-
•iliblarile, ve makineli tııfekle- rana uvasa abn a bu noktalan nocı&ıcum ur ... n v k f li f i .. bet h d .. t u I huk11. • b mesaisini yazı bayahna hasretli. le Hf. ile muhibbe1eri mualJim Beşik· ak ~1.Ye ın 1musk 1 sa ~11~11 g~_e!: 
rile mllaellAh olmualar ve es- ran umetıne ildirecek ve Ed b' l Ad'l H d i ti k et lşleri!ir me ıç n yapı aca o aR u•••• ..... 
rarenm bir .. L-=yet olan Lav- mOdafaa ec:lecektir. Hududun e ıyah cedicle mektobiı:ll.ı taşı ı e . a ş ra m .. Mpj,llrJ derha.I iştirak t\nıde Ul'IC 

• ·- uaı • • t k :ı 0 d b 1• •11 · d "ay41el•nu Ttii'k Ua••l4ır. · renı tekrar meydana çıkmamış aaaylfı ve tubibi meaeleleri e e~,.n n e q'1ca lm! er en içtima bir eılat dnam· etmft ve tef- verml§tfr. 
olsa bile, Lort Ktırzonun fU ili- nok.tai naıanmızın ana hatları- biri Fikrettir. Lıoanınımn.garph- illlta alt .... ıar ııöcllt&lerelı -lia pOr. FETHi B~YİN ~~YA!'~TI dır Bu .. ada 1 bükü ti • 1 d bil k bi . ld mbe ününden ı.ı.n.-reiı asa kavdma ı Fethi B. dun kendıaıle soru,en blr 

• ZÜDÜ hatırlamak İcap eder: • • ' ran me DlD &fmUID a rn zmeb• O U. fe g wua dı J Q'IUharririmize fU beyanatta btılunm11f" 
haklı telcliflerimizi kabul ede-

1 
Tevfik F'k t - ti tin J;qlanmuı kararlaştınlmı~ .. r. t 

-~~~=~:.:.-~ır~ududu Fırat Q- ceği kanaati kuVYetlidir. . ilinından ,;0~: ~:r.~::.y . :rı;:AHHOT SUR
11

':'
1 

· . ur.:_ Belediye lntlhabatına iştirak ıt-
<
S lisesi müdUrlü.ıri'lnde, d-...ıı.lfilnun Diln veralen karar mudbınce fır]ul· mek istiyoruz. Fırka fntihabm mflea. 

Germaoye gazetesi daha sonra efirimiz Husrev Beyle f ran 1 6 .. Sl'U m sl h ·· b edeb'ıyat muallı'mlimnde bulundu ya girenlerden aidat namile hiç bir Uc- vat dairesinde cereyan ed~-e .. 
Irak istiklalini taoıdıö-1 bir sırada • a atguzannın cyanao 2 6

- , '""'~°" • inci sahlfemizdcdir l ........ f . · ret alınmıyacak, yalnız istiye!11er kay· mindir. Vatandaşların kanaaUerl cla-
lngiltereni11, kendi mDdahaleaini .~uıaumııııımıııııaı~11111ıımı--.I gerek mektep, gerek neınyat dolunurken küçük bir teberrllde bulu· iresinde serbeatçe rey vermelerini riea 
-- ~-· uı •ınıııı11ııı.-ı111t11m 111• ııa1111111ınımım11mıı•• ve edebiyat ktlraDlerinde yıllarca nabileceklerdir. Fırkaya yazılmak ie- ederim. Rey vermek vatani bir nzlf• 

ngı• ıı•z f• ı 1 111

"

1 

"'""""ı""""d-···;--•ıı - &ençlik için çaqtı. tfyenler sureti aşağıda ya.zıh matbu oldufundan bu hakkı istimal etmemek 1 OSU ge 1 istibdat ye te&allUp kar11unda teahhüt~ameyr imzahyacaklardır: ntandaşlrk sıfatile kabili telif olmu. 

mil d ı · li' ~ ilzellı'k .. Uayik ve Cümhuriyetçi sıfat ve ka• lSMET PAŞAYA CEVAP 

1 
ca e esı ve &enç &e g , . 

Aml
• ra val 1•yı• k 1 d - k . . il"k d v l k btır. t Fethı Bey bundan !IOnra Ba§Veldlln ' o or u uman- ıy ı ' ogru u ' · rıye ye 2 . aıvı·rede eveliıünkü beyanatına temu et-

inaanlık biuelerini telkin yolun- 1 t:ICl S J T~ miı ve 'fllnlan söylemi,1tir: 

danını ziyaret etti daki mesaisi Tevfik fikretİD - Bu beyanatı okudum Te hanet İ•IDİDİ ebedilqtirmiftir. Fikir hayatiJDUID mllhllİI ettim. Bir hUkQmet ne kadar mUddet 

filo Köstcnccyc horckct etti 19ıs aenelİ ağuaıosunan l&-19- bir m...ı.a ... kıı ıı.tıdard• lıal•catm• ke•d• ..... 

Anifral gemisi limanımızda 

Curaıao kruvaıörile Ardent ve Antelop torpitolarından mllrek
kep bir Jngiliz filosu dOn sabah limanımıta gelmiı ve akşam liaUl 

Kaıtenceye hareket etmiıtir. 
Gemilerin mu•asalabnı müteakip filo kumandanı amiral Deviea 

vali vekili Muhiddin Beyla kolordu kumandanı Şükrü Naili Pqayı 
ziyaret etmiıtir. 

Bu münasebtle Jngiliz sefaretinde bir ziyafet verilmiıtir. Ziya-
fette filo kumandanı amiral Deviea maiyeti erkinı ve kolordu ve 
bahriye namına kaymakam Aıım ne binbaıı Rıza Beyler bulun· 

mutlarchr. 

uncu g ccai Rumeli hiaarmdald Edebiyat muallimleri dine tl)'ln edemez. Maltmunuzdar ki, 
. e zı · . . ha k " hükOmet Bfiy:fik Mille& Meclisine b.111 

lfıyan_ıa~ &6 enm ~~ta. •: kongresi hakkında mes'uldUr. B.M.M. de milletin eer.,.._ 
pıyaa Fikret. ~UD ıçındar .kı AT. • çe intihap eylediği vekillerden mu• 
her yıl bu elemJi fihid• yad •e Reşat ,.,urı keptir. Umumi intihabat netic.mta 
tezklr ediliyor: Beyin makalesi bua1lnkfl siyasetin lehine ~bcafml 
BugO~ de aaat on bet buçukta [Alt. taralı ı ind ıa""ada] 

gtızel un'atJar birliği Edebiyat 
tubesi tarafından bir ihtifal 

yapılacaktır. . 
Edebiyat birliji Apttilbak Ha

mit Beyin riyuet edeceği bu 
raıimeye blltihı mllneYverleri 
davet etrnektedir. 

Cemal Hüsnü B. 
Bern sefiri mi 

oluyor? 
Şükrü Beyin elcililt 
haberine gelinçe ... 
Yalova, 18 (Vakı~) - Saraç· 

oğlu Şnkri Beyin Parla eefirlifi 
rivayeti asılsızdır. 

Cemal Hilanll Beyin Sem se
firliğine ve Benı aefiri MllnOr 
Beyin de Parise tayini kuYYetle 
rinyet olunuyor. 

- Hanpl .. t, hangisi ıol 1 
- Azizim. lkial de .. İ olluqt 
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Edebiyat muallimleri kongres;: 1 

Sistematik bir edebiyat tarihi okut· 
mak hem faydasız, hem imkansızdır 

Yazan: Reşat Nuri 
Ankarada ehemmiyetli bir 

kongre toplandı. Liıe ve mual
lim mekteplerinin edebiyat ho
caları dünden beri Türk edebi
yahnı nasıl okutacaklarını konu· 
şuyorlar. 

Dilimiz ve bilhasaa edebiya
tımız az zaman içinde çek de
ğişmiıtir. Böyle olunca edebiyat 
t~driaatı usullerimizde de esuh 
bir inkılap yapılması bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Bu itibar ile edebiyat hocala
rının Ankarada içtimaa daveti 
pek yerinde ve zamanmda bir 
it olmuıtur. 

Değerli muallimlerimizin me
ıeleyi esaslı bir surette tetkik 
edecekleri ve hayırlı kararlar 
verecekleri filpheaizdir. 

Biz bu münasebetle kongrenin 
beı maddelik porgramı hakkın
da aklımıza gelenleri kısaca işa
ret etmeyi de faydadan hali gör
medik. 

lf. 
Fikrimizce bu porgramın ba, 

maddesi lisan ve edebiyatımızın 
bugünkü vaziyetini tesbit etmek 
olmalı, muallimlerimiz bu nokta 
flzerinde tamamile birleıinciye, 
fikirlerde hiç bir fOphe kalma· 
yıncıya kadar konuımalılardı. 

ÇünlcU programın müzakere
ye koyduğu btltün meıeleler, fik
rimizce, buna bağlıdır. 

Evvela cesaret!e teslim etme
liyiz ki Türk edebiyatı artık 
dünkO edebiynt dejildir, mazi 
ile alaka~ıı.ı nekadar kesmek 
m;j nki1nse okadar kesmişizdir. 

Dünkü edebiyat kaynağımız 
şark, Arcp, islim medeniyet ve 
edebiyatidi, kelimelerimiz, ıe-

killer~miı, teknikimiı, duygulan
mıı, dütüncelı:!rimfz tamamile o 
dünyadan geliyordu. Şimdi baı 
ka orijin!erden doğmUf başka 
bir dünyaya, garp medeniyeti 
Alemine gi.ımit bulunuyoruz. Gö
rülüyor ki edebiyatımızdaki inkı
lap ıamanluın deiiımeıile olan 
tabii Ye tedrici bir inkılip deiil 
bir milletin tarihinde pek uzun 

faaı!alarla, ancak bir iki dafa 
görlllen bir temelden, kökten 
dejiımedir. TOrkler mOalliman 
olduktan sonra TUrk dili ve e
debiyab neka.dar defiıdiıe bu
gıin de okadar değiımif, daha 
doğruıu değişmek yoluna gir
miftir. 

* Edebiyabmwn bugUnktı vui· 

VAKıT in tefrıkaııu ; 6~ 

yeti hakkındaki fikrimizi ıöyle
dikten sonra edebiyat tarihi ted
risi bakk1nda ne dOıUnebilece
ğimiz kendiliğinden anlatılır. 

Mademki edebiyat kaynağı
mız, dilimiz, teknikimiz, dlitünce 
ve duygularımız hemen tamami
le değiımiıtir, ıu halde -edebi
yat t~rihinden demiyoruz- fakat 
lise ıınıfla11nda edebiyat tarihi 
tedrisinden edecejimiz istifade 
de hemen hemen hiçe inmiı de
mektir. 

Yanılmıyorsak garp orta mek
teplerinde edebiyat tarihi ders
lerini, yalnız edebiyat tarihi öğ
retmiı olmak için değil, edebi
yat tedrisinden beklenen liıan, 
fikir, zeYk terbiyesini temin için 
bir vasıta ol•rak okutuyorlar. 

Meseli Fransız liıelileri için 
Rasin, Korney, Volter, Şato Bri
yan -bizim eskilerimiz gibi- dil· 
leri bin terceme Ye sıkmb ile 

anlaıılaa, fikirleri baıka, duygu· 
lan yabancı insanlar değillerdir, 
Hatta denebilir ki onların yazı· 
lan - edebiyat terbiyeıi noktaım· 

dan - bugttnkDlerin yazılanndan 
da tlstUndtlr. 

Fazla olarak o memleketlerde 
yaşıyan edebiyatın kiSklerine doi· 
ru gitmek, mazi ile olan allka· 
ları göstermek gibi bir fayda 
vardır. 

Bizim yeni edebiyabmız ise 
-onlardaki gibi· ana atacın ye
ni dallan, ılirgllnleri mahiyetin
de değildir. Biam diYllJI edebi
yatı ağacı k6kUnden baltalanıp 
YikiJmııtır. uglln yapyan ede
biyat ondan hemen t•mamile 
mOıtakil bir varhkbr. 

Sistematik bir edebiyat tarihi 
tedrisi bugOn için yalmı faydaıaz 
değil, imkAnıızdırda. 

Bilhassa harfler değ:.tilden, 
Arabi, Farisi kalkbktan sonra 
Fuzulinin, Net'loin lisanını liıe 
talebeıinin anlamasına hııkln 
kalmamlfbr. Bunu bir ayn linn 
gibi iğretmek, metinleri uzun 
uzadıya tetkik ettinniye de çar

re yok.tur. 
Böyle olunca, yani bol eser 

okutülmayınca da talebeye •e
rilecek ıiıtematik edebiyat tari
hi dersinin kunı ve aoğuk llkır
ddardan ibaret kalacağı lfiklr
dır. 

Nihayet tunu da habrlamalıymz• 
ki garp orta mekteplerinden bir 
k11mında edebiyat tarihi okun
maz. Y alnıı okunan eserler •e-

MAHALL•~ 
u:.11ııı1~~MUHARRIRİ: SELA HATTIN ENİS c:::::J 

Paıa, o glln 
f üne saraydan 
yokuıundan aıağı 
ne indi. 

dutnne do
çıktı. Yıldız 
dfltllne düşü-

Her ıeyden evvel bir otel o
dası bulmak lazımdı. Sonra o
rada tasavvur ettiği ilicı yapa~ 

cakb. 

Tavuklann hastal~ndığı zaman 
onlara sirke sarmusak, yahut 
yoğurt sarmusak içirdiklerlni 
işitmiıti. işte timdi de peklli 
biraz taze ekmek alıp onu sirke 
ile hamur haline getirmek ve 
ıonra içine bir mikt:;r sarmusıak 
karıştırarak haplar yapmak 

mümkündü. 
Istanbulda paıanın ahpaplan 

vardı . Onlarda mllaafir kalmak 
kabildi. Fakat illç yapmak için 
ıerbestçc hareket iktıza ediyor
du. Onun jçin iıin eD eyiıi, 
Sirkecide bir otel od11ı bul
maktı. Fakat odanın pahah11na 
gitmemeli idi. Ucuzca bir oda 
kafi idi. 

Paıa da öyle yaptı. Evvell 
Sirkecide ucuzca bir otel odaaı 
buldu. Sonra bir dllkklndan 
küçük bir einko leğen, furundan 
yarım okka ekmek, bakkaldan 
elli dirhem ıirke. bir baı aar• 

Husrev Bey 
Son vaz~yeti 
anlatıyor 

Ankara, 18 ( Telefon ) 
Tahr•n elçimiz Husrev bey 
ekspresle lstanbula hareket etti. 

Taymiste bir başmakale : 
Çinde, Rusyada, ıtaıyada tek fırka 
!le hükümet idaresine uğraşılırken 

Gazinin ikft fnrkayı tasvip etmesi 
çok enteresan bir hadisedir 

Kendisini Milli mOdafaa, Hariciye Taymis gazetesi yeni fırka hakkın- uıg1 gibi, yeni flrka yakında iktidar 
vekillerimizle Rus sefiri, fran da yazdığı başmakalede diyor ki: mevkiine gelecek olursa, Türkiye~ i 

"Türkiyede yeni bir fırkanın teşek- şimdiki müşkülattan kurtarmak için 
maslahatgüzan teşyi ettiler. külü, bilhassa Gazi Paşanın onu tebrik uzun zamana muhtaç olacaktır. Fırka· 

Husrev Beyle görUttüm, ıun· etmesi ve hemşiresinin bu fırkada ilk nın muvaffakiyeti atiye· ait bir iştir. 
lan söyledi, kadın aza olmasına müsaade etmesi Şimdilik en mühim mesele, Gazi P~a· 

"- yeni vazifeme memnuni· dolayısile, mutadın fevkinde alaka u· nın İsmet Paşanın Başvekilliğinden, 

t yandıracak bir hadisedir. Halk fırka- meclisin onun malt siyasetini kol\ırol yetle gidiyorum. timatnamemi 
sının reisi sıfatile, Gazinin, Rusya, edememesinden memnun olmadığıdır. 

hamilim.Ayın 25inde Iıtanbuldan İtalya, ve Çinde olduğu gibi ancak tek Tek fırka hükumetlerinin, son söz 

vapurla hareket ederek Batum - bir fırkaya müsaade edeceği zannolu- olduğunu iddia etmenin moda olduğu 
Bakü yolu ile Tahrana gidece- nnyordu. Halbuki Gazi 1924 te resmi bir sırada Gazinin verdiği karar son 
ğim. Jran bOkümetile tahdidi bir muhalefetin kıymetini takdir ede· derece enteresandır.,, 

h d t f 1. t• d d. rek terakkiperver fukanın teşekkülüne 
u u •• ıye 1 

evam e ıyor. itiraz etmemiş, o zaman beşveki1 ö1an Fethi B. Yalovada 
Asilerin tenkili, hududun tuhihi Fethi Beyin bu fırkaya müsadeka.rane ___________ , __ _ 
gibi itler dostlukla halledilecek· bakbğı söylenmişti. [Ust tarafı ı inci sayıladoj 
tir. Bu husuıtadaki milzakerat 1925 te kopan Kürt isyaıu üzerine ve beş sene zarfında hükllinetin B.M. 
iki hük6met merkezinde muha· sukut eden Fethi Beyden sonra gelen M. sine vereceği hesaplarda meclis hü· 
berat halinde cereyan ediyor.,, bmet Paşa, muhalefete karşı fiddetle kümlerinin daima bugünkü ııiyaaet le· 

hareket etmİ§. terakkiperverlerin bir hine teceJli edeceğini muhterem Ba~ 
lran maalabatgüzan da ıualle- kısmı ya korku, yahut vatanperverlik vekilin nasıl keşf eylediğini tayinde 

rime cevaben şunlan söyledi: sevkile ona iltihak etmişlerdi. Geri ka- mUtehayyi.rim. Herhalde bu tenvir o-
"- lran hllkômeti piriler için Ianların bir kısmı Türkiyeyi harap e- lunmağa mühtaç bir noktadır. 

ciddi tetbirler almııb. Bunlar den ittihat~ılar, yahut ktn kadim TAHSİN BEYtN BEYANATI 
Iran toprağıİıa geçerlene tepe· adaml~dı. . . Diğer taraftan fırka iadare heyeti 

Gazınin hayatı aleyhinde hır sut azaaından Erzurum meb'usu Tahsin 
leneceklerdir. Tahtit komisyonu kast ~eşfolu~d~tan sonra terakkiper- B. de fırkanın faaliyeti ve intihaba ne 
eıki esaılar dahilinde çal1Jmak· verlerın i§i bıtmı§, yeni. parl!mento tek suretle iştirak edileceği hakkında dün 
tadır. Hu11ev Beyin muvasalatını fırkadan teşekkül etmışti. Buna rai· bir muharririmlze şu izahatı vermiş
mUteakip müzakerata Tahranda men Gazinin, teşkilAtı esasiyeye hUr· tir: 

met eden ve teeeddilde gilnahkAr bir el _ Fırkamızın faaliyeti gtln geçtik· 
devam olunacaktıt. Dün vekil uztamıya.n muhalefetin kıyme~i tak· çe artmakta ve her gün yeni yeni mü· 
beyi ziyaret ettim Husrev bey de dir etmesi, onun itibari lehln~edır. Ga- racaatlar yapılmaktadır. ŞJmdfye ka.
orada idi. Biraz konuıtuk. iki bU- rl. Halk fırka.sının umumt reısi o~arak dar aza kaydolunmak istiyenler ade
kumet arasında muhaberat cee- kalmakla beraber, Fethi Beyin fili 15l· dinin 5 bini geçtiğini zannederim. 

d' yaseti ita ettiğini ve 11fyast işlerde hl· BeledJye intihabına eMSh surette 
yan e ıyor." tarafane hareket edeceğini söylemiş- iştirak edeceğiz. Bunun için millete bir 

(Telgraf heberlerimlz S in.et •agdada) tir. beyaııııame neşretmeği n şehrin muh· 
_""'nnı- Gazi paşanın sf)'Uetlndeld tehantl- telif yerlerinde nutuklar söyliyerek 
aileıile bel1i batlı phıslar ve lün sebebi lşikArdır. Halihazırda 1925 propaganda yapmağı düşünüyoruz. 
devirler hakkında mDteferrik te oldutu gibi bir Kürt fayanının kop· Kat't karar her halde iki üç giine ka· 
malumat verilir ve bu, lise tab- mut olması. belki blr tesadüften iba- dar belli olacaktır. " 

·1· . • k•fi ö Ol k •t . rettir. Fakat onu bastırmak için ihtf· FIRKA TAKSİME TAc:ı.JNJYOR . ... 
sı ı ıçın l:l g r ere v esı 1 cak ratı eni f k ~ ı yar o una mas ar, Y" ır anm Aldığımız mütemmim malQmata 16-
yUkıek mektebe bırakılır· hedefi olan ismet P!!ttnm du,."r ol· F thi Be-' y l d d ti 

~ r- re de e , &D a ova aıı av e n• 
Hulba orta mekteplerimizde dutu mtlşkiilltı arttıraeaktır. Fena den sonra fırka merkezi şimdi bulun· 

"edebiyat tarihi,. diye m9stakll mahsul gibf, ticaretin umumi inhi~tı dufu Nazlı han dar geldiğinden bura· 
bir den açmıya lllzum yoktur. gibi eebepler bertan.I, ettmhuriyetln dan çıkacak ve Taksimde Majik llne
Yapılacak en doğru şey talebe- maliyesi, zamannı istiham ettjfl tasar- ması lttlsalindeki eski Bulgar eetare-

e tetkik ettirilecek yeni eser- ruf n basiret ile idare olunmamasıdır. tinin bulunduğu yere taşmacaktı.t. AY• 
J . . Tecrübeli iktısatçılann ve muktedir nca Sirkeci ve Adalarda birer oube a· 
le~ .arasına eskilen? en karak- maliyecilerin eksikliği, hiristfyan ekal· çacak ve önümüzdeki intihap için mtb
terıatik •e gerek lısan, gerek liyetlerin muhaceretindenberi kendini us namzetlerini tesbit.e başll)acaktır. 
fikir itibarile en kolay aolaııla- göstermiştir. Fırka adedi çok olan maldl gaızilerden 
bilir olanlanndan kııa parçalar HükGmetin harici borçlara müteal· esnaftan ve çifçiden de birer meb'us 

k t k ı t fil t t llk teahhiltlerlni ifa edememesi onun Çlkarmağa çahpcaktır. 
anı .ırma ' on arı e ra e e • hariçteki itibannr, ıüphesiz ihlll etmiş Fırka ışimdlkl belediye lntihabatm· 

kik ettirerek teknikleri, aabiple- tir. Ecnebi maliyecilere Jcarşı mübala.· da da namzetlerini kadın ~e erkek a· 
ri ve de'Yirleri hakkında kııa falı korku1 ecnebi sermayesine ka,rşı dedi müsavi olarak koyacaktır. Ba!"un 

l.r.. t idi hemen ttemen memleketin. kapılannı için maruf simalardan bir kaç klşı de 
ma uma verme r. · mı ı dlr . kap3miştır. ismet Pqa bu tenkitlere Fethi Beye müracaat et ş er • 

Bu usul t•lebenın k6ltflr6 me- ve yeni fırkanın diğer tenkitlerine ce- Cemiyeti belediye azalarından Ne-
ıeleıindo maziye ve tarihe faz- vap vereceğini söylüyor. Her Şaht ile ca.ti B. de dün istifa ederek yeni mec. 
la ehemmiyet •erenlerin de çok Her Müllerln, Türk ma1Jye8i hakkında lis için yeni fırkadan namzet gösteril· 
ifine gelecek bir yoldur. 1929 da verdikleri raporların bu sırada mesinl istemiştir. 

Yal d•kkat d il ki • neşri siyasi bir manevra olmakla bera· BURDURDA YEN! FIRKA 
• ~ 1 e e ID mut· ber, bu meşhur mtitehassıslann İsmet Burdurdan yedi imza ile Reşit Galtp 

yı ve 6luytı dOtllnOrken J~ya· Paşa hük1lmetinln malt siyasetini tld· Beye çekilen bir telgrafta yeni fırka· 
mn hakkından fazla yem1t ol- detle tenkit etmeleri Fethi Beye mel>- run orada bir şubesini açmak istedik· 
nuyahm. zul siYMI mühimmat temin etmiştir. teri, fırkanın nizamnamesinin l'Ön• 

ReŞIJI Nuri Fakat, Türkiye muhabirimizin de- derilmesi bildirilmiştir. 

muaak, pek •z da un aldı. On
lan gllzelce yuğurdu. Sonra bu 
balitadan yuvarlak yuvarlak 
haplar yaparak pencerenin önün
deki göneıe sıraladı. 

Biraz sularını çektikten ıonra 
una buladı. 

Eğer talih yardım edip te ıu 
haplar bir faide verecek olursa, 
paıa, fevkalide mahzuz olacakb. 

Hayatta bir çok şeyler zaten 
tesadüften ibaret değil mi idi? .. 
Ölüm derecesinde nice hastalar 
vardı ki en umulmaz ilaçlarla 
en acemi hekimlerin elinde 
ölümden kurtuluyorlardı. Sonra 
nice hastalar da vardı ki kendi
leri tn bllyük, en bazik dok
torlar tarafmdan tedavi edildik
leri halde anımn günün birinde 
kalıbı dinlendiriyorlar. 

Paıa düıUnUyordu ki yaptığı 

haplar zaranıı ıeylerdi. Faidesi 
memul, zaran ıayri melhuzdu. 

Nazmi paıa erteıi gUn ıoluğu 
sarayda aldı. Haplann bulundu
ğu kutuyu elinde ııkı ııkı tutu
yordu. Doğruca bqmabeyinciye 
gitti. 

Baımabeyinci de fU İfe fev
kalade merak etmitti. Merak 
bile etmese, zatı Şahanenin nze
rinde bu kadar ıs;arla meıgul 
olup alakadar bulunduğu bir iti 
ihmal ve istısgar etmek gibi bir 
:ıihabın huıulOnll timci sadakate 
münafi buluyordu. 

Gene en önde batmabeyinci, 
arkada Nazmi paıa, daha arka
da iki hademe, doğru kümes
lerin bulunduğu yere vardılar. 

Nazmi pafa bazı dualar oku
duktan sonra haplan biızat 

kendi elile ördeklere yutturdu. 

Pqa, Uç glln sonra saraya 
gitmet lizere Yıldız yokuıunu 
hemen ilk çıkbğı zamanki ha• 
lecana benzer bir balecanla 
çıktı. Kalbi kaburgalarına bir 
tokmak gibi kot kllt vuruyordu. 

Sarayda bulduğu hal, gayri 
mUntazardı: 

Ördekler, biioayetullah, Naz• 
mi paşanın hazakati eseri olarak 
ıifayap olmuılardı. Keyfiyet 
zatı şahaneye arıedilmif, paıaya 
mahzuziyeti paaitahinin ibliğı 
iradei seniyesi sadır olmut ve 
ayrıca kırmızı bir atlas içinde 
beı yliz liranın " cibi hUmayun
dan ,, ihsanı ayni iradei ıeniye 
cümlesinden bulunmuştu. 

Ayni iradei seniye mucibince 
paıa bir kaç zaman burada 
bulunacak, valilik maaşını bur• 
dan alacaktı. 

(Bitmedi) 
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ile kişi 101 ---- · mülakat ... 
Yahudi, vali ve kumandan olamaz. 
Lil,in onların dostu olmak idetidir 

-9-
Akrabamdan biri Marıilyaya gi- den müılümanlaıanlar ıeciyelerin

diyordu. Onu geçirmek için Yunan den ııyrılamıyorlar. 
vapuruna gittim. Sekik yahudi ai- - Cuba naaıl imit? 
ı .. i o vapurla enginlere hicret edi- - Tıpkı dördüncü Sultan Muı-
yorlard~. Aral.arında ~işon Ef .ye tafa devrindeki Türkiye gibi. Yüz 
raaseJdım. Mııon Ef. ıdadi arka- kurutluk mal ıat, deftere bin ku
d~tı~d.~r .. ~~za.~ı .. ve kimyagcrdir. ruı geçir; senet de alma! 
Likıı;t ustu ~~ulu banger, sarraf, - Pek ala ... Fakat buradan gi
t~fec:ı ve murabah~cıl~k ta eder. den beni-lsrail Fransada da it gö
Fıknmce _ç~k z~ngmdır. Eskiden rüyor. Fra1111zlar da Cubahlar gibi 
kolajaıı ıdı .. Sekız vas~t rum, on saf ve safderun değil ya? 
vasat ermem ancak Mııon Ef. ka- - Öyle söylemeyiniz, azizim. 
dar kur~az ve hiblebaz olabilirdi. Fransada yahudiden ziyade yahudi 

- Mııon . Ef. nereye? olan Fransız bangerleri var; lakin 
:--. Efen~ım müıl~man sünneti- !?illet kalabalıktır. Orada öyle 

ne ıttıba edıyoruz: Hıcret. gogo,, lar var ki. . • kim olsa on-
- Geldiğiniz yere, lıpanyaya , ları torbaya kor. Fransa büyük, ge-

mı? niı, zengin. Oranın daha biraz ya-
- Hayır; lıpanyanın yumurtla-! hudiye ihtiyacı var. 

dıiı bir memlekete, orta Amerika- Ha size bir ıey ıöyliyeceğim. 
da Cuba aduına. Orası Edirneli, Para buhrarundan bahsediliyor. 
Kırklarelili, Tekirdağlı, Gelibolu- Doiru. Bunun zararı pek büyük
lu, Salopıon, Anam ve Bohorlar- tür ve daha da büyük olabilir. La
la doldu. Dil yakın. Halk çok saf ... kin bu buhranın faydası? ••. Nam-

- Ey, peki, buranın kabahati kör olmayın. 
De ki sidiyonunuz? - Buhranın faydası olur mu? 

- Hal~ artık aaf değil. - Naıil olmaz? Türk mmeii 
- Yanı? bolluk, fer ahlık içinde ya§amıttı 
- Yani .•• Yahudiye ihtiyaç a- Geliri muntazamdı. Onun için m k 

aalıyor .. ~ki z~~d-~ hiç bi~ '!'~~k teıit olamadı. Ahı veri§te kibardı . 
tene~ıbge, ku~ecıhge, e~kicıl.~ge P~zarhk bilmezdi. Pazarlığa tenez
tenezzul etmezdı. En aıagı Turk zul etmez, öderdi. Esnafa yükıek
için bile o hirfetlerden üstün it var- ten bakardı. Ne kötü tabiatler . ... 
dı. Kaymak sibi ıütün üstünde idi- Oıamnlı devletini bu tabiat bitirdi 
niz. Biz yah~diler, n:mılar, e~e?İ· öl~ürdü ... Fakat bu günkü buhra~ 
ler, tatlı •u fırenklerı aıaiıda ıdık. mılleti terbiye ediyor iktisada pa
Siz ~rtık eıki politikadan vazgeç.ti- zarlıia alııtınyor. '"A qu~lque 
n~. Yüluek tabaka ile kanaat et- choıe malheur eıt bon,, derler. Pek 
~ıyor, o~ Te ataiı ~bakalar da dürüst söylemiş, ıöyliyen. Yirmi 
ihdu edıyorıunuz. Bıze bundan be§ aıırdanberi yahudiye bu kadar 
10nra yer kahr mı? mühim meziyetler, faziletler kazan 

:--~~a .. fücret etmekle ıenna- dıran nedir, bilir misiniz? Çektiği 
7eyı ıurukiuyorıunuz. sıkıntılar .••• Tijrk kavmi yakın 

T
. --:- Evet! Doiru aöylüyoraunuz. zamana değin bir paıazadeler mil
ürkiyeCle para ekailiyor. Mücer- leti idi. 

rep tiiccar, ıedikli eanaf, atik ko- • • • •• Tuhaf fey (Daima Miton 
lllııyoncu ualıyor. Doinı. Doğru. Ef. söylüyor) ! Yahudiler gidiyor 
Fakat siz bizden bazuıin, bizden enneniler gidiyor, rumların bir çO: 
lllukteait oldunuz. Yarının karını fu ahden mübadele edildi, Türki
dü§ünüyor, bugünün kazancını ona ye çok kaybediyor .•• diyorlar. Ne 
feda ediyoraunuz ! Bir kaç sene ıı· bot dü9ünce ! Türkiye Türklere ka· 
kıntı çekeceksiniz. Bilançonuz ıar- lıyor .••• Doiruıu bu. 
kacak, ıizi üzecek. Likin ıonra? ..••• Vapurun güvertesinde ha
kendi kendinize kalacaluınız. Ne reket emareleri belirdi. Yahudi mu 
~ orıi var, ne Mardiroa, ne de lara- hacirleri Ortaköy, Kuzıuncuk ta
U. Tenekeci Türk. · • Meyhaneci raflarına bakıyorlardı; lakin Balat 
Türk •.• Madrabaz Türk .•• Eıkile- ve Haıköy semtleri oradan görün· 
rin aklına ıelmezdi. müyordu. 

Miton Ef., çoıtu, aöylüyor. Tam lıtanbuldan Marıilyaya, oradan 
bir hürriyetle sc>Cukluk dostuna a- da yaprak ıigaralarile methur Ha-
sdıyor: vanaya! 

- Türk milletinin kabahetleri ~kinci mevki salonunda üç mu
•ar. "Terre a terre,, olamaz, aat- alvi dilberi fııkoı ediyorlardı: Sa
llıaaına bilmez, almasını bilmez, iki ra, Eıter, Raıel. Bunlardan Ra!el 
~inin aruına ıirip ikiıinin de it· Cubay~ relin gidiyormUf. 
lerioi kolaylaıtırnı&Z· Neden? Zira lptıda askerlik çağına gelen 
lcendiai ıeçen devirde yalmz hi.- Boho~lar, ~alomonlar gidiyor; bun 
lıiıaıdi. Emrederdi, kumanda eder- lar bıraz ıılerini düzeltince Sara
clt Biz İle ondan zengin bile olsak ları, lıterleri getirtiyorlar. Ekseri
~- Df&k, bende va~İY~!inde ka- ya bab~lar, analar o?ları tak~p et
hr, yahut 6yle ıörünürduk, el pen- mektedırler. Cenubı Amerıkada 
14 diTan dururduk. beı on Balat kurulmuı. 

B efendi meıhur ıöz· ll~ çan çaldı. 
. • • • • • ey ' ikinci b d · dtır, yahudi Vali, Kumandan, .1 ç~n, 0 ? et akıka fasıla 
~ir, Vezir olamaz, ilkin onların de o~udt'kkıp ettı; ve.bi~ merdiven•ottu olmak Adetidir. Gölgede ya- ~n ın 1 

' kayığ~ gırdık. Yukarı 
aa--L · • daha tatlıdır he- guvertede yahudı hanımlar ağla"'ı· 
..-..-. onun ıcın ' yo la d • I k Ef · ~ :i '-b .• r r 1

• - za endıye selam· 
ına da gelır · Y akoya ıelam · D · d · .. l · ' e· l ırlarca sizi aoy- d .. . , avı ın goz erın-

cl ıa aene erce, al "k D .. . en operam; Menahem beni unut-
uk. Kilerin içine yerletklı · egır- maaın; Hayim mektup yazıin 

llaen taıı kadar büyük 9:fa~ın o~- - Bu efen diler nereli? · 
l-.ında fareler gibi kendımız.e _hır - Edirneli. · 
delile yapmıttık. Faka~ ev. ıahı~ı u- - Şimdi nerededirler? 
Y&n~ı. Kileri temizledı. Bıze hıcret - Venezuellada, Costa Ricada. 
~&cıp oluyor. . Celc!l Nur; 

- Pek ili . .. Franıada, lngıl
terede bilhassa Amerikada oldu~ 
iu ıibi siz de niçin temeaaül etmı
Yoraunuz? 

- Ah! Azizim, temeaaül güç. 
Bir kafile muaevt bir kaç asır evvel 
ihtida ettiii halde hali. temeaaül 
edemiyor. 

- Pek i.li müılümanlar (Arap, 
terlcez, Arnavut, Boınak) nasıl 
teıne11ül ediyor? . 

- Onlar Yahudi huylu, Yahuda 
•eciyeli delil de ondan. Muıeviler• 

Etf a iyen in ıslahı 
Şehrimizde df aiye teıkiJitının 

daha asri bir hale if rağı için 
evelce bu işe ayrılmış olan 100 
bin liralık tahsisattan henüz hiç
bir sarfiyat yapılmamıştır. Bazı 
yeni sistem arabalann daha alı
nacağı haber alınmıştır. Etfaiye 
teıkiJihnın daha vasi mikyasta 
ıılabı dUtünlllmektedir. 

Vasfi Rıza B. 
" Zobooğlu ,, ımzaıile 9ıkan 
yazımda Halit Fahri B. i kast

etmedim ! , diyor 

San'atkir dün dinlenildi 
Şair Halit F - ·i 8. tarafından 

"Darlilbedayi,. .ıecmuaaı aley· 
hine açılan ha· 
karet mahiye
tinde neıriyat 
davası etrafın
daki tahkikat 
son ıafhasına 
gelmittir. 

Dava edilen 
mecmua meı'ul 
müdUrn Neyire 
Neyir H. ve 
rejisör Ertuğrul 
Muhsin B. müı- ı Val'T~ ~a B. 

tantiklikçe diulenilmiıler, "Zobo
oğlu,. imzasının aktör Vaıfi 
Rıza Beye ait olduğunu söyle
mişler, Mubıin B., bu yazının 
tarafından yazıldığı doiru olma

dığını anJatmıştı. MDıtaotik 
Süreyya B., Vasfi Rıza 8. i din· 
lemiye lüzum ıörmilı, fakat 

kendisi turneye çıktığından teb
ligat yapılamamıştı. 

Bir müddet evvel lıtanbula 
gelen Vaıfi Rıza B., müıtantik
likçe iıticvap edilmiıtir. Vaafi 
Rıza B., bu yazıyı kendisinin 

yazdığını, fakat Halit F abri B. i 
iıtibdaf etmediğini, esaaeo yuı· 
da hakaret mahiyeti olmadığını 
ıöylemiıtir. 

Bir günde dört kanlı vak'a 

Bir sabıkalı arkadaşını 
sandalye ile öldürdü 

Geri kalan üç cerh vak,eıınm kur
banlarından biri de ölmek üzere 
Dün şehrimizde dört cerh vak'ası 

olmuş, yaralılardan birisi ölmü~tür. 
BiRiNCi VAK'A 

Birinci vak'a Galatada nhhm cad· 
desinde İranlı Hüseyinin kahvesinde 
olmuştur. Esrar kaçakçısı olarak ma· 
ruf Bursalı Hüseyin ile sabıkalı yan· 
kesicilerden Arnavut Mehmet ve kel 
Kemal kafaları dumanlıyarak Hüseyi· 
ı~in kahvesine gelmişler, bir köşeye o· 

j turarak tekrar rakı içmişlerdir. Evvel· 
ce aralarında esrar alıp satmak yüzün· 
den mUnaferet bulunan Hüseyin ile 
Mehmet sarhoşlukla kavgaya tutuş

mutlar, Mehmet eline geçirditi sandal· 
yeyi HUeeyinin başına wrınuştur. Bu 

üÇONCO VAK'A 

t çüncU nk'a Şişanede olmuştur. 

darbe şiddetli olmuş, sersemliyen Hti· Kasımpaşalı hamal Mehmet e ne gf. 
se)in b&fka bir sandalyeye oturmu~ derken Foti, lsak, Mehmet isminde üç 
da, beş dakika sonra ölmüştür. Mehmet garson tarafmdan tehlfkelf surette :J&-
yakalanmı§tır. ralanmıştır. Hastanede yatmaktadır. 

lKlNCl VAK'A 
ikinci vak'a Balatta olmuttur. Di· 

SON VAK'A 

bek sokağında oturan Moiz pazarda Son vak'a Küçtlhpazarda olın11ttur • . 
basma satarken meçhul bir laz tarafın· Yankesici İsmail ile sebzeci Selami pa
den dört yerinden yaralanmıttrr. Ca· zarlık yüzünden kavga etmf§ler, lsma.
rih kaçmıştır. Moi& hastaneye yatml· tl bıçakla 8elflmtyi yaralamış, kaçmış-
mıştır. hr. -
[ SpOR 1 

Polislerin fütbol takımı 

Tahkikat bitmiş 
yakında karamame 

olduğundan • 
yazılacaktır. 

Dün bir gallblyet kazandı 

-- -
VllAyette· - , • 
intihabat 

Belediye azalan 
nasıl seçilecek 

Dahiliye vektleti bir telim•t
name g6nderdi 

Dahiliye veklletinden Vil&yete 
Belediye intihabı hakkında bir 
talimatname gelmif tir. Bu ..U. • ' 
matnameye gGre 927 tahriri n&
fusu enı tutularak ua miktan 
tesbit edilecektir. Mese1' kadın 

. ..._....,.~ ·-
Polla takanı ••ıla .... - Polialerden tetkil eclilea futbol ---------:"."~--erkek umum nOfuıu 69547 olan 

bir şehrin belediye mecU.i aza 
adedi ıu tekilde hesap edile· 
ccktir. 

3000 nnfutta 12, ( 3 ) binden 
beıtbine kadar 4, (S) binden 10 
bine kadar S, ( 10) binden 25 
bine kadat 5, ( 25) binden SO 
bine kadar 5, (SO) binden 69547 
kadar 1, ki ceman 32 aza ıeçi· 
lecektir. 

Şehrimizde intihabat belediye 
şubeleri nüfuıu nazan dikkate 
alınarak yapılacaktır. 

1 Eylülde lstaobulda belediye 
şube müdürleri, taşrada belediye 
reisleri mahalle muhtarlarına bi· 
rcr tezkere yazarak m•hallede 
intihap encOmenini kur'a ile 
teıkil etmek Ozere intihap bak· 
kını haiz okur yazar ikişer kiti 
talep olunacaktır. Bu encUmen 
mahallelerden gelecek cetvelleri 
tetdlk, tadil veya aynen ilin 
edecektir. 

intihap encümenleri kararlanna 
3 günde itiraz edilebilecektir. 

Reylerin kutuya atılması mOd· 
detini intihap encümenleri tayin 
edeceklerdir, ancak bu müddet 
19 teırinievveli geçemiyecektir. 

intihap neticesini encümen 
Vali ve Kaymakama bir maz
bata ile bildirecektir. 

takımı dlhı Tabi• atad1omacla Ş1~;L~~n H. 
Kaıımpap talamile bir maç u'~ı· U' 

yapmıt ve bire karp d&rt UJI 
ile matl6p ollDUfhıl'· 

Maç umumiyetle K .. m,..a·. 
lılinn hakimiyeti albnda ıeç· 
mil'ftİr. 

ilk ıayıyı polla takımı yapmlf 
buna biraz ıonra Kuımpqa 
takımı mukabele etmiftir. 

Birinci baftaym beraberlikle 
neticelenmit ikinci denede ka· 
ıımpqa takımı Uç sayı daha 
yaparak galibiyeti kuanm11br. 

Polis takımından Ali ve Necmi 
Beyler iyi oyunlarile nazan 
dik~ti celbedıyorlardı. 
Boi<ı ıampiyonluğu 
lıtanbul Bokı heyetinden: Is

tanbul Boks ıampiyonalanna 
22. 8. 930 Cuma günü 1aat 16 
da Takıim Stadyomunda bqla
oacaktır. MU1&bakaya ittirak 
edecek bilumum amat6rlerin 
yevmi mezkurda 10 dan 12 ye 
kadar Stadyomda bulunacak F e
deraayon murahhası Nuri Beye 
müracaatla tartılmaları llzımdır. 
Tartılma aaatinde ispah vücut 
etmiyenler ve cuma gintl saat 
10 dan 12 ye kadar iımini kay• 
dettirmeyenlerin mCsabakaya 
girmek haklannı kaybedecek-
leri ehemmiyetle tebliğ olunur. 

Muammer Be)'le 
evleniyor 

bmir ..ıw Kiam P•D•D 
ima Şlkran H. ticareti baMye 
mlc10rlyetinde daktiloluğa yerlq
mİf ve aipnlıaı Muammer B. de 
tattın inhiaannda 80 lira ncretle 

memuriyete ıirmiftir. Ba çift 
Beyazd eTlenme memurluğuna 
mllracaat ederek evlenmeğe 

talip olmutlardır. Nikahları haf· 
taya pazartesiye yapdacakbr. 

Bir istifa 
Bir belediye 4u.9ı ,,eni 

fırk11v11 lnfı,,ap eıti 
Cemiyeti umumiyel belediye 

Azuından awkat Necati B. dlln 
emanete ganderdiği bir mektup
la ahvali ııhbiyesine binaen iza
lıktan iıtifa ettiğini bildirmiştir. 
Aldıtımız malumata nazaran Ne· 
cati B. yeni fırkaya intisap etti· 
ji cihetle iıtifa etm•ştir. 

l llZAR 
•eu kadın katıl de~ıl• tcfnkamız 

muudcrccaumı7.tn çoklu~una mcbnı bu
gun derced lemedi. Oku~ ucularımı dan 
oıiır dilen~ 
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~I SUTUNLAQDA 
SEYAHAT 

GELiSi , 
GlJZEL 1555ii§l§l§I CENNET 

• • 
Doğru yoldan Bir müaamera Son vapur dediko

duları 
FEDA YILERI ---=-Y•aı~n:O.,.~~--~ 

ıaımıyalım Konıredelri arkadaılar bir 
m&aamere Yerdiler. Mek· 

teı!:. na:::..·~:e:_:;-;,ı:.r:, tep .. taıebe bayatma tamamiy· E~!:..•;:ı:0.e;~~': Frenkler ıevlnmlttl 
1ill 18tifutıe ,._,bir trrka tefldU • ıe intibak ip.. ita zaten ı1z1mc11. için beni 1akeıe1e kadar ıetiren Bu ıerait onların hesabına en büyük ve 
.....,..ı hari~te bir takim JADht Wıt.k· Kongrenin aile reisi kıymetli arkadapm• çantamdan bir ki· 
....__ be .... a•• &mitlere _. .,.~. mlfe.:.:mız· Bed • Be b ;;..,, d bulunmaz bir nimetti --. T• ;,- -w ,... ...,.. rı 1• u u .... r a tap iatedim: 
s. ~bf telllddlerin " be>iaade • plerce clkllDıli. - ıız -
mitlerin 1ebebi Fethi ~ dalaill !- Fakat dan aeceki mgyaffa- : BirBaaa-~te •ardedl id. edim. lılim ukerleri Kudüaü zaptet- bütün dilfündüiü kiliWÜll .... 
JBMte udet et..U bmet Papam .... la t, t 11. . ol •- " mek üzere idiler. Fakat buraum haçlanm, altm pmdanlanm -
tidar mevkiinden çeldl..ı ......... ye onun eae 181 IDUflar. - E•cleldlere gltlbecejiml harp ile zaptetmek, daha bir çok aair kıymetli euwm toplarJp -~ 
pldlilne delil driU..ı&. Mektebin· darısı bOtta mektep• di,e itlw etti. lranlarm dökülmeai demekti. Ku· türmekti. Kilieeni• altmlan ~ 

PeW &, 9iTasl bap&& bina.bire lerin bllflll& - eafa bir koaf.,.na r._.__ eYCle b ak .... ., Ya düatekiler havattan ümitlerini kes· olmadıktan eonra her - ...... 
lktlcl _..onu •e •ı,.,..: •ar. ~- il m.,.. • ~ .-ı avdet karan vermiı imif. ar mev- ...__ " ---- .. _.___ k k b" : .. L...I lard "---- • • -•--1. Alr--m __ ı_!_ L.-L&-- ___ parc1a ae ..... aca te 1r •- m.., uu unuyor ı. ullUll IÇID mu• IDUf aa..,.~-

kilae geçmek içia kat'I kanaati obua --.- _.. ~-~ _..... d bu hakkak ki, mezbuhane hareketler- Balyan, Kaclil patrild ile .-&I 
........ ı..•r ..__rar ve-'· ollllUDl& lhtl· da-auı__ -ı-11· e a.. •• ı.dılar. bnlD, ne e alqamm 7orpn d bul •ı d Bu L ___ ı __ ... ı 
-;, 1n - • ...., •wlllla" •- .._,... --LL.-.a.!.....ı _ __._ ala- e unacaJLar ı. oan:IUIU•, mtmqa liaum slrmiJ'-* __..._ 
ini vern..,.ı. Oaan ~ aiha1et tç Temiz ldhar Ye mlhaener bir uatincle wcUauen, MJY• onlara pahalıya mal olacak, fakat tan Salibattinin tenitia1 halk 
dSn •'J' iclnd• 1..-& P8fUUll it ....... lral&babk muhitin baYumda ye- calı• bir tamcbiun yokta. aJDi zamanda Sultanın ukerleri ımda Ula etti. Mmff• wclu• 
... t*fldiii, •• rerlae Pltllt BeJba ili bir dalp uyandırdı. Yakan ~ • prl aa- de mühim zayiata uinJacaldardı. ayaklan altmcla ppı•rek, on-. 
pldlti alrlleeek•lf. Geldikten 10Bra latllrlll marp, riyueticllmhur ralermdan biriaiae oturdum. Sa- Madem ki firenlder, merhamet di· labçlarile parçalwnlr, mmn ,. 
ü hariçte ismet Pqa hfUul .. tıala ta- orkestrua tarafmclu çalında. funda iki hammla bir bey TUch. 6yorlardı, merhameti yabm mai· nallan altmcla ... ._. lllm, _,,. 
kip etUti mali " iktıaadl 1i7uette MJ.er Bedri ...__, •de mektep- Bir mlddet bot nraa aloaa 16bi:ret Ye aciz aamanlarmcla ha· ret Y• dilet heldi,..a Mlk dmn bil 
•lhim talaan1Uler '11kua releak ~. .,.,..,. biri L- b. • brlıyan bu adamlara, zaftllı ço- nefet almq, Sultanm ba lcacl9t 
...... Esctimle Jamet Pqa hfiktmeti- P delil aynı zamanda lnınetli bir as aonra w_,., ın •· caldar, &ciz kadınlar•• biçare ih- bt'l Wr af• lmrtmmla ha bd 
ata kıamen tedle tlbl tutmak istedlli bir keman aaa'atkan İmif. Garbın yık iki delikınb plip oturdu. tiJWlar namına merhamet p.ter- halim dawa-aemr, .. -•-q 
DIJ'm• .......,. talalltlerlıll Parla iti- ea blylk •tatlannm ndmnu bl- Deuis kapkaraahkb. Melatap mek icap ederdi. .W.meaiai d.in Wr ...,_ • 
l&fı aadblace ta-••~ ıe •11nm teBerinden dinletti. olu denize dalar, lahit hayalea Sultan Sallhattin hemen Yezhw daha clerin 1U •-m•;rede..,. 

Bnelemir .. IU• laüer nre1ia ki Profram, nafmeaia fiiri, ae- eski ,aalerl J&decl•Jim. derken lerini çalnttı •• onlara düftindük· pl•mqtı. Muhedd• teW lla7Wl-
ı..et Pa,a ile l'etbl :e..,. &l'UllMla tk- ain fiiri, mlzalun .:a.:..1e artıl· r .---11.IJlne gellrdba. Bana im- terini ta1eldi. Hepei de ba .... melr, ealibi aenwı6ıra a&•dC --~ 
tnadl ft ..U pnutpler aoktumdan A....n ,....,.. ~•- lltema tanip ettiler. Soma bam tatbik ...ı, laa,ataftaeMmıı. llia....,_. 
lıuı esaslı DatlWlar ... eat olmakla m..,... • kAa IMll•••JIDC& l8tw ciheti dOtünildL Kudüateki bü- HYinci içincle aıml••• lilltlle O... 
lteraber Dii7aaa am•.UJnla tam te- AlafruaıAIWI g8zel eledikleri yanımdaki çalçme pace kulak tGn firenlderia elir olarak talim aündüa allameldeı, pnma facir 
tJly..ı lauuuada herlaaqi bir lhtiWı aerlerini dialedilc Şüler at- miufiri oldum. O..~ dlrt bir olmalan telrarrlr etti. 8'a eürı.in lanm d0f6Denk aa MI f..,uld 
auar 'J'Oktar. Budu dolayıdır ld, nacl•• keneli fiirlerini clialeclilr. tarafa clayurank ulab1orcla. her biri, hilniJ'etini 78Diden aatm " -·•dı dle .. tımle akit ... 
Fethi BeJia n8fl'eUiii pnpam itinde Fakat bm IOl'UAlm, pcemin •D&aki yaimar 1J1e ltir iflme alacaktı. Pıen llalk, s.IPwn tll'aitbll aala
Dlyuna amaad'J'enla tedb'eeine. dair en cana yakaa elemleri Halk tar- yuacla ki IOl'IU. V..,uda dd Bütün ha eeallar tebrrar ettik- .... aoma ,......_ liaawhl ı· 
lüc bir kayıt koama•lf*'r. Baaanla lalarmm çUmp .a,leadlll dairi- ,__ teu~ ettim. t•-!-' ele ltlrl ten eonra Sultan Sallh•ttin, ftld1 '-tl•wfbe GeJeaı.., ta 
.. ral»er Fetlal Be> in DtiJua aaaad1e L-•---'- c. 1UU1 am ııuıN pce olmeuna ba1muJarak MeliD· üa ....... tlrltl tlrl6 _.... ... .,. 
... ıeeinde lamet Pqa hflk6metl ile ~ .,aylenditl faz!-, çlh!kl birinden gDsel. Gk, lrq ipnt Ji ıetiren firenlderi çalatb " oa- itilaflarla • • • Jil lal ....... lllır 
liaıdi arumda ••~bir lhtiW bahuıma- llJllyealer hem acema, hem u- filin ne,.. ahb.p olcl& Dipr- lara pı e&zleri e&,ledi: m-ler, pklikWI pw il•••.,.. 
tbjmı sarallata ., ... etmeible tatlmr tanpçbt.r. ~ Pi,.., ~dden da banlaktaa ~ ral- - Siz derhal Kucliile hareket dL .U.ht. •wlr ı. ....... ..-.. 
.Ulebllir. allkemmelclL TUfiar aanki can- ,aiark• Ws aclam akdh eclecek Ye Kudiil kumuaclam (Bal- metle tacelH .wn&nlL 

DJter taratıu l'•W SeJiD dalalll ...... Mli belitlettirea ha.: :: olmafba)r. ç.m. •-• ,..a) a l'I .aderi nakle.lecelminiz: Ba pce, l&1 _ .... 
111Juete avdet etmewla4• mutlaka ı. w birer pil lmbbMi ...... bir otomobil "Mllk.., Şehir ba ubah teelim oluacek, &J'llllD J1rmi ,..Uad w •-il 
.n P.pem it bqUldaa pld .... il· ludı. G . arbcle llo w tak- orada t.ltiin firealrler bftim ..a- ldL Ba ........ ııa ı •• 
- ... ..,... iatidW eı.- &J'll Wr Pt,oaocla .. ••balena ea ~ •• 4 rim olmaJJ bhal eclec:elderclir. Ba- tarihi bir ahah ol.aids 
........... utaam ....... .. .... ....... .... cDaif• Jİ cUr ediyor: - mukabilinde l.mlarm • GwJ.JID. lb ..... .... ... 
IUf _hıbtlnla .. TlrldJıılf • .,. _ ~- "9. ........ .. • .. ... 
'*fırka tefld'hf*I -----~ı ...... ~ ,,. ldfrrl. 11.Lt. ...... ~it, .... 

-.·.• -'~-- • d ·~ retten~ içia r•· "'10-~- ................ 
ster tsmet r.11- ...-.;ı .... .,.._._.....,. • ...,_ •ımm lir::;,~ -"--'Jeb• C:elderclir. Ba fid,.. adam batma ri t.llm ......._ ••lllılt'tfn& 

...., De it ...... çekilmNI, Oll1lll efeadl ime hlltlln h....ı,.tlerl •, •-- on, bdm 1'apna het. ~ocak mpaa GID .._... ....... &aatl 
,.... l'.W lllJla plmesl menab&- ltltla ~ ft b8ttba iDce- dar urhoi ,_ o imlan Sal- ~ = Bumaheet illetti• ••ıılaltll taft1t ~ *....,. ...... Jcla •ima 101..... IOderf,le Wr PJ- alatarbaı tanahmecl'9 ~ Be,oiıu.la .._ aittir. Bu ~ Babm WI- ._.... ......... wrial ••mJic 
...... J'etlal..,.. Ctlmhul7et Halk dlalettlı... •*•rlfatl-' lra....- bir birahane,o jıltlrdl. Orada ....... _.;.ıalda _.1.-: _.-.et- ı 
fatıw .. •e çeldlaek ~ ~~_!nb ._, alaai •w • ._ urllot etti. 8fi Otelde blrbı :.= beitW:x.:-:';;:ı....ı.= • - ıı...n,.ewa1 .. Karlar W-
fılllı:ll llllilll •llD& ••an ...... Pa- cU.. ı al Jıa mt pçirdiler. -ıt L-L...• :ın;.~l~1ana ~ olanar .. bir maka•._.-al+-
1& ...... .....,. ... ..,.. .... - ,- .,.__.__ .. __ -1.&..La.- --- IUUNI •.7~ terilme Ll- ....__ .... -- -
ldllr, •• yerlM Petld B. plelllllr& O peı • ı ..... •••• .... iki Pli~ ~ ~uawa muharebe dnam edecek ye tehirae iRi' - .:.t 
-.-ı~ .......... .ı. 117 ....., M arı -•• • &at ....,. upmdald "-lar km- harp ile telhir olanacalmr. H__. mecld ~ ~ ~ 

M la cl!..IJU.: ...1!1- ..L.:- .1...:. _ ..llL...- .llLl---1 LL. L ---1--.a. - .I• • ! en ,_..-. ·-~ tlMh 
lwt Pafeem it •ıpm• ••- w JJPatbmm-.ım Halit --..... ua•et ..--uıwı 111111" ~~um I• ı 1.-clL 8a rl .............. Mtibw..- alttıp 
,. .-UIWi ••··'ılı P1ı' r.ı.,.. Fürl " •1~ ~ ,.. tlnltl1I• ı..trttlller. ........,4!"• .... -•~ • ~ dikim takdlnle daldb ı.......-
.. iktidar .mdble ppa..t ve ,. Pi- • de O-.. Cemah seagin liriil: rait onlar ıçin en M1j-ülc mmettı. d içerdeldlerba .... '- ı.np 
... _.delildir. PetM...,... ;.t lılr ..,_ takltlerl .._halk prkı- _ Dafttli cleiilis w aran !l_T~ ~il~:'~:.: ,:ıc1e tallrlJt et11ıalın.. ~ 
ima tetıldl dlaıde• ..wl ı..et pt. m- .................. Ba ~ pleliml .... ti. Kadla altmla dolu idi. KilUeJ. ..,.,~ om ........ ..... 
... tMl6 ettlli 1luı ıwlana Bl'J'tlk ....... ......._._ bDe, 11111 Oteld ı altm • iacle Jfld1ardu. blarm ııl&blanm al-.k ft 7-' 
lllllet 11eeu.ı N ı•h•• .._. oı. =: ol ..._rlyetllll ip. - Olmaz! dip ltiraa etti. F~r•,_, Sahama a,.Jdarma -'?'._... .....,._ • lg; ı-.a 
....... " ............... ..,.. _.... L.- ---1.. ··--.1:x.: ---L. __ _..._ Deri! 
War Mtb ,...., fflarla ·~ _..,... , Neticede Ma .......... '*'°" ...--- UHml._a ~ nıL - t.:....!.. 
.._ 911 ... ı-.. llalıllıl ....ıu S-pm lreadiM ramedea 1m- .u.w.tı. ..dJ t.itlli& ..... t•ııl kir etmitler,'" hem• atlan- Kud8ae dolna ..,._ .u.ro ..........-
tcalıatmW bal•daiu& blll -. atldrlara ae _. 1 •-· ., m W..ek )'Ola cllldilmltl-di. ıf lat'a makaftlMt ....... 
t...e Pqa 19e ._ teültlen karii llatti St•llA Ora,a sitmek ._. ••n•... Banlar ICadiiae bOrük bir ml.i4e rba kapımo teelhn &lanlt --~ 
11an11ıe1a1 •Ualaa edıaıkttr 911 ~ pkblar. ~lardı. Bir 1Ut IODl"& baa- •nca\:lanm dilm1i& 
........... Mmdır ki• _... 1 Avrupa matbuatı 1 • -4' ıf. m lalJu tarafmdan kUal ohm- 9a ......_, ....... ....,... 
ı..-.... B171k 11111et 11ee•4-h • - - Yolcalaim •dcln H•• _. ....... , S.llbattinia tlsleriai a,.. dal- ilAaa lr&fi idi.~ 
.mtJettklllb'esW mflf ,...da...._ Amealkacla lmrakhk dejilclir, çapacak l9fti. nen telav etmi.-, <BalJan> Sal- .... ..._.._ ... nı-_._.., 
mm. k bir .... ... taam ha llicenapbima hayran ol- 1anm btetmittL Kattla .. ...... 

llP ,..._. ,.. • .,. ObJaca ,.,,., 111111, '" hemen finak pnnıleri bmlan ICadla balı, ..... tArM 
lltlJlk llillet lheu.tade ppdacall feltlıet el ti im ba yolcalakt• laa ..ı. ele "lnanaadanlanm toplıprak INa-~ · 

tMltlella - .... ,........ ... ... Amerlbda k1nkJılın ttddeM ....... ,. ... k bir .., ~ lan onlara teblil ebnit, hepli de 88tla ...... lat'alar &711-~ 
W. aetiaıll &!il .... latillabd&a llril· ferma oldapa n mahlulln tımam• ~ Jt- ha teraiti bhal ederek tMri ı.li· U.lemit. tMrba Mitin ~ .-1&aa p11r. -•la......... '---dan --~~-•-- ... .-:.ı-..1L Y- '- n- •I-. ..L..:m· L!l!A-ı.- latiJaall&tta da Cbllaarl)'9t Balk ~taJll'lk blflk bir feltht o........ - muTIY"~ • ....,-u uaa um _ -... ,.._. .....,.... .11111•• 
tmuaım a ..,. ebert791 al••lı brlndclapa ~ h g0n1erc1e f 0 edACI patrik H.alrli,a. para •• ...... inal olamuuf, ....... Jlltla -• 
tlflaıd.U,.. Bil -.uta ı..- Pqa JnlMhmn mtlteesllr ola mmtlkalara de firenlrlere 7ardım etmek iate- n Ourinde ~ 
B hl ~ ..-. .......__ ,..... .. ;,;,..._. bir miktar ,......, Jeıımt "balb biraz ...._ ..... o ,...W. memifti. BalJU ou: dalplanm~-~ 

U u-.a - O.tuwtl ~wıeay•• - 5:. de kiliaecleJd aJtmlarclua -- ..... L..:- ı.le ft a.o.;. tınunua aonml fll'ldt dahlJln .. lk· lflkOa ........ Euhh. odaaana yasüan eczacalana - UYA ~... • w-: 
thtar mevktiae PCll ld ancak laet ... Getaı tene luıbabat fulaa saalma· mlkcan 70 tl bulmafCUI'· 24 atuaıou fedalrlrblr ecleneniz bir tek eeir peeiaM idi • 
...,. •Bakla olalllllr. • ftlll;rwtıl llllfCI n m.ı..lııun berekedi ollcall ha- tadar mOncut emıiyenlerden 50 lln bırakmadan sidmz ! demif. Saltamn ilk _., ...... •• 

beri 1* eok çiftçileri dilfUadDrtlyoıda. ceza ıh·--"' -•de kaydedilmezse Patrik: idi. sere pmdlkl htlk6met •Bina•.... .._., e-- H d . . ki'!- • 
..,. m-ledal mtlabn .._..rla Banı.r ftadann fevkallde dllfmtlhıl bek· •"adarım icradan ..,.e&llecetlerdlr. - &JD', emifti, ad881D ...-
•takla hfttmet teWnıı.t.. 1911t u,adardL fttlne lrat'iJen dolmn•mam. Gii· 

İMlh1aralı ~ ,.11ara ......, • Hll• ma11n1ın1n bir kuaunm Jimdıden auı fıttanım ~· catanlr her ~·o halde bir .___ L!n h: • .:.&:. Romanva ıeti 
llllat mdl mafaaılerlne ...... .,. -., .._ piJlllda hababa ftalllı fite ıClte bir çent (i tarutı ıammetadf· -ır 111 O& • .u 

Jlbtkmifllr. 8a tenfff1 ..._.. aınm•· terdir. . yam •İr mi l»ırakacaiıs? Din t•hr..nifti il• g6ltlf 

Budapeşte kongresi 
Bada,..tede Hbclilecek olu 

Al lktaat mektepleri cemiyeti 
koaıreaine T&rldye mm ı 
Triyute keuolOllüllu Faat 
NeWI B. iııtkak edecektir. 

,_ aacablar Ciftçiltrialn JldDU pı. Kankhla 1111111z kıtmıt olan hute- - later 1nralanız, i1ter lmaJr. Komara ..flri iL 1'aıp dla 
................. metler dablllndeki bir mllyoaıı mtitıeca- ma--- O..'--·-. Fakat iri· uuı--.w.. ,,.-- wı,.- be _u _uu ................. _ .. _ h l 1;-ıa· een·_...!_...1 __ bir hab --- ........... ft Çaynilnn kurumaa me1'elesi daha vlz ailenin faklrlefDletlUU5n lllQ e p- - ......... ·--
mtlhlmdlr. ~er hay.an1arnnn yiye- tecek daha vahim aecaylç vana da bun· mem. Topamaa esir bluma ela beJi liJuet ~ 26 A.ltlllllMW 
eekslır lraJdılnn &&bce ne yapacaldannı lar tonradan görUlecekdr. $abat yelı de a)'lli hattı hareketi takip ederim. .. larlmise plecek ola ..... 
f1f1nnk her ne flala olma ollUll 111- .utnıa gelecek fıdalar mahdut iM eh. • KudU. patntd Heraldiyüa, ha- J& rlc8ll slyuly... ie erlrtnM"' 
Jaanelere 11anata bif ...... lidlr. landan beyed amumlynln iftira kuned tena· lrikaten tuhaf bir adamdı. <>Dan 11 LL eıAA ı_WJ._ bir L-' 
bem ~iler mııtuamr olmakca 1lem dıe kal etdlinden bitin mntettn fullyed için lriliaenin yalnız menfaatlan • res•ep -""' •.....- ~~ .,. 
memlıkedn .aı meaabll kurumak tıbll- um .. dtyelinlD ._... 1111ıaamr olma· Yardı. Ehli .UiWn ifllu hile ona tin mnhan t•llPat olm• IP8 
1t•ı .,._mettedlr. Ne"JO'k ltitçtilal anı lntlzar edilm.u.ıllr. mre alik•dar etmemifti. Onm - ...._ ..-.z 'tllıı. 



l!!!'!!!!!!!"~~~====~!!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!==!!!!!'!"!'"!".'!!!!!!!=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • S - V AKIT 19 Ağustos 1930 -

~[~~~·-·_v_A __ K __ ı_T __ ,_,_ı_N _____ s __ E __ H __ •_R ___ H __ A __ e __ E_R __ L_E __ R_i _____ ) 

EmanT:vhit Fakir çocuklar Yunan itilafı 
c ) TELGRAFLAR ·---

VAKiT 
Mısırda 

Mebuaları hükumet 
tayin edecakmis? 

Londra, 18 (A.A.) - Morning po!t 
pzetesJ yazıyor: Sıtkı pa§onın kanunu 
esaalde bir takım mühim tadilAt yapacağı 
rfHyet edilmektedir. Bu cümleden ola· 
rak meb'oslar adedinin yüze indirileceği 
" bUlllann üçte bir kısmının hükOmet 
tarafından tayin edileceği .söylenmektedir. 

Fırka erkAnı bu mesele hiJk
kıntÜJ bir içtima yaptılar 

Valj vekiline diyar ? 
Dün saat altıda emanette vali 

vekili Muhiddin, C. H. hrkası 
umumi katibi Saffet, Hakkı Şi
naıi Pı, vali muavini Fazlı bey
lerin iştirakile bir içtima yapıl-

Kadın seyyahlar mııbr. Bu içtimada emanetle vi-
- )Ayetin tevhidi ve belediye inti-

tlserlertne neden ateş habab meseleleri görüşülmüştür. 
açılmıı Muhiddin B. bize bu mesele 

Paris. 18, (A.A.) - Nis gazeteleri- hakkında ıunları söyledi: 
nln yazdığına göre, dördü kadın olmak «Tevhit için hazırlıklar devam 
üzre sekiz 5eyyah Sen Martenden kal-
kU'lk hudut üzerinde bulunan bir otele ediyor. Nizamname Ye talimat-

Sultanahmet 9ocukları için 
bir yardım cemiyeti teık i 1 

edildi 
Sultanahmet fakir çocuklarma 

yardım cemiyeti ismile Dr. Ihsan 
Sami Beyin riyasetinde ~ir cemi-
yet teşekkül etmiftir. Cemiyet bu 
mıntaka dahilinde mevcut fa
kir kız ve erkek, on beı yaıma 
kadar olan çocuklara bak~cak 
elbiae verecek, ·hastalıklannı te
davi edecek, iliçlannı temin 
edecek, çocuklan ilim •e ıan'at 
yurtlarına yerleştirecektir. Cemi-
yette ditçi Şevki, mülettiı Cemal, 
Kazım, IsmaiJ, H8flm, Tabıin 
Fahrettin Beyler aza bulunmak
tadır. 

Şehrimizde hemen her ıemtte 
bu gibi cemiyetlerin teıkili ne 
kadar iyi olacaktır. 

yemek Jçfn gittikleri sırada birden bire nameler peyderpey gelmektedir. 
tüfek ateşine maruz kalmışlar ve ağaç- Tevhit meselesini tetkik eden 
lan alper etmek suretile kendilerini kur- Nazif B. Ankaraya döndü. Ve
tarabilmişlcrdir. Mamafih. bunlardan ikisi kilet de tevhit işi ile meıgul 
Jtatyan fandarmalanna doğru giderek ya- olmaktadır. Muayyen zamanda 
nıldıtlannı kendilerine anlatmak istemiş- bu it halledilecektir. 
!erdir. Jandarmalar seyyahları hudut ka- edildiği ve yeni varidat menba-
rakoluna kadar gelmeğe mecbur etmiş- Umumt bütçe eylülden itibaren lan göıterildiği için .umumi büt• 
Jerdir. Burada tiddetli bit lisan münaka- tatbik edilecektir. Biz zaten dört çeyi tatbik edememiıtik tevhit 
psı olmuştur. Pasaportlanrun usule mu- ay evvel bt1tçeyi hazırlamı~tık ·1 b bn.t 

-t.'- ı · d ı .,. ı e eraber yeni ve umumi u • v ... ,. o arak tanzım e i diği nihayet an· yalnız bize yeni vazifeler tahmı"I 
b~mnn~u ~~M dn~ ~~ -~~~~~===~~~==~;ç~~~i~h:t:b:&~e:d:e:c:q:·b~.»~~~~-

b;;;:;;~daki esrarengiz BÜ.tün -Aıntan gazeteI;.i 
hadise ne imiş? 

Isparta, 18 (Vakıt) - Buraya Kürt isyanını lngilizlerin körükledi-
l'elen 12 tarihli lataııbul gazete- ~· • 
Jerindea biri "lapartada eararen- vJDI yazıyorlar 
ıiz bir cinayet,. ten balıaedi-
yor. Meaelenin yaDldıj'ı ıekilde 
uh Ye esası yoktur. Küçük bir 
't'ak1

aclan ibarettir. Bu yazı bu-
rada .P!k fena karıılanmlfbr. 

Vekiller geliyor 
Ankara 18t (Telefon) - Dahi

liye Ye hu&ciye vekilleri yarın 
.. Y alOvaya hueket edeceklerdir. 

l' etkik heyeti 
Kayıeri, 18 ( Vakıt ) - Erci

Yete tetkike giden heyet d6nd0. 

· iki tayin 
Ankua, 18 (Telefon) - An· 

kara ağır ceza reisi Ali Riza 
bey adliye batmllfettiıliğine ve 
Jerine birinci hukuk reisi Şef
kati bey tayin edilmiflerdir. 

Bir diktatör öldü. 
Londra, 18 (A.A) - Pekin

den •erilen ve henüz teeyyllt et
llliyen bir habere göre Mançu
ri diktatarli lsnanghusliang kalp 
butahğından &lmüştür. 

Çif tci n1emnun 
fzmir 18 (Vakıt) - Tütnn 

piyaı..; açıldı. Cinslerin iyiliği 
çiftçinin ytlıfinü gDldürmOftür. 

incir üzüm 
İzmir, 18 (V akıt) - l~mlr ta· 

eirleri Amerika konıerlerile top
lanıp ihracat için tedbir aldılar. 
Ozüm aatıılan çak iyidir. 

Terfiler 
Ankara 18 (Politika) - Yeni 

terfi liateainde dokuzuncu kol
ordu kumandanı Salih Pap ve 
halen liva bulunan diğer kolordu 
lnımaodanlan ferikliğe terfi edi
)'orlar. Listede livalığa terfi eden 
mirılaylar mahduttur. 
Ankarada bir intihar 

Ankara, 18 (Telefon) - Vin· 
tel isminde bir Macar Vantolgo, 
•ile.ile ıeçinemediği için intihar 
•lti. 

e& 

sözler aöylemiıler ve dmılar ilk 
defa olarak V akıtta çıkmıth. 

Ankaradan aldığlmu: malti
mata nazaran bu beyanat Iran 
Şahı tarafından btiyük bir mem· 
nuniyetle ka'fllanımı, ve Şah 
Hı. aynı saınimt hialerle mllte
haaais olduğıuau dildirmiftir • 

Bir mülAkat 
Aukaradaıı ıelen maltlmata 

göre Irana gidecek olan ıefi~ 
miz Hnsrev Beyle Iran masla• 
hatglizan SAit Han aruında mO• 
him bir mlllikat yapılmlfbr. 

Iranın hUk&metimizle t~ 
mesai etmeai ihtimali ~eo 
güne kuvvet bulmaktadır. 

Kürt Ahmet 
lzmirde botboOazlık ettigin

den yakalındı 
Ötede beride knrt isyaınn· 

dan bahseden Siirt'li kilrt Ah· 
met namında bir tahıslzmirde po 
lisler tarafından yokalanmıt ve dün 
adliyeye verilmittir. Knr Ahmet, 
kara bıyıklı, uzun boylu it•i gliç· 
ıüz adamdır. 

Tepecikte bir kaç kiti ile 
görllfmllı ve ıaki kOrtlerin ia• 
Jip geleceklerinden, ve ilerile
mekte olduklanndan bahıetmit· 
tir. 

Bunun Ozerine yakalanan kGrt 
Ahmedin Alıancak taraflarında 
da bu ıekilde dedikodular yap-
tığı anlatılmıt Ye tahkikata baı
lanmııtır. Alaancakta yapılan 
tahkikat neticesinde bu mınta
kadaki dedikodulann failinin de 
yine o kort Ahme·t olduğu mey-
dana çıkmıtlır. . 

Şarkta sükun 
Şark hududunda yeni bir ıey 

yoktur. Sük6net devam ediyor. 
Bir çok aıiretler, htıkGmete mO· 
racaat ederek muavenette bulu· 
nacaklannı bildirmifl,er, fakat 
b6yle bir IOzum olmadığından 
arzulan kabul edilmemiftir. 

KANSIZLIK 
N4rut.sl 

1 

nlly.t "' 
Clıloroıı 

1 ıeııi&aWik iciD. yegAnc den kanJ. ihya eden SIROP DESCHIENS, p ARiS J Ata mGDtahip etibba tarafmdau tertip edclmittir· 
1 

Ne zamandanberi 
mer'idir? 

Yunanistanla 'ramııda aktedi· 
len itilifnamenin tatbikatında 
bazı noktalarda bu muahedenin 
mer'iyet taribinin bilinmesi IA· 
zı~gelmektedir. 

Halbuki bu tarih muhtelit mü
badele komisyonu azalarmca bi-
linmemektedir . 

Komisyon azalarından bazdan 
muahedenin bllyük millet mec-
lisinde tasdikit arihinden diğer· 
leri ise Atinada nushalarının te• 
atisi tarihinden itibaren mer•i 
olduğu fikrindedirler. Diğer bir 
kısım ise itilihıamenin imza 
imza tarihinden itibaren mer'i
yete girdiğini sCSylemektedirler. 

Komisyonun çarıamba günkO 
heyeti umumiye içtimaında bu 
mesele konuşulacak bir tarih 
tesbit edilecektir. 

Altıncı tlli mllbadele komİI· 
yonunda tabii vesikalannın tev-
ziine devam olunmaktadır. Her 
giin 150-200 kiıiye •eıika veril
mektedir. 

Komisyonun bitaraf azuındau 
M. Rivas mezuniyet almıttır. 

Bu ay ıoounda Mebikaya ha
buekd edecektir. 
- Adaİyedeı 

Kaniye H. zn ölümü 
1kl · kiti tevkif edildi 

Balatta Ktniye H. isminde 18 yaşın· 
da bir kızın dön kişi arasında çıkan 
kavga esnasında atılan bit kurşunla vu
rulduğu yazılmıştı. 

Bu dört kişiden ellerinde silAh bulu· 
nın Kerimle Maksut müsta.ntiklikçe tev
kif, ihsanla Behçet tahliye edilmişlerdir. 
Alancı müstantiklik t.abkikata devam 
ediyor. -------------..... ~~ 
Kazer~to kardeşler 

Sigort• tirketinde sui iıtimel 
yapmakta maznunlar1n muha

kemesine bıtlındı 
l.stanbul üçüncü <"eza mah\cemesinde 

dün • Asigurasyoni CeneraH. isminde kl 
Italyan .sigorta şirketinde jhtilts ve em
niyeti sul isti mal cürümlerini işlemekle 
maznun Kazereto kardeşlerin muhakc
meıine başlanmıştır, 

Jozef Kazereto, bu f;rketin Istanbul 
fUbesi .miimessilllğinde ve kardeşi me
murlugıında bulunmakta iken muhtelif 
zamanlarda şirkete karşı cürüm işlemek· 
le maınundurlar Da\•aya göre, alınan 
muamele vergisini ketmederek ve yan
mıyan sigorta edilmiş evleri yanmtş gibi 
gösteruek şirket kasa.51ndan bir çok 
parıl alınmıştır. Aşağı yukw 80,000 lira 

kadardır •. 
Diin üçüncü cezada ba~lıyan muha· 

kemede, ikinci cezada başka bir davası 
da bulunduğu anlaşılmış, tevhit için 
muhakem~ a}rın 23üne kalmıştır. ... ~ . 

Ticaret odasında: 

Yuınurta ihracatımız 
Yumurta ihracatımızın tanzimi 

hakkında alakadarların mUraca• 
ah üzerine ihtisas komilyonu 
Hakkı Nezihi B. tarafından ha
ı:ırlanan raporu tasvip etmittir. 
Bu rapor oda ~eclisine vuil4:_c~~ 
ve ıonra ıktiaat vekiletı 
nezdinde teşebbOsatta bulunu· 
lacaktır, 

Borsada; 

19 Rğu$fos Salı 9l0 

D:ıhilde 

r ıyhfı Kurut 150 
3 .. 400 
6 .. 

12 .. 
.. 
" 

750 
1400 

RebiüJevvel 

1349· 
Bu geoeki Ay 

Hariçte 

80'.l 
1450 
2700 

Tecelli y .: rtrısu ( R. ) 
Gttnqm doğu1u: 5,13 - ba:ı,ı : 19,0J 

Ayın tfotuf.l : 23.29 - ba!ıp : 16!!.!__ 

Nama~ vakitleri 
!abab Ôll• ikindi Alqıa-n Yaı., fmn'c 
3,40 1Z,l8 16,C-6 19,CM LO 45 3 22 

Hava: 
Bugün rüzgar poyraz 

esecek, hava açık olacaktır 
Dün hararet azami 32, as· 

gari 25 derece idi. 

Radyo: 

B~ı:~tl·~:u~~:ır~~~ 1 
saat 19 bando 

1 - Herold: u,·ertür zamps. 
2 - Lehar; Eva. 
3 - Mıarketti: Teshir. 
4 - Leofal: Dolar prensesL 
!5 - Guiro: Dans Persan. 
6 - Bn!!el: l\1arş. 

SinemaliJr : 

Alkazar - Amerika 
Alemdar - Sefiller gemiıt 

Beşiktaf Hilil - Beyaz gölielcr 
Ekler - Serseriler krala 
Elhamra-Gece bizimdir 
Etuval - Çıplak aşıklar 
Fransız- Atet 
opera - Kraliçenin gerd•nhğl 
Şık - Demir aYcıiar 1 
SUrenaKadıköy-Ôlilm araba11 

Ağabekof 
Çeka mümessili Atık 

olunca ...• 
Oeyli Ekspresin Paristen aldtRı ma· 

IOmata göre Paris polisi dikkate değer 
bir da\•aya vaziyet etmi~tir. 

Mesele şudur: 
lstanbulda Corc A/t'abekof namında 

bir Rus ajanı bulunuyormuş. Rusya er
menilcrinden olan bu zat 35 yaşlarında 
dır. Rendi ifade.slnc göre, y:ıkın ş:ırl,ta 

Rus Çek:ısının mümessili kendisi imiş 
ve makamı da lstanbulmuş! 

Ağabekof geçen Haziranda lstanbul-
dan Pari.se gitmiş, hareketini müte:ıkir, 
onunla evlenmek isteyen bir lngiliz kızı 
onu t&kip etmiştir. 
Halbuki, lstanbuhla mühimmeYkil ola!1 hu 
İngiliz kızının ailesi kı:ı:larının b"r Rusla 
evlenmesine muhıılıf bulunu'iodu. Bu
rıun için, kıztn Par:se h:ıt eketini müteıı.-
~ ip \'al<lesi de hareket etmiş ve izdı\· :ıca 

mani olmak İstemi$tir. 
Kı;ı:ın nılidesi Parise Y:ırdı' tın sonr.ı 

resmt makamııta miır:ıc:ıat etmi~. nctıce· 
de, Fransa hükumeti Ağabckofu Frans:ı-

dan ihraç etmiştir. 
J.7a 1, at Aıtabekofun ifadeleri dil-kate o 

~ayandır: 
Bu ifadelere güre kendisi ı ~ı::nbu'd1, 

lran! ı bir halı taci ri ş:kli ııde <lolı~ı y o·
du. Bu madJ, Jrıgri?. k1 'l,ı:1 :ı ıniı ' :\ki olan 
Ağabekof onu s.: \ m:~, bu a~:.. netkcsin
de bolşc\·ib:lik drn'"l. ı .ı dan f~ r:ıg:ıtle kızl:ı 

lngiliz lirası kaçmağa karar vermiştir. 
Dün lnğiliz lirası 1032,S ta 1\ğabekofun anlnuşına göre ~enuisi, 

açmıı. 1034,5 a yukarı çıkarak Ingiltere hükOmeti ile l\Jısır fcd:n'Ac' 
1033 1-4 kuruıta kapanmııbr. komisf'ri ara~ında cereyan edc:ı 1 ütLn 

mahrem muhaberAtı elde etmiş \'e hun· 
Onifiye ların hepsini deşifre etmeğe mu\ affa'c 

Ünüfiye dün 109,75 le açıla- olmuştur. 
106,S le kapanmışl Ağabekof, Fransadan çıkmış. Jngıliz 

kızı ile anııcsi orada kalmışl:ı.rdır 

ispanyada f ındı1< 

1 
lıpanyada bu ıene Fındık "V AKIT" a a b O· 

mahsulatının 250 bin çunl, ltal· ne olunuz 
yadada 70 bin çuval oldup -----~------....... 
haber ahnmiıtır. · 
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Bedeli Ketfi 

Lira Kr. 
1485 18 Kaj'ıthaue JdSy mektebi 
261 83 Iataaıbul otuz birinci Mektep 
4&l Beyoğlu yirminci .. 
457 38 Oıkadar otuz nç1nc1 " 
458 60 Uakumru kay .. 
600 34 Kllplice " 

1108 25 Silimde Kadaka, " 
1478 Çatalca K....cakly " 

Vilayet daimi encümeninden.· 
Bedeli ketifleri ft me•kileri yukarıda yuah mekteplorin tami

ratı 10 eyltll 930 pquba ,Onl aat on bire kadar aleni •IDa
kuaya konulmuıturt. Ketifname Ye ıartna•eleri •clmea kale· 
minde g6rOlebilir, mtlnakaaya iftirak edecelderia maa1J9D olu 
1aatte daimi entlmene ıelmeleri illa oluur. 

Seyrisefain 
Merh.s ac.....t: Cala1a K6prtl blflncla 
Beyo&lu 1161 Şube aaotnl Mah
••d.iye Ham ahmda lıtaab111 2740 

İıkenderiye ıüra 
ooıtası 

( 1 z lt 1 R ) YaJMU"I 22 
afuıtos Cuma ıln6 aaat 13 te 
Galata nhbmmdu kalkarak 
c:amarteli abahı lzmire 
ft Hta•• &mirden kalkarak 
Paaıtai lakenderiyeye nra• 
calr n Çarpmba fakenderl
,.cl'eli kalkarak lzmire ui
n7aralr latabala ıelecektfr. 

Ticareti bahrıye ınektebi ali i mü
bayaat komisyoı1u riyasetinden: 

Mık dan Ciui 
1500 metre Yerli beyaı patiıka yatak ve yorıan çarpfhp 
300 " R•kli yerli bez yatak ve yaıbk yDzlljil 
300 Yerli •merikan bezi kılıfbk ,, 
7 SO kilo Yerli iyi cins pamuk fille Ye yaıbldar içia 
65 aclet Elbiae dolabı yerli mamullb 

Yatakhaneler için lllzumu olan ballda muharrer bet kalem ..,a 
7-9-930 pazar ı&n& 1aat on dBrtte ihaleei icra edilmek nıere ayn 
ayn mllnakaıi aleniyeye yazolunmuftur. 

Taliplerin ,eraitini anlamak Oıere Ortak6yde klin mektep _... 
dllrllflae Ye mthaakuaya iftlnk edeceklerin lıtaııbal lktiaacll ... 
eueaeler mubaaebecilipe teyeli edecekleri teminatı mu•akkate 
makbuzuna bamilen yevmi meıh6rda mektepte mntepldrit komia
yonu mahm1m1a mllracaatlan 

T 6 6 t •' Ek k ••" llrlt letaabal dlnUbldı icra .. ...,rlu· dlnetl lera memarlalua lllnllat u un sper ursu AJY.. '811KJ """"'1ı: Luçika HalulUJI, Mari Haaı· etmeleri" 22-9-930 tarWlld• .. , • 
( il E R S 1 N) npan 19 ma olu borcundan dolayı mahcuz n bete kadar birinci t1ıa1..ı ,apdaıliı 

T •• •• · h · U •• d •• } •• "' " d Ajuıtoa Sah 17 de Sirkeci satılmuı mukarrer bulunan Beyoflun tlln olunur. 
UtUil lll 1S8rl • ffill Ur ugun en: nlltmmclaakalkarak Gelibolu, da Rtiaeytn ata mahallesinde Macar .._,l,...ıtan_bul_d-~-rdB---nclJ~l-:-era--•-•-•-·"'=""' 

~ ... ~e, K~ Edremit, caddllllade lllkl M :reni 1A No. bir bap lıuadan: Fatma Muaaes Ban• .. S. 
Ortaklyde F eriyedeki T8t8a Ebper karıuaa lrabal eclil-.k Blrlaulye, AJYalıp fldecek hanenin on iki IUw IUbuile bir lıı.e. çik Ef. nledi müteveffa Knorldu llıo 

için: " dlalft• mnldar ialıelelerle al tu. •llki7etle Bd hlw lmn •il· ttkraz ıyledlti meballii malt..,. .. 
1 - Ttırk olmak ve 1912 • 19()5 -1328 • 1321 dojamla ilahin- Wrlllde Albaoı.ta .....,...u kiyetle birinci ilaaleal J&Pllmak bere kabil birinci derecede tembaat ine• 

mak: 30 SÜll mfiddetle mllza)"edeye konul· lediji Galatada Yenieaml ., •• n .... 
.. ıealdlr. •11§tm. H11d11da: Sal tarafı Elelli H. Blllor eokalmda atik 24.JUO cedit U. 

2 - En u orta talıalli ekaikaiz bitİrmif olmakı Gellbohl lpa yalm• yolca -.ı tarafı dlftl App Bf. arkası Hacı 20,u numaralarla mtlraldwa iki ... 
3 - Tam 11bhatli Ye b&nyeli tltllale iftiple •llait balan•ık alm•, J1k ehaw Sel~ " a .. ,.,... laue " bah~le- matar.ayı mU,tenıfl bir bap Reflt .,... 

Ye atır cezalan mO.telzim cllrlmlerden .e muhilli lıa,a,.t ...._ t •. lrSll Slrlf RMllSI rt •I Macar wld..Ue maladat :rtlz hanı namlle maruf hanm amf kl1111l 
lf'NI • Mt kpk aqm terMlade hane Bili otus giln mUddetle lhalel ene)Ve .. 

hatlerden dolayı malikim olmamak llmndu; (Konya) Yapanı 20Ajuatoı Çar- arpa terbüade bah~ir. zayedesfne vuoluarak bit bin Uıafa 
latekli olanlar bir i.tida ile Galatada Tlltla tnhiun umumi mi .... ta11de Galata nlatamndu Bftd" mflpemDltı: Nim lllrstr talibi üdeelnde olup bam. Jtblde ... 
dBrltıtGne mllracaat Ye; kalbrak Canaklıale' fzmir' zeminle beraber ti~ kattan ibaret olup r.amla ve oa bet sin mthlcletle lbaW 

Killik, F etblye, Finike, A.ır zemhl katta mehıırmt er &aflık bir pmu· kat'iye mlzayecl•ne komnft8r. 
1 - Nftfua cllzdam veya tezkeresi; t.IJa, AlliJe, Menine ıideeek to aralık, .. __ ..._.., Jdler. WA B•d•da: Set taralı ırım k iam. 
2 - Mektep tahadetnameai; Ye dhlfte Tquca, A.amor, ve kuyu711-Jaari malta oeakh bir mat- MI tnafl ta1'ldlln .,._ A'ftal w 
! - Nihayet bir senelik çiçek &flll .. laadetu•tliı AW1e, Antalya, Flaike, FetW, fak'" ytlkll dolaplr bir oda (bodrum· HaJim ve Yuaifia ~ ...... 
4 - Mahalle -- ka..A ihti-• heyetillden--1: .. Y.,a J"aclarma tla Od klmUrlUk .ardır.) Blrind kat ttlael caddeslle mahdat •"'"'• .._ 

--,,- v~.. ,,- .-- Klllllr, lzmire atnyaralı ,_.._ merdmn bqr Userfnde fkf oda, iktncı tahmin )"tiz knk bir ba~ ... _. 
dairelerinden muaaddak hhnliul taJıadetnameliı cektir. kat: eamtklnla baUlnmtlt btr aofa tize. rabbamcla arul l•rlne meht tahtl9-

S - Diri: tane fotoırafl; Çaa•klc•lecle Jalms JOlca rlade Mrl fdaltU iki oda bfr laell bir da mafmJardan mwla le atlı ..... 
Hemea teYdi etmelidirler. Yerilir olca alanar. kiler ftl'dır. 1Amia katnada Vlktorya Blllor eoblmda eedlt il aa.anll * 
Ancak yukardaki fU'llan haiz olupta bu Yaikalan ft aalreyi ı•--....._.._.....__...o..;~---•ı B. " • U.t katında Dlmo Bf. Jdraeı. te kautb demir bpma4aa .......... 

23 ajalto9 930 uat 08 yediye kadar teyeli ecleal• adedi mlret· Trabzon ikinci po~tası dır. Tamamı dört bia bet 71b lira Jay. zemini tat afak bir ,....ıütaa .._ 
(KARADENiZ) vapuru 21 raetl muhammlnelidlr. Mnk6r hı.eri dirt ayak tq merdiveadea l~cl • 

tepten fula talip nlmnmda yapalacak olan ...... imffh••'M apatos Peqembe akpma almak lstfyenler ve dalla ziyade malO· ta ploldıkta semini Jmmea kir* mp 
pebilirler. Ga1ata nlabmmclaa kalkarak .. t almak tn1,..ı. ~ muip ..., ~ beıtade ~ oda MI' .,.. .. ~ 

---·t.ka lmtllaanı 2S afatot 930 da ~calr ft arta tah· Zonaufdalr, lnebolu. Sinop. ki)_. •••--hienllf,... * .._... Ur.erinde tlç oda bir uabk Wlllll• 
0 - • • nf pe7 akpeile berMet l.taıabql dl~· PP merdiYend• dirdtlacl bta ._..__.. 

.n dereceainde Tllrkçe, he1ap, hendeH, Fllik, kimya Ye tabliyattan sa-. o.,.. Pata, Ordu, dikta bir aofa berinde it oda ...... 
1apdacak ve &ç d&t f1n devam edecektir. Glruuil, Tn.,._, R!n, Ho- 18 J\jtuatos 930 Mezktr aofa tberinde bir ara1* oı. 

Talebenin 111ıhi vaziyeti idare llMlmferl tarafmclaa te1Mt edillr. ,..,. pieeek Ye clhllfte Bo salar bir tarafında bir heli karp11111tlald ... 
Kabul ecHJen talebe nazari den ıtmlerindea macla olaa glnler- Paur llkelellle itin, Of, S1r- f pıdan merdlftnl• tarua çıkılır tlMl 

de muhtelif imallthueler Ye depolar Ye fabrikada amele sibi m-. Polathne, Glraoa, •ııı------------• =u-.:.:r .1::ı":ı.ı:-.:.-: 
~. Or.ta, Pat., SamlUll, Si· ytlk mağazalann arkasına mlacllf ft 

Talebeye hiç bir ilcret verilmez. aep haeltOlaya tilnyank Ka"'b J'O her lld tarafında merdl•en altı idi• 

---------~~~ - --- ~~------------------------
Üsküdar· Kadıköy ve lıavabai 

&tllc lr1Jm11•J11'ın Tllrk -.onlln ,Uutl 
Beherinin kıymeti bet Ttlrk llrua olan va ilk -' bedelleri a

bu biaeleria diier m11f bedeli.-. defatea tahlili. firketi.U 
eau mukaYelenamaiDin 17 inci madduine tedkan, lclare •eeliai
mizce tekarr&r etmiftir. 

Hiuedarlann ellerinde meYcut muYakkat ilmllhaberlere mlllte· 
Diden aabip oldukları hiuelerin belaeriaia aaafl olaa iki hapak lira· 
... ela delaten tirketin Oaldldardaki merkez Yemesine 15-eylll-
1930 tarihine kadar yabrmalan Ye diier Yillyetlenle IMalmaa laia
aedarlann da J>09ta haYalenameaile pdermeleri illa ohmur. 

elecelstir. 1 IDlflb llrua Kr. 1 °"' riınai aralık vardır. Ahfap martlMlile 
•TJ.. •atablU not 

öpril, Kadıköy Hay· · • Fraııır üst kata ~laldıkta taftlllan •• .._ 
.1-~••• ı·ıkefeaı-.de • • Liret merll İki oda ve her Od odum ortal• 
ua,w-p~ MU • • Bele• nnda etrafian trabson parmakbkb 

kiralık 2 kulilbe • • t>rabm aydmlık mahalleri mevcattar tlerua 
• • ... Frank e..;_._ 

Kaprtlde KadıkBy·Hayclar- • • ten da teni Vahram" KDeoTOlOll ft .-

'-'-el 1 • thall d lr • • Flori• Nlep BfenclDer mtlateelrdtr. 
pap •" e en me D e ar- . • lturoe Kıymeti maha ..... al ta-• Jlro 
11hkh iki kallbe bir •ene mGd- .. • Ş!Umc mi dört bin oı.z Mk1z liradır. TaJlp 
detle kiraya Yerilecektir. • • Paeu olanlann kıymeti muhamaıa.baia.,. 

Kat'ı flaaleai 28-ajuatoa-930 : : = sıf hisseye maslp ytizde ona alabeU.4• 
tarihinde icra kıhnacafandan • • Pengö pey ak~esfnt mUstulllbea " m-&911 
talipler ıaıtnameyl ıılrmek için to Ley ltunış dOllJ& numaruile 18-9-930 tartlaiade • 
her ...nn ve mOıayedeye iıtirak r Turt ııruı Dtaar at on dörtten on altıya kadar ~ 

... Çervoneç Kuruş ve bilvekile müracaat eylemeleri ft 

P T T U M L • lclntarihi mezk6tda aaat16 da Nukut fazla malOmat dosyasında ita eclilee. evazlm mu leYmm mBdlrlOJC.nne ıelmeleri. ı ı 
• • • • • • g- ı JmrHa (fBJfUa) ğf l ln o anar. 

ı Dolar ( Amertta) ~o=-,"'.'.'"k~IJd":"'a-r-=T::-a-p-u-:ld":"a-rn-=-w-:-~n-:-:z::".m~l=tld~ 

duee rluee ğu• nden.• .. ------------.ıp~t f~:~;:• mUliyeden olup emllk ft eytam •• Yelkenci IAPURl.ARI or,..a: aeıçıtaJ kasına dnredllen aeyıerbeytad• aa-
.JI!- ---·' _......._ la Draınaı (Ya1U] vuzbaşı dere i~i sokalmda 1, 5 No.11 

1 - Telgraf fabrikua, için bir mlhenui. anaumum1 O P ta- luadenls postal' Frank [lsvıçrel rnaa arazi kahvehane ile Bostaneıbql 
tiplerin be"eçhl iti eyaafa haiz olmalan ıarttır. vatan 20 A .. !:!"'t- OLevı ' Batıar) mahallesinin Pazar kayıtı IOkafrnda 

A) TOrk olmak, •-.,. 1 Fıortn { Peı .. eak] 2,9 Noh su yolcu koğılf11 "mezktr aa-
ç mb bıoı [Çet.oalovak ah __ ._da 14 

B) Sinni lzami lork olmak, ana a 1 Sllını Avutarya] hallede Abdall ata __ .... 
C) H0..1 ahllk, iffet Ye istikamet uhlbi. çahfkan ft deY- akıamı Sir,ed nhbmından t Pezeta flspura) • No.h harap m•Uak " ~-- ta· 

t Rarnıa••IAlmanye sarruf kayıtlan mevcut olmadılmcı.a 
let memuriyetinde iatibdamım mani bir hale p:yri malik, Ml'İ Ye hareketle (Zonpldak, lneholu, ı Zloti Lehııun senetsiz taurıafata kıyuen mahaılln· 
iyi İf 1Brillmeaini temine mukted:r mlfit bir umur olclajmm mhbit SamaUD , Ordu , Gireıun , r Penif' Macaristan de tahkikat suretile ınuamele ifa ecH· 
yeaika teYdi etmek ili, bir aan'atlar mektebi, yahut bir malriaa TrablOla, sar.eM, ve • Lt• [Roau•1•J Jeceğinden mahalli mezktre tasanwf 

d Dlur Turosloqal ı•a.....a 
mGbendiıi mektebi mezunu olmak, malmaeeiliie mlteallik maltma· Riu) J• ara• Ye aw et 1 Çevoneç Scvyet iddiasında bulunanlann taıild ...... 
b mllkemmel olmak, edecektir. itiharen bir hafta zarfında v...W ta• 

Tafıilit için Sirkecide Yel- Altın lona sarrufiyelerile birlikte Osktidar Taf• 
Ç) Ez!ıeri cihet tamlluılllta w • ...ıı, lcenci hanında kiln acentasma ~~~~~· harlt'I idaresine ınUracaat eylemeleri Ola 
D) Fabrika itlerine bauatan ........... , demlrlaue, tor- mlracaa~ Tel latanbul :lSl5 ~-----ıııııı. .... ...-... _J lunur. 

na, freze, makkap teaTiye ve çelik parçalanmn ...... ameliyatın- .--.... .------1!9---ıı - /.tanbul üçüncii icra dalrnlnldl: 
da ibtiau ve tecrObe sahibi bulundağumı nabJr ... clebla.eler ,.,_,_, İlffblcl /ertl dfdrnlntleıa: Je&ret Ve zahlff. Maheuz ve paraya çevrtlmesi •akarNf 

i 1 f 'idv ne.na bor- klllblu--" ltı oJ 
ibraı eylemek, Bir borcb temini ietlfaıa ~ • ıuheaz ,., • ._... ......,,tttP ı dosya dolap 2 hah 1 demir soba • k 

E) T . . ikt ütabauaa olmak Hilelai tercilatir ve paraya çevrilmesi mukarr,r koltuk Oüa ı tuk ı etajer 2 clgara masası i tetefoa 
eavayeaı e ID ' • DWQe ft eair .. watd* dofn J'ONa A..- A--' makinem 'ft saire 25 af9ete9 - .. ,.. 

F) MOtaadclit talip nh11nanda aralarmda ml1&baka yapı-) K••P1• hanınt11 21...-0 tarih Bu.., K. P. K. P hhtd• •at 10 dan 11 e kadar A8aa el• 
larak ibran maTaffakiyet eden Barem ka~unu~da mua11en olan. "!rk ... t ıo dan ıı • lııld&r a&llaelldlr. I:.ı~ ıo ı:. tında Cambaz hanıada eatı~· 
bet lira maqa ull Yerilmek ıartile talıplen 30·eyltll·930 lanbıne Taljp .alanlann mahallinde haıır bu· Sen ıo ı,, 1ı 25 Talip olanların muk6r günde ..-ı· 
lcaclar ı.taaitulda -i --taede Levazım mld8rl0jlne mlracut- intak ..,.,... •lncaatlan ilAn - Zahireler - tinde bulunacak memuruna mira•• 

ı~ ~ avdar 6 3u 6 a~ 
lan illn olUDur. elunar. lan llln olunur. 
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lstanbul k)Z muallim mektebi müdürilüğünden: . ·w 

Akhisar tütüncüler 
bankası muhterem 
hissedarlarına: 

1-Akhisar tlUUnclller bankaıının 18Mart1930 tarihinde 

tOJA•••• hiuedarlar Umum içtimaında ew nizamname

ılma he,inci maddeıi mucibince Ye bc"eçhi zir menafi 
ve kolaylıkla ıermayemiıin bir misli tezyit olunarak: 

1,000,000 bir milyon TOrk lirasına ibllğına mOttefikan 
karar •erilmittir. 

2 - Mezk6r karar ile mecliai ibareye verilen ıalAhi
y ete tevfikan tezyit olunun sermayenin bir rub'unu teşkil 
eden 125,000 yllz yirmi beı bin Tllrk liraaının 1 Eyltıl 930 
tarihinden 30 T ctrinisani 1930 tarihine kadar talep ve 
tamiline karar vcrilmiıtir. 

3 - Halen mevcut hiaae sahipleri hisselerinin rub'u 
nisbetinde tezyidi aermayeye ittirak Ye buna makabil 
yalnız % SO tediyatta bulunacaklardır. 

Difer "50 ai banlcamıan tahtı tasarrufunda bulunup 
imar edilerek ztlrraa temlik edilen toton fidanlık ve Dam

lannın aabı bedellerile banka hesabına yapılan tOtiln 

ticaretinden bermucibl karar ikmal ve mahsup olunacaktır. 
4 - Tayin olunan 1 Eyllil 1930 tarihinden 30 Teşrini

sani 1930 tarihine kadar b erveçhi balA ıeraite tevfikan 

biuelerinin bedellerini tesviye ve mahaup ettirmiyen his
ıedarlann namına tefrik olunan hisseler esas mukavele

nin dolammcu ve onuncu maddeleri ahklmına tabi olarak 
lhara dem ve furubt olunacak ve farkı fiyat basıl olursa 

hiuedana emvali gayri menkule .. hf bedelleri baklrmdan 
mahsup olunacaktır. 

811 takdirde dahi biasedarlar tOtOn ve emlik bedel

&.mc:lm olan himelerinln bakiyesini nakden detu hiue 
olarak alabilecektir. 

S - Sabf bedellerinden hiuelerine isabet eden me

balijden bir hisse bedeline kifayet edemiyecek olan kll

surlan, hissedar dilerse nakden itmam eder ve yahut yir

mi liraya baliğ oluncaya kadar bankada eshabma ait ola
rak mevduata verilen Azami faiz yiirOdUlmek auretile 
emaneten muhafaza edilir. 

6 - Bankamız hiaaedarlarının mümtaz müzaheretile 

t....a. Ye teklmlll eden mleaseıcmizin tezyidi sermaye 

huauıunda kezaHk bissedarlarindan tam bir mllzaberete 

nail olarak az zamanda birinci rub'un tamamen tahail 
edileceği kanaatile anı keyfiyet ve tayin olunan müddet 

zarfıda talep olunan mebaliji Hi~en irsal ve tesviye bu
yurmalan rica olunur. 

Devlet Demlryonarı ll&nıarı ] 

Zahire Tüccarlarının nazarı 
dikkatine: 

Zahire nakliyat ve ihracahnı teshil için Devlet Demiryollar 
tarifelerinde yapdmıı olan tenzilata illveten. 

Madde 1 - Haydarpqa Şilolalarında. yapılacak ameliyelerin 
lteheri için alınmakta olan Elh kuruı yenne yftzde yirmi beş ten-
zilAtla 37,S kunıt alınması. . 

Madde 2 - Ecnebt memleketlere ıhraç edilecek zahirelere 
••ahaur olmak üzere beher All!e~iye~in ücreti olan 37, 5 Jruruıtan 
12,5 kunıtun ve Silo . bölm~lennın ·~ b~deJinden yiizde otuza 
kadar olan miktarının ıkramıye olarak ıadeaı takanilr etmiıtir. 

15 Apatos 1930 tarihinden itibaren mer.i olan bu tenzilat 
ikramiyelere ait tarifeler h~lwıd~ malümat almak isteyenlerin 
Haydarpaıa Linıan ve Rıhtım ıdareıme mDracaatlan rica olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden 
Satılık hane ve bahçe 

Kmahadada Zeytinlik caddesinde ki.i~ ahtap iki kath boyalı 
lu b od "kı' ıofa iki beli, hamam, kıler, mutfak ve bodrum opeı aı b. d "ld 

b b • d b"l"nde aynca ahpp ır o a ı e epo, sarnıç ve Ye a çeıı a ı ı • • . . 
ku Oft ·ı 8-25 numaralı bır bap hanenın bcdtlı sekız tak.J':1U ld~nm:kı Oıare 6500 lira bedeli muhammen ile 6-9-9~0 
tarihin a d"f Cumartesi giinO ıaat 14 de pazarlık surctıle 
1• • e il m Ad 

1

5•1 mukarrerdir. Taliplerin % 7,50 teminat makbuz-crayı m zaye e • • 
larile lltanbul Millt ~mlik mOdOriyeti aatıı komııyonnna mUracaat 

eylemeleri. 

1 _ Dördüncll ve bctinci sınıfların eylül mezuniyet imtihanlarına 1- eylül -930 pazartesı dıgcr ıı
nıflann terfii ıanıf (ikmal) imtihanlarına 6-eylül-930 cumartesi günU baılaoacaktır. 

2 _ Bu imtihanlara tabi talebenin başlangıç gllnlcrinden evel mektebe müracaatları. ı~zımd~r. 
3 _ Yeni sene tedrisatına 15 eylül 930 pazartesi günü başlanacağından lstanbul hancındekı tale

bemizin hareket gOnOnll buna göre kararlaştırması icapcder. 

f;~ AK 1T1
1
?_,. 

l!!;!!~~ ... k~!:!:!J Maliye müfettiş mt a 
• 

••••••••Tarife••••••••• • • : ı De/alılc taret SO : 
: 2 • $0 : 
• • • : .t • 6§ • 

• 2§ • 
: 4 • • : • 
: '"""~ IWnut,,.,.. : : cava lrathu < auml 100 : 
: 10 defa) llAn edll- • 
: mele ı&ere rrıaAla : 
: Abonelertmmin 1* il; .,lıt lçfn : 

! hır defan meccanen~ : 
! 4 satırı pçea lltıılanıı tazlı mın : 
: i'Uı s er turuş zammolaaar. İ .......................... 

Kiralık - Satıhk 
Kiralık hane - Çapa cram· 

Yayına pek yakın, 6 oda. geni~ b~ 

tatlı ıu, mO~temlUtı saire.. İki ıtleye de 
elverişlidir. 

Kirası 25 f irL. Müraca.ut Deherdarlık 
4 Oncü fube müdürü o~ cısı na.. 

Kiralık daire - Anbr• cadde
sinde muayenehane. idarehane ve yazı· 
hane ittihazına elverifli mO.sa.lt feri.itle 
bir daire kiralıkbr. Ankara caddesinde 
mualUmler kitapancslne müracaat. 

. ·- -
Mtitef errik 

Mllracut eYİ - Her işe mu
tahassıs memurlar ıevk eder her şeyde 
hımı teshlllt gösterir. 

Alelcsiyadi han Galata, milcşsfsf 
Ferit 

Seyyar mfialOman memur iı
tiyoruz - y apaca1tnız muamele~ 
göre ayda 90 Ura dan fazla lcazanablflr· 
siniz. 

lstanbuf dötdQncü Vatıfhan içinde 
Ünionkol Tesriar 

MOracaat eYi - Her ncYI ta· 
kibat, her lisandan terdlme, ve cm1lk 
icar ve idares:ni kabul eder. 

Galata Kredi liyone Aleksfyadi ban 

' ı , ı ı ı . ı r . ı ~ / • ı , 
I Jı, 1 1 ı ıt ıı/ ıl 1 1J• , ıl' ' 1 ' ı 

MEFSUH ANKARA MiLLİ MENSUCAT 
ŞiRKETi HlSSF.DARA.~NA : 

Şirketin tasfiye muameltb intaç edil· 
miş ve sermaye mukablU kalan mevcu· 
du safiden fıjssedarana ytlzde yedi ~ 
kırk sandm yani (tediye edil mit beher 

beş liralık hisseye otuz yedi kurut) isa· 
bet etmiş olmakla tasfiye memurluğunca 
atideki şekilde tevziat icruı Jcararla~nl

mıfar. 

J- Tevziat şirket kaydına göre ha· 
millerin irbaz edeceği muvakkat hisse 
senedi üzerine icra edileceğinden hisse-

dara nın mezkOr senetlerilc, ya bizzat \"e

ya mutemetleri vasıtasilc ( 1 O Ağustos 
930) tarlhlne kadar Ankara'da Zafer cad· 
desinde Zafer otelinin (2) numarasına 

milracaatları. 

2 _ Bu rarihe kadar müracaat ede· 
mlyen şürektnın hisseleri yukandald nis· 
bet dairesinde isabet eden mebla~ Ziraat 
bankasının Ankara merkezine tevdi edi· 
Jeceğinden (10 Ağustos 930) dan sonra 
muvakkat senetlerle mezkOr bankaya 
mtiracaatla hisselerini almalar:ı i!An olu· 
nur. 

BAYRON MARSİLYA EKSPRESi 
18 Ağııstos J930 da Marsilyadın Jfma

nımıza gelecek 
ANDROS 

lüks sefinesi, 21 Ağustos Perşembe saat 
( ı oı da Galata rıhnmından dogruca Pire 
ve Marsilyaya hareket edecekti~. Umum 
limanlara her sınıf yolcu ve tıcarl cm· 
tla kabul olunur .. Pireye varış 22 Ağus 
tos saat J 3. Marsılyaya 27 Ağuı:tos sa· 
hah. Pire ve Marsilyaya tenzilatlı tarife 
vapıldığt gibi. üçüncü sınıf yolcular için 
yatak \"c yorganlı karyolalar temin edil
miştir. :\lüteakibcn hareket edecek posta· 
Jar: 4,1 ı ve 23 F:yHıl saat J O da. l!mu.ml 
acenteler: O. Ana~ostopulo Ye K. Sın· 
kidi Çinili Rıhum Han Galata Tel. Be'· 
oglu 2612·3. Galata ve BeYoğlu için bil· 
umum Se\"ahat acentelerine müracaat 
<'dilmesi. 

vinliği imtihanı 
31 Ajuıtoı 93() da yapı· a::ak Maliye mnfettiı muavinliği müsabaka 

imtihanına girmek iatiycnlerin, memurin kanununun dördüncü 

maddesindeki evsafı haiz olduktan mada, yirmi dörtten aşağı 

ve otuzdan yukan yafta bulunmamalan n ylksek mekteple· 

rin birinden mezun olmalan prtbr. 
1mtibaaa talip olanlar, 25 Aj'aJtoa 930 taribine kadar An

karada Maliye teftit heyeti reialijUıe istida ile milracaat ede· 

celderdir. latidaya fU Yeaikelana repb ilamdır: 
1) N~ tezkeresi sureti Ye ikametılh adresi; 2) Kendi im

zalariJe tercllmeihll htUhaıı, 3) Aakerlilderini yaptıklanna 

Yeya tecil edildiklerine dair ukerlik tubeminden Yerilmit bir 
Yeaika , 4) Mektep ıehadetnamesi Yeya mezuniyeti mataıam

mm tutilmame. (Bttttın bu enakın noterlikten muaaddak ıu

retJeri de verilebilir.) S> Hastalığı bulunmadığına ve yolculuk 

.yorgunluldanaa dayenabilecetine dair hnldlmet doktorluğun· 
dan YeriJmit rapor. 

latenilen evaafı haiz bulunaalar tahriri ve tifahl iki imtiba· 
na gireceklerdir. Tabrirr imtihan Aabrada Ye lltanbalda, •e 
bunda muvaffak olanlann Pfaht imtihanı da Ankarada yapı
lacakbr. ı.tubaldaki imtihan için lltanbul Defterdarhjmda 

Maliye bq mofettifliğine mtıracaat olunacaktır. 

iMTiHAN PROGRAMI: 
1. IKTISAT: Servetin iatihaal, tedaril, inlri .. m Ye iatihllki 

balıialeri 

2. MALiYE: Maliye ilminin nazari k111mlan, Devlet masraf· 

lan, bntçe bahisleri, umumi kredi ve istikraz, TGrkiye düyunu 

umnmiyesi, vergiler ve tarh tahakkuk ve tahıil ustlleri, mu

hasebei umumiye kanununun esaslan, Türkiyedeki vasıtalı ve 

vaatam nrgiler .e tarh tahakkuk " tahsll ıekiHeri, muu
•be ye Yaridat tqkil1b (umumi maJtmat) 

3. HESAP Ye HENDESE: Kairler, tenulp, Faiz ve iskon
to, yeni mikyular, sabh ve hacim meaabalan. 

4. TiCARET USULÜ DEFTERISI: Eaulı ve pratik malfimat. 
S. HUKUKU iDARE, CEZA MUHAKEMELERi USULÜ 

ve TEFERRÜATI, KANUNU MEDENiNiN GAYRI MENKUL 
TASARRUFUNA MÜTEALLİK HÜKÜMLERL 

6. FRANSIZCA. 

7. Tilrkiyeniıı tabii, iktısadi cografyaıı ve malt tarihi bU
kında umumi malfimat. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar lzami iç aene nihayetinde 

ehliyet f mtiham geçirdikten aonra mllfettİfliie tlyin edilerek 

bir ıcne ıtaj görmek için Fra111aya aöaderilirler. 

Mtıfettit muavinliği imtihanına iki aefer girip kazanamam11 
olanlar ilçllncil imtihana iştirak edemezler. 

Yüksek orman mektebi 
ğünden: 

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

M ktebimizin erzak ve levazımı sairesi kapab zarf usulile m!J· 
nakaı:ya konmuıtar. Taliplerin prtnamelerini garmek Ozere her 
gttn mOnalraaya iftirak için de yevmi ihale olan 20- Ağustos - 930 
tarihine müsadif Çarpmba ıünil 1aat 15 te defterdarbk bina11nda 
MOeuesalı iktisadiye milbayyat komsiyonuna gelmeleri il&o oluur. 

Satılık 
Mükemmel teşhir camekanı 

Emniyet sandığı nJüdiirlüğünden: 
Sandıiın malı olan bir adet ~DbinrGk v:_~d~femmartel t~bir 1 came

klnı 18, 19, 20 Ağustos 930 tuı e m~ ı paz . caı, .•~ ı, çar• b r.I 1• Şehremaneti undaJbedestcnı Mezat ıdareaınm efYa 
şam • er · b 21 · · b · · b • e t-•hir edilerek tehn mez urun ıncı perşcm c günU şu e11n ...,. 1 k .. 1 d. v. d .. ·· ~ ı d sonra bilmUzayede satı ması ta arrur ey c ıgın en gormek 
o" e en l . 'k 1 .. 1 d kA •·· b v~ satın almak isteyen cnn zı ro unan gun er e mez ur 1aW9 fU .. 

ıine mftracaat eylemeleri illn olunur. 



C.........._ ...... -- ı '' ı. .... ...._, ..ı.tu&e 

Gueteye gö.ıdertlecılı: mettaplaQD lzerlae ldue içinse ( idare ] yazı)·• 
aft ise [ Yazı ] lıaretl lı:oaulmalıdır 

.......,.. ........ .,.. ... .............. . ...... _ ............... ......... 
........................... ••• t ,_ ...... _ ... ....... 

1930 yaz memminin hatıra• 

KOD AK 
makine Ye filimleriaizle mabafua ediniz 

Kopya VELOX kiiıdı 
üzerine 

K•• lst111klA.I 1111 111 

E:ek 1 a ısesın.:rı 
ilk, Orta ve Lise kısınılannı muhtevidir 

Battbı llDlflan meYcuttur. 
Kas Ye erkek talebe ayn ayn kmmlarda Ye ayn tqkil&t 
dahilinde idare edilmektedir. Kayrt muameleaine bqlanmıftır, 

Talep wkuunda talimatname g6nderilir, 
• t•·· ... 

;---~: .::: ·-·-+·- • ·-:.-. --~Telefon latanbul 2534 ~· 

Defterdarlık ilanları 

KiRALIK D KK NLAR VE ODALAR, Mahmut Pat• cadde· 
Iİade, BUyilk yıldız hnnında numaralan qağıda g6ıterilen dnkkln 
ft odaların kiraıı mBzayedeye çıkanlmııbr, Taliplerin tayin 
edilen günlerde uat 15 ten enel defterdarlıktaki ihale komisyo· 
aana mtlracaatlan. 
Kapı numarua Cinıi Ye katlan 

ikinci katta ncaretı11a 
ÜçOacl • 
ll<inci katta Oda 
Üçllacl katta Ticaretılh 

Alt " 
ikinci katta Oda 
Üçilncl katta Ticaretpb 
Alt katta Oda 

" " " ikinci .. " Üçllncll 
" " Alt 
" 

,, 
• " " 
" " " Alt katta Ticaretıllı 

• 

n 

" " " 

SeneliJ . kiruı mllzayede 
Lira 
84 
72 

100 
HO 
iSO 
100 
60 
96 
96 

ıou 
9b 
96 

10-Eyltıl-930 
Caraa111ba 

11-Eyltıl-930 
Perpmbe 

Fikret ihtifali 

B• me§hur n en namdar filril e«ep 
tlstatlarmdan Florinalı Nlzrm Bey 

Ye kerimesi 

On senedenberi Fikret ihtifalinl ya· 
parak, memleketimizde büyük şahsiyet· 
lere ihtifal icrası fikrini tamim ve muvaf· 
faktyetle - kadir şlnuhlı: Aleminde (unutul
maz çok mühim bir hatıra bırakan) büyük 
şairimiz Tevfik Flkret'in en samimt dost· 
laruıdan F1orinalı Ntzım Bey, merhumun 
ölümünün onbeşincl yıldönümüne mil.sa· 
dif bugün saat onbeşte Eyüp'teki meza· 
nnda (çok şairane bir hitabe) ve keri· 
mesi şaire Meliha Hanım güzel bir şür 
okuyacağı gibi Oıw S.Ub Saim Bey de 
parlak bir hitabede bulunacaktır. Muh
telü gazete, mek&tip talebesinin iştirak 
edeceği bu müstesna ihtifale, memleke
timizin bütün münevverleri davetlidir, 
Gazetecilerimize Fıkret'in kıymetli bir 
an'at haurası verilecektir. 

Ehven intaat 
Gayet ehven fiatla İDf&&t 

taahh6t edilir. Yeni postane ar
kua Terkiye ban 25 No. mimar 
Ahmet Numan B. mDracaat 

~•lebe lc9bulu 
Bom levll .t»1411UllUp """""UJlfiA· 

den: Bolu ley1t Ortamektebinde bu sene 
açılan leyli Pansiyona Atustos nihayeti
ne kadar telebe kayıt ve kabul oluna
cağı ilin olunur. 

SiNEMA ALEMiNDE 
Beyoğlu'nda Opera sineması ittisalinde 
sahnesi, baıkon ve salonları en son si.-

tem olarak inşa edilmekte olan 

ARTiSTiK SiNEMASI 
Pek yakında açılacaktır, 

Zayller 

K ılınc Alipa1& askerlik şubesinden al
dığım terhis vesikasını kaybettim. Yeni· 
sini alıcağun, Eskisinin hükmü olmadığı 
iltn olu nur. .l\iğı kaıasından 

Meb met bini Ahmet 

1 

= St'\VISI HE~ YE~DE & KU~UŞ = 
~IATBAA VE JOAREHAXE: 

1STA:\BL'lh Babıali, Ao\.:ara caddcs nde •\"AKIT YL"lmu • 

T.r • 1'7D ( iDARE lşu:aı) llfl (YAZ!~) T..._, ı V.U:IT, P-. ....._ M 

11 Ağustos YERLi 
Mallar sergisinde 

Adapazarı Bez flliklı 
Masa öı-tüleri, Peçete, Tisör ve 

diğer' mamul atını görünüz 

Bestekar Kaptan Zade Ali Rıza Bc,in 
AZMİYE SEDAT Hamm taraf ıadaR 

CUlUMRiR PlHllftlllll 
ot111• l ~ n P ı ı n K ı ı ı • l i ı ı c ı ı 
Lise ve Orta mektplere alınacak 

meccani leyli talebe imtihanı: 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu 1ene Kız Ye Erkek lileleriH meeea•• leJb olarak ... 

apğıdaki tartlar dahilinde Ye imtihaala talebe ılmıcakbr • ...._. 
lar merkezinde Lise veya Orta mektep buhmaıı bltla Till1ıtlutD 
merkezlerinde Kız talebe içia 31 Apıtoe Ye Erkek taleM .... 
de 3 EylOl 1930 tarihinde Ye mahallerindeki Orta mektep ft,. 
Uaelerde bir imtihan komisyonu humnnada yapılaca~. lmtilr n · 
girmek istiyenlerln f11 prtlan haiz olmılan lbamchr. 

A) Tork tabiyetini haiz bulunmak, 
8) Orta mektepten mezun olmak 
C) Bedenen Ye ruhen bata, mal61 -.e ..at ol_.k. 
D) VeliainiD kendiaini tahail ettinmi1ecek bclar fakir oliulxa 

iabat etmek. 
'2 - Kız ve Erkek talebeden Liae ye Orta mektepleriD 6, 7, 1, 

1 O ve 11 inci sınıflanna girmek iateyenlerin mtlaabaka imtqanl•n 
yalnız leyli Lise ve Orta mekteplerde 25/EJlll/1930 Pert .. be 
gOntl yapılacakbr. 

3 - Orta mektep mezunu olup ta Yillyetlerde imtihana ıirmek 
isteyenlerin 1 Eylül 1930 tarihine kadar buhmduldan .Ul7etleria 
orta mektepleri mDdnrlllklerine, Liae Ye Orta mekteplerin 6,7,8,10 
Ye 11 inci sımflanna girmek isteyenlerin imtihanlan ela 25 Eylll ele 
yapılacağından bunlann da dotrudan dotruya mahallerilltleki leyll 
Lise ve Orta mektep mlidlrlliklerine 25 EylGI akpmma kadar 
mliracaatlan ilamdır. 

4 - latanbul, Kabatq ve Erenk6y Erkek Ye Kız liaeleriDİD Do
kuzuncu aımflanna lisesi bulunmayan diier Yillyetlerde maballeriD
de yapılacak bir imtihanla talebe alınacağından ba mekteplerde 5 
Eylülde imtihan açılmayarak yalnız 25 Eyltılde imtihan Japılacakbr. 

5 - Ücretli leyli talebe 1 Eylfılden itibaren iatedikleri mektep
lerle mllracaat ederek kayıt Ye kabul olunurlar. 

Mes'ul mfldlr: Refik Aluae& 


