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Ağrı dağı haydutları .. 
••••• 

Kış gelip soğuk1ar başlayınca haydut
ların ölüm mevsimi ~irmiş olacaktır 
lranla münasebatımız, meselenin dosttuk da

ires•nde halledileceği ümidini vermektedir 

Bir lliJrt a~ıret 
Ankarv mulıabirimiı yazıror: 

re ısının Ç41dırı 6n'/Jnde •. 

Şark hadisesi, Şeyh Sait iıya
nından beri, maalesef, her ıene 
mutat bir mahiyet aldı. Bu aene 
hlk6met onu kat'i olarak hallet· 
meli kararlaıtırmııtır. Lakin 
Ajnların temizlenmesi hareke
tine bqlayacağı ııralarda ıumul
Jfl bir iıyan bat kaldırmıt oldu. 
O gilndenben birbirini nakzeder 
haberler kal'flıında onu klb 
ehemmiyetli, klh ehemmiyetsiz 
göıterdik. Bunda kimsenin sun'u 
yoktur. Hadiıenio aldıiı vaziyet
lerin ifadesi, &yle idi. 
Ağn hadisesi, batta patlak 

Yerdiii ıahalarla Şark hadiaeıi 
•atanın bir k6ıeainde mevhum 
bir Knrt keaafetine iatiklll iati
yordu. Sonra bu hadiıe devle
tin harict vaziyet Ye ıiyasetile 

mlo fıkı allkalar ga.terdi. T abil 
eaaalara hiç uymayan bir hudu
dun ıoygunculara siper olduğu 
bir yerde hadisenin bu mahiyeti 
ehemmiyetini izhar ediyordu. 
Umumi efkarın, hadiaeyi dikkat 
•e hassasiyetle takibi de bunu 
gösteriyor. 

Vaziyet hakkında bugünkü 
malumatımız ve mevsuk malü
mahmız, küçilk ve büyük ağrı
ların kıtaatımız tarafından ihata 
edilmiş olduğunda ısrar ediyor.· 

Şimdi neticeyi bekliyoruz. Bu 
'etice bizimdir, bundan kimıe

J_in fOpbelenmeie hakkı yoktur. 
Çnnkn: 

1 - Asiler, yıldaıan lcıtın 
l>nOade her türlO yardımdan 
mahrum bir halde bulunuyorlar. 

2 - layan teıkilitanan ıark 
ye cenup hudutlanmızdan yap
tıklan mllkerrer taarruzlaran 
ufuab gaıterdi ki, halk ken
dilerine kat'iyen müzahir değil
dir. 

Fakat bizim olan bu neticeyi 
ne zaman elde edebileceğiz? Bu
nıı henüz meçhuldur. Hareki· 
tın pek yakında beflıyacağını 
lfitmekle beraber, bu neticenin 
kıta kadar kalacağını dinliyoruz. 
Bu malümatı verenler, katırların 

bile çıkamadığı o yalçın kaya
larda askeri harekAtın gUçJüğU
nü bildiriyorlar. 

Daiların karlı tepeleri altın
daki kııımlarında -pek çok diye 
sayılan- büyfik mağaralar içersine 
taha11un etmiı asilerin tayyare 
bombalarile tamamen imhası da 
kabil değildir diyorlar. Rakımı 
5156 olan bir ~ağ üze::inde uçuş 
nıuvaff akiyetinin güçlOğündeıı 

bahsedenler Yar. Şu hale gire 
neticenin iki cepheden ele ıeçe
bileceii anlatılıyor: 1 - Açlık ••• 
2 - Çete muharebeleri. 

Hareklt hazırlıklan bitmek 
üzeredir. Ağrılar temizlenecektir. 
Fakat çabuk dejil. Oalan ild, 
hatta belki Dç ay ıonra ılll6na 
avdet etmit g6rebilecejiz. 

lf 
Şakilerin ihtilıci rolile gMttlk

leri davada baklan var mıdır, 
yok mudur? Fikirler ıurada top-. 
lanıyor: 

- Milliyeti tefrik huausuada 
bugünlbı aradıiı delil, ana lisa
nıdır. 1927 nufuı tahriri, Ttirki
ye hudutları dahilinde knrtçe 
konutaıilaiirı aaeamı 1, 184, 446 
olarak tHbit etmiftir. Bu nufuı 
içerıinde tamamen ttlrkleımit 
addolunabilir, Tilrkçeyi eyi tellf· 
fuz eder Haymana Ktırtleri de 
dahildir. Şark Yillyetlerimizde 
kürtçe koQUf4Dlar, memleketi
mizin en geri kalmıt imanlann
dandır. irticai hareketlerin za
man zaman buralarda bq kal-
dırması bunlann medeni hakla
rını bile idrakten lciz olduklan
nı göstermektedir. iptidai bir 
tarzda aıiret halinde, hayvanla
rile bir arada yqarlar. Hudut
larımızın cenubu ıarkl kııımla
rında biraz toplu manzara ane-
den bu ekalliyetin kunetli bir 
kesafet olmadığını iıtatiıtilder 
meydana koymaktadır. Sonra, 
Türkler, tehirlerde mBıtıhıil bir 
unıur olarak sUk6n içinde çab
ıırken, Knrt aıiretleri, ıoypn
culukla ıeçiniyorlar. B6yle be
devilerin, medeni İnHnlar ize• 
rinde hakimiyet lıakkı olabilir 
mi ? Bu, akılhya deliyi vut ta• 
yinine benıer. 

Dava iki cepheden de çilrUk
tOr: 

1 - Kürtçe konuıanlır, ek
seriyet teıkilinden uzaktırlar. 
Kesafet mıntakalan bile mah
duttur. 

2 - Bugün aıiret halinde en 
iptidai kavimlerin 6rneji olarak 
yaıayan Kürtler, medeni insan
ları idare talebinde bulunamaz· 
lar. 

Bu hadiselu mUnasebetile buh
ranlı bir şekil alan Türlliye·lran 
münasebatının bu günlerde inki· 
ıafına yüz tuttuj-u haberleri ıe
llyordu. Iranla anlaşmak hem 
bugün hem de yann için bize 
lüzumlu görülmektedir. Ainda 
mıhıur 3-4 bin aoyıuncunun 

Karaköseye giden 
muhabirimizin gön· 
derd lgi telgraflar 

Ağrı dağında 
MaktülJerin baılarını 

koparmıtlar 
Soğuk başlodığı için ~akiler 

414ğı iniJ1orltır 
Karaköse, 19 ( V akıt ) - Ağ

rı daj'ı ve havalisiode sükunet 
vardır. Şakiler ıoğuklar dolayı

ıile her ,Un biraz aıaiılara in
mektedirler. Halleri çok periıan
dır. Son mUsademeden maktul 
dUıenler arasında hüviyetleri 
anlatılmaması için baılan kesilenler 
meyanında azılı reislerden Öme
rin baıı olduğu tahakkuk etmiı· 
tir. Diğer kesik baıların hilviyeti 
anlatılmamıştır. Bayraktar 

• • • 
Beyazıt meb'usları 

lntihap tU!irelerınde lutllcüt 
temtıs edlvorlar 

Karaköıe, 19 ( V akıt ) - Be
yazıt meb 'uslan bugiln Karak6-
aeye geldiler. Viliyet hududun
da yaJi ve kumandan ve halk 
mlimeuilleri tarafından karıılan• 
dalar. Bugüa Törkocajlnda lıalk 
ile haabub.al edeceklerdir. 

Bayraktar 

• • • 
Beyazıtta mahsul 

Karak6ae, 19 ( Vakıt) - Vi
llyetin bu ••neki mahıullb di
ğer ıenelere nazaran çok ve 
eyidir. Hay.anat 1atııı da diğer 
teDelere nazaran çoktur. Yalnız 
fiatlar dütOktnr. Ruılarla mllba
dele batladığından fiatların yllk
ıelmeıi muhtemeldir. Rayrıtıır 

Yunan emlaki 
Sahiplerine nasıl iade 

edilecek ? 
Vaııyet edilmi' Yunan emlakinin 

iadesi için gayri mubadiller cemiyetine 
defterdarlıktan henOı emir ıelmemif. 
tir. 

Bu emrin bir iki gün içinde ıelmeeJ. 
ne intizar olunmaktadır. 

DefterClarbktin plecek teblipt u. 
zerine ba emllk ya birer zabıt varaka· 
sı tutularak uhiplerlne nrileeek n 
yahut ba emllldn bir UstMi ~apılarak 
defterdarlrja bildirilecek -ve iade na. 
amelesi defterdarlıkça yapılacaktır. 

Cemiyet kiralan haezedllmiı olan 
Yunan emllldnden fimdiye kadar 200 
hin lira tahsil n pyri ndlbadillere 
tevzi etmiftir. 

Mıoır aeflPi ı•ldi 
Macar sefiri M. Tabi dün Ankara· 

dan gelmiştir. Ankaradaki l\lıcar sefıret
hand bu sene içinde bitecektir. 

Telgraf heberlerimiz d6r .. 
dunou ııyıfımı&dedır. 

= 
timdi b&tOn Umidi Iran toprakla
nndadır. Hük6metirnizle lran 
hükOmeti arasında alınacak miif
terek tedbirler, bunb kıracaktır. 
Küçtik ağnaın tamamen hudut
lanmız ar111na ithali hakkında 
hükumetimizin verdiği karar 
kat'idir. iki meıelenin de dostluk 
maaaıında halledileceği ümitleri 
uyıf değildir. 

Ağrıdaki mahıurların kaçabil
meleri imkanı yok gibidir. Yapı
lan tetki~ler ve alman haberler 
bu istiklal ıoytarılarımn Iranda 
ıoygunculukla tanınmıı ve kürt
ler arasında hiç sevilmiyen aıi
retlerden bir ıUrü haydut oldu
ğunu teyit etmektedir. Nctekim, 
bu herifler ağrıda mevcut köyle· 
ri soyup ıoğana çevirmiş bulu· 
nuyorlar. 

Namık Edip 

Edebıyat muallımleri kongresı: 2 
Muallinılcrımtz yen edebivatımızdan 
üç uzun ders rcnes!ni doldurmal• 

yazı bulabilecekler mi? 

Edebiyat muallimlerimizin An
karada konuşma!da oldukları 
en canlı meselelerden biri de 
Türk edebiyab derılerinde ec
nebi edebiyatlarına verilecek 
mevkidir. 

Türk edebiyatı dersinde ecne· 
bi edebiyatlarının iti ne? onları 
ne sıfatla kendi edebiyatımıza 
alacağız? beklediğimiz bir fay
da varsa niçin onları müstakil 
bir ders olarak okutmuyoruz? ni· 
hayet, garp milletleri kendi mil
Jli edebiyatlarını okuturken ec
nebi edebiyatlarından istifade 
ediyorlar mı? 

Bu suallere ayrı ayn eevap 
Yerelim. 

Dün de ıöylediğimiı gibi Türk 
edebiyatı medeniyet kaynafını 
değiftirmif, iıllmi Arap mede
niyeti dünyaaından çıkarak liyik 
garp medeniyeti dUnyaaına gir· 
mittir. 

Dünkft Oımanh edebiyatına 
nisbetle meseli Acem edebiyatı 
ne idiıe bugünkll yeni Tllrk e
debiyabna niıbetle meıell Fran• 

sız edebiyatı ·da odur. Ayni mede
niyet kaynağına mensup millet
lerin edebiyatlannda bir fikir . 
teknik •e estetik iıtiraki bulun
muı sakınılmaz bir .zarurettir. 

Bir Alman romanı bir F ran· 
sız romanına ne tekilde benzer
se bir Tlrk romanı da ayle ben
zemek mecburiyetindedir. 

Edebiyat terbiyeai yalnız liıan 
Ye nsltp terbiyem d..-k olma· 
dığı için edebiyat derslerimiz
de talebeye tetkik ettirece;iOJiz 
parçalamı mutlaka kendi malı
mız olmuı 1A11m ııelmez. Babu
suı yeni edebiyabmızı tqkil e-
den parçalar garp tekniğine ve 
ruhuna ıöre yaDlllUf ıeylerdir. 

Nihayet itiraf etmeliyiz ki bu 
kafileye en geç pen millet ol
duğumuz için san'ahmızı onlar 
aibi tekemmOl ettirmif olmak
tan lıayli uzağız. 

Daha maaleHf taklit denin-
de bocalamaktan kurtulamadık. 
Bunun için kendi eaerlerimiı on
lannkine ni8betle ahı, ıakat •e 
16n8kttır. Bir yerli hiklye •eya 
tuYirin yanında bir kuvvetli garp 
hiklye •eya tasvirini ıattermez
aek talebemizin edebiyat terbi
yesini eksik bırakmıt oluruz. 

HulUa ilim derecuinde olma
makla beraber edebiyat da bu 
,On hemen hemen beynelmilel 
bir ıey mahiyetini almıftır. 
Kuvvetli bir garp rıerine Alma

nın, Ruıun, Flranıızın kapı11 na
sıl açıksa bizimki de bizzarure 
öyle olacakhr. 

* Bu zarureti kabul etmekle be-
raber ecnebi edebiyatlannı ayrı 
ve mliıtakil bir ders halinde gös
termeyi iıtiyenler de olabilir. Bu 
bir fikirdir. Ancak biz bu iıi 
Türk edebiyat hocalarının yap· 
malannı daha doğru buluyoruz. 
Bir kere ıınıfta tetkik ettirile
cek parçalar nekadar kuvvetli 
olursa muallim okadar iyi işler. 
Unutmıyahm ki vazifem:z yal

nız eserlerdeki sakat ve cılız 
noktaları görtererek talebenin 
tenkit kabiliyetini yükseltmek 
değildir. Bilikiı huvvetli ve pü· 
rüzsüz eserlerle ze•ki, mantıiı 
terbiye etmek, duvguları derin
leştirmek daha müıbet ve fay
dalı bir iıtir. 

Yazan: Reşat Nuri 
Mu3llim yarım asardan fazla 

bir maz'si olmıyan, keyfiyet si· 
bi kem mi >'dçe de fakir olaa yeai 
edebiyahmızda üç uıun dera ae
nesini doldurmağa kili yazı hu
labilec'!k mi? Billıusa bir mektep 
k

0

tabına ve dersine girecek ya
:ıılarda aranacak binbir ı•rtı dt\
şünürsek buna "hayır,. diye ce
vap •erm•ktc bir dak.\ka t~ 
düt edemeyiz. 
Şu halde edebiyat hOcaıı za

ruri olarak bu boıluğu glizel ec
nebi eaerlerile doldurmafa ~·
hıacaktır. 

Onlann ayn liuııda yazalmıı 
olmaları, tercemeleriain uallan· 
na niıbetle çok alatlk Ye rd· 
suı olmalan b&ylk bir •altmr 
tqkil etmiş olmaz. Bir k•• e
serler rerçi yalnu liualan " 
üalüplarile yqarlar. Fakat Wr 
kısmında fikir, taıYir, ruh ter• 
ceme ile de kaybolma. Bili• il
tediklerimiue zaten ı..ı.r el
duğu için - piyaaada bir tabir i
le· meaele yoktur. 

* A•rupa milletlen.de de aalaa 
bayle yapanlar, yani lc...u Me
biyatlınnı okuturken -ecaeW e
serlerden- bizim iıteditimi• M
recede çok iatifade eclealer ftl' 
mıdır? 

Avrupalıların bu noktada Liıi 
kuvvetle teyit etmediiini dyl ... 
meğe mecburuz. Onlann kıraat-

. ' 

• lerinde de ııerçi ecnebi diller del\ L "" f 

ahnmıt parçalara teaad6f e4iÜ{ıfl 
Ancak bu, de•ede kul.k kabilin• 
dendir. Fikrimize• ..._ ae\,e-
bi ıudur: 

Onlana edebiyatlan W.ıeye 
muhtaç olmıyacak kadar leq'İD• 
dir. Edebiyat tarihleriacle lıılllD 
aradıklannı bulabilirler. Ve lıu· 
nun için ecnebi edebi7ab .... 
nelerini ecnebi edebipta dire 
ayn bir kasımda gllterirlw. • 
de oalar aibi olaak taW! .,.ı 
suretle hareket edenllk, fakat... 

* Bu ecne\,i edebiJab a.wnde 
yanlı, anlaşılmama11 ilam ıelen 
bir nokta daha vardır: 

Biz edebiyat derslerimizde 
ecnebi edebiyatlanna yer ..,. 
mekten maksadımız, meaell la
giliz. Rus veya ltalyan edebiyat• 
larmın hali nedir? diye fikir ve 
malumat vermek değildir. 

Maksadımız on1an aadece ken• 
di yazılarımız gibi bir edebiJat 
ve zevk terbiyesine alet yap
maktır. 

Bu itibarla Türk edebiyab 
dershanesinde tetkik ettirilecek 
eserlerin karakteri her ıeydep 
evel umumi ve insani olmak, dl
ıünüş ve duyuı tarzlanmıza, 
milli huıusiyetlerimize ayılnn 
bulunmamak, baıka bir tabir İ• 
le, kendi memleketimiz ve ede
biyatımızd aki fıkir cereyanlanna 
uymak olmalıdır. 

Bu itibarla ecnebi edebiyatla-
rından ahnacak parçalan aeçer
ken kıymetleri yanız liAn •• 
üslüplarında, çok orijinal veya 
rej'yonal olmalarında bulunanla
rı umumiye, insaniye, beynelalİ• 
lele daima feda etmek mecbu
riyetindeyiz. Yani san' atklr gibi 
değil terbiyeci gibi hareket e
dccejiı. 

. Rew Nuri 
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Y eni Fırkada meb'uslar C TELGRAFLAR · ) Taymis muhabiri diyorki; 
Cenuptan bir , f k d T·· k .. 1 . . rust 'aralı 1 inci sayı/ada] 

ayıntap), Hakim Rıza (Isparta) 
Hüseyin (fstanbul), Hacı Hüse· 
yin (lzmir), Doktor Sadrettin 
(Kars); Mehmet Fuat (Karı),Re· 
fik lsmail (Sinop), Yusuf Kemal 
(Sinop) Beylerin isimleri dahil 
bulunuyor. 

lzn11rde teşkiltıt 
Bir rivayet göre Serbest Cum

huriyet fırkası lideri Fethi Bey 
lzmır teşkilatını idare için, şim· 
di orada çiftlik işlerile oğraşan 
eski Adana valisi Cevdet Tahir 
Beye müracaat etmiş, fakat 
Cevdet B. bu teklifi, '~ vaktile 
siyasetle çok uğraştım, şimdi çift
liğimde çalışmak istiyorum,, de· 
yerek kabul etmemiştir. 

Cevdet B. Fethi Beyin eski 
ve s ~ mimi arkadaılarındandır. 

)'eni nıüracaatlar 
Yeni fırkaya dün Mihaliç, 

Kalecik, Niğde, Tarsus, Samsun, 
K üt:ıhya gibi birçok vilayet mer

kezlerinden tebrik ve kayıt telgraf
t&rı gelmiş ve ıehrimiz Y emiı civan 
tüccarlarından bir kısmı da şi-
fahen müracaat etmişlerdir. Düo 
gelen telgrafların içinde yeni 
te~ekkülün yanlış anlaşıldığını 
gösteren bazı şeyler olduğu 
gibi "ikinci on temmuzu selim
l:ırız." şeklinde garip cümleler 
de vardır. 

.Ahn1et B. in beyanatı .. 
Ağa oğlu Ahmet B. dun 

akşıı.m geç vakte kadar çahı· 
mış ve nizamnameyi ikmal et
m 0 {itİr. Mumaileyh dün kendisile 

gürüşen bir muharrimize ıu beya· 
natt:ı bulunmuştur: 

- Bugünkü tehacüme bakı· 
lırsa intihabatta ekseriyeti azi· 
memızın kazanacağına fliphe 
edılemez. Maamafib size bunu 
temin ediyorum ki fırkamız ek
seriyet arkasından koşmuyor. 
B z:m en esaslı \'e en birinci 
gayemiz kontrolü temin etmektir. 
Bu ise sağlam iki düzüne arka
daşla da kemali muvaffakıyetle 
icrn olunabilir.» 

- lktıdnr mevkiine geçmek 
ist-:: il· yor musunuz ? 

- Her fırkanın son emeli 
hu.< ü n~ti eline alıp, programını 
tatbik etmektir. 

- Eski muhalif paşalar ve 
teral<'<iperverlerden bazıları.' 
nın fırkaya gireceği söyleniyor, 
doğru mudur? 

- Cümburiyeti kuran, başı· 
mız Gazidir. Biz onun fikrinin 
son cephesine eriımeğe çalııı· 
yoruz, Kendisine muhalefet 
edenler belki fırkamııa girebi· 
lirler, fakat mühim bir mevki 
almalarına imkan yoktur. 

Neşriyata cevap 
Mumaileyh bunban sonra baıı 

n~şriyata cevap olarak ıunları 
s6 lc:miştir: 

J <İ gazete ıahsiyet kokuları 
gt:lcn bazı tenkitlere girişmişler. 
Billahassa dünkü akşam gazete
lerinden biri benim C. H. F. 11 

aza.sıadan olduğumu kaydederek 
fimdi buradan ayrılıp fırkanın 
t.a kip ettiği yolu tenkit eylememi 
bir kabahat gibi gösteriyor. O 
gazeteye yalnız şunu söylemek 
isterim ki: 

Ben halk fırkasının üç sene
denberi almış olduğu yolu doğru 
görmeme le ve bunu fırsatı düş
tOkçe mecliste de alenen izhar 
etmekten çckinmeme!<te idim. 

Oi~er gazetede inhisarlar aley· 
runde bulunduğum halde evvel-

ce şeker ınbisan idare meclisin
de neye çalıfhğımı soruyor. Bu
na verilecek cevap basittir. C.H. 
Fırkası aıalannm bu gibi müea
seıelerin heyeti idare azalıklan· 
na tayinini ilk protesto eden 
bendim. Üçüncü meclisin intiha
batı arifesinde Başvekil pata 
Hz. takdim etmit olduğum bir 
mubtırade fırka az~lannın bu 
gibi mali işlere iştirak etmelerin· 
dan fırka noktai natanndan 
yapacağı bütün mazarratları ve 
neticelerini sarahaten arzetmiıtir. 

intihabat esnasında Gazi Hz. 
nin malüm olan umdeleri neıre· 
dildi, bu suretle bende bu vazi· 
yelten kurtulmuş oldum. Evvelce 
niçin girmiş olduğuma gelince 
ben şeker inhisarının heyeti ida· 
re azalığını ne istedim ne 
aradım. 

Ben bir emri vaki karşısında 
bulunduğumu, gezetelerde oku· 
dum. Maliye vekili Trab:zun 
meb'su Hasan beye gittim. 

Bunun nasıl olduğunu sordum. 
Heyeti Vekile kararile tasyin 
edildiniz, dedi. Heyeti vekilede
ki fırka reislerinden birisine 
mllracaat, ettim. Bana fırkaya 
iıtinat eden bir hükumetin emir 
altında mlltevellit mesuliyetlere 
fırka azasının da iştirak etmesi 
lazım geldiğini söyledi ve Em
niyeti umumiye meıelesini de 
ilive etti. Bu izahat tereddüt
lerimi izale etti. Ve kabul et
tim. 

Msıamafih bir işin fena veya 
iyi olması bir adamın o iti gör
m üt olmasile taayyün etmez. Biz 
bugtın inhisarlar aleyhtanyız. Bu 
meselen:n inhisar heyeti idare 
sile mUnasebeti yoktur. Münase
bat anyanlar esas meseleden ifa· 
çınmak istiyenlerdir.» 

1\lakbule ve Adile H. lar 
Yeni fırka dünden itibaren 

ıehir meclisi intibabatına iıtirak 
etmek için namzetlerini tesbite 
baılamışbr. Bu seçilmede kadın 
ve erkek aza adedi müsavi ola
caktır. 

Aldığımız malümata göre 
Gazi Hz. nin hemşıreleri Mak
bule Hf. ile ikinci kadın aza 
muallim Adile hanımda kadın 
namzetler meyanın da göterile
ceklerdir. 

Adile hanımla mülakat 
Dün bir muharririmiz S. C. F. 

ıana ikinci olarak iltihak eden 
Kadın aza muallim Adile hanı· 
mm Beıiktaştaki evine gitmiı 
ve kendisile görilşmtUr. 32- 33 
yaşlarında asri bir Türk kadını 
olan Adile H. Ardahan tl1ccarla
rından merhum Hacı Mehmet B. 
in Kerimesidir. Üsküdar Kız 
aao'at mektebi muallimlerinden· 
dir. 

Adile H. dün muharririmizin 
Yeni fırkaya niçin girdiniz? ıüa
line şu cevabı vermiıtir; 

- Eski fırka ıulb olduğu za
man bize, ahaliye refah vaddet
miılerdi. Bunun ve biz kadınla
rın istediğiniz bir çok ıeylerin ol· 
madığını gördüğümden önllnde 
büyük nurlar gördüğüm yeni fır· 
kaya girdim. 

- Fırkada mesleğiniz ne ola· 
caktır? Ve kadınlık için nasıl 
bir tez tutacaksınız:? 

- Ben timdi kadınlık için 
erkeklerden ayn bir tez görmü· 
yorum. Bunun için Tilrk kadını 
da ber Türk erkeğinin hakkına 
sahip bulunmalıdır. Hatta kadın
lu erkeklerden daha ileride. 

tecavüz ' Yeni ır a an ur IT!unevver erı 
memnun, Ruslar gayrı memnun 

5 jandarmamızı şehit 
· ettiler 

Urfa, 19 (Vakıt) - Evvelki 
sabah Urfanın bir nahiye mer-
kezi ve diln akıam da bir jan
drrma karakolunu cenuptan ge
çen 40 kadar ıaki tarafında basıla· 
rak 5 jandarmamız şehit edilmiş, 
Nabiye müdürile karakol kuman-
danı yaralanmıştır. Şakiler ıid· 
detle takip olunuyor. 

Dört Vekil 
YalQvaya gelmektedirler 

Ankara, 19 (T,lefon) - Dahiliye ve 
hariciye vekilleri ekspresle hareket et
tiler. İstasyonda vekiller, meb'us1ar ve 
sefir1er tarafından teşyi edi1di1er. 

Vekil Beyler Pendikten doğru Ya
lovaya geçeceklerdir. Uç gün sonra av· 
detleri söyleniyor. 

bittiğime göre Adliye vekill de bu· 
günlerde Konya yolu ile Yalovaya &i· 
decektir. 

Nafıa vekili de seyahati esnasında 
lstanbula gelecektir. 

Konya meb1usları 
Bizim yeni fırkaya geç

memizin ihtimali yok 
diyorlar 

Ankara, 19 (Telefon) - Kon
ya meb'uslarının karşı fırkaya 
geçecekleri hakkındaki nefriyat 
Ozezine Naim Hizım ve HilSnO 
Beylerle göriiştUm. dediler ki: 

" - katiyyen aslı yok ve 
geçmemizin ibtamali de müta• 
savver olamaz. Fırkamızdan ayn• 
lamayız." --------

'Da y inler vekilleri 
Noktıi nızsrlErında aarar 

ediyorlarmıt 

Ankra, 19 (Telefon) - Ma
liye Vekili Saracoğlu ŞUkrn B.in 
Pariste dayinler vekillerile vaki 
temaslarda dayinlerin vaki tek-
liflerimizi kabul etmemekte ol· 
duğu söylenmektedir. 

Hükumet noktai nazarında 
ısrar eaecektir. 

Devlet şurasında 
Ankara, 19 (Telefon) - Is· 

tanbul tevhit teşkilatı ve beledi-
ye memurlan nizamnameleri ıu· 
rayı devlette intac edılmiştir. 

Belediye müzayede mUnaka
ıa nizamnamesi ile muhasebe 
nizamnameside tetkik edilmiftir. 

İstanbul polis müdürlüğü 
Ankara 19 (Telefon) - latan· 

bul polis müdürlilğüne tayin 
edileceği söylenen Ankara müs· 
takil jandarma tabur kumandanı 
Salih B. Dahiliye vekili beyin 
refakatinde bulunmaktadır. Salih 
B. bu tayinden malumatı olma-
dığını ıöylemektedir. 

Gandi sulh mü teklif etmiı? 
Londrıı. 19 (A.A.) - Daily Telgraf 

gazetesine nazaran Gandi Hindistan valii 
umumisine bir sulh teklifine muadil bu
lunan ve fakat Mac Donald kabinesin
den önümüzdeki yuvarlak masa konfe. 
ransında i~tikldl sh•a5etini müdafaa et
mesini talep eden iahsi bir mektup gön· 
dermiş tir. 

daha yüksek. Çünkü artık ~İm· 
diki Türk kadını kafes arkasın· 
dan hayata bakan, ve yalnız 
evde oturmağa mahkum eski 
barP.m ve konak bekçiliğinden 
çıkmış nurlu bir Aleme atılmış· 
tır. Artık şimdi işte kadın, so
kakta kadın, evde kadın, buliisa 
her yerde kadın ve nihayet bir 
anne vardır. ı 

V c bu büyük kitlenin eyde 

olacak!,, 
Taymis gazeteıinin lıtanbul 

muhabiri yeni fırka hakkında 
yazdığı bir makalede Halk Fır
kasının Oç senedenberi muhale· 
fetaiz kaldığını söyledikten sonra 
Fethi B. ve S. C. Fr. hakkında 
fU sözleri söylüyor: 

"Fethi B. tecrübeli bir ıiyasi ve 
diplomattır. Kendisi Avrupai 
bir görilş sahibi ve geoit kafalı 
bir adamdır. Fethi B. daima 
ismet Paşanın billruvve halefi 
ıayılırdı. Anlaşılan GaZi ile Fet· 
bi B. arasında muhaberat de· 
Yam ediyor ve F etbi B. ismet 
P,. hükumetinin icraatından 
memnun olmuyordu. F etbi Bey 
mektuplannda ikhtısadi ve mali 
vaziyetin telehhüfe şayan oldu· 
ğunu ve adli sistemin son de
rece gerilediğini yazıyordu. Gazi 
verdiği cevapta Fethi Beyi siya
set hayabna a•dete teşvik et· 
mİf, F etbi B. 22 temmuzda 
Ttırkiyeye avdet etmiş, Gui 
tarafından kabul olunmuı, 7 
ağoıtusta yalovada verilen bir 
baloda Gazi, ismet Paşa ve baz:ı 
ileri gelen meb'uslar, Tnrkiye 
ahvali ıiyaaiyesini 1abaha kadar 
konuşmuılardı. 

Bir iki meb 'us hükumetin ha· 
rict ve dahili siyasetini ve halk 
fırkasını açıkça tenkit etmişler, 
haber aldığıma göre Gazi bu 
tenkitlerin ıiddetinden mustarip 
olara~ bunlann niçin bOyOk mil
let meclisinde söylenmedijini sor
muş. ismet paşanın mecliste söz 
bOrriyetinden hotlanmadığı ce
vabile karıılqmışbr. ismet paıa 
bu aralık hep susmu7, nihayet 
bu tenkitlere mecliate cevap ve
receğini s6ylemiıtir. 

Taymis muhabiri bundan son
ra Fethi Beyin Paris elçiliiinden 
iıtif a ederek fırkasını te§kil et· 
tiğini söylllyor ve Fethi Beyjn 
porgramı hakkında ıu mDlaha· 
zalan dermiyan ediyor : 

Bu program, ıimdiki hilkflme
tin dahili ve harici siyasetinden 
memnun o!mıyan Türk mflnener
Ierini memnun eder. Fakat aovi
yet Rusyayı memnun etmez. TUr· 
kiyeyi Bo!ıevik nüfuzundan ta
mamile aerbestleıtirmek için vu· 
ku bulacak teıebbtısü Ruslann 
ne suretle karıılayacaklarını gör· 
mek çok entresan olacaktır. 

Fethi Beyin görecegı it 
kolay dtğildir. Beklenilmeyen 
bir fey vuku bulmazsa F etbi B. 
intihap olunabilmek için bir sene 

olduğu gibi, mesaide, hayatta, 
bilyük mecliste, komisyonda, po
litikada bulunması tabii haktır. 
ben itte bunu müdafaa edece· 
ğim.» 

Nuri bey Yalovaya gitti 
Yeni fırka katibi umumisi Nu

ri bey de liderine iltihak etmek 
üzere dün akşam Yalovaya git· 
mittir. Bugün S.G. fırkası Ya· 
)ovada umumi bir içtima yapa
cak ve idare heyeti azası yarın 
şehrimize geliceklerdir. 

Fırka gazete çıkarıyor 
Aldığımız malumata göre fır

ka naşiri efkarı olmak üzere 
iki gazete çıkarmıya karar ver
miştir. Bunlardan biri Ağa oğ· 
lu Ahmet beyin riyaseti tahri
riyesi altında Ankarada intişar 
edecek, diğeri de ya Izmirde 
veya ıchrimizde çıkacaktır. 

daha beklemek mecburiyetinde 
kalacaktır. lamet paşa kendisine 
merbut arkadaşlar bulmakla, ıi• 
yasi bir kiyaset göstermiştir. 
Kendisi iktıdar mevkiini bırak• 
mak fikrinde değildir. 

Bütün emmareler, ismet pap 
ile F cthi Bey arasında tiddetli 
mUc~delc vuku bulacağını gös-
teriyor. 

"Gazi, bitaraf bir vaziyet ala• 
cağıoı ve mecliste wku bulacak 
müzakereleri allka ile takip 
edeceğini söylemiıtir. 

Vaziyet daha fazla gayri ha• 
kikt görllnüyor. Tnrkiye iki ra• 
kip ıiyasi fırkaya alı11k değ!ldir. 
Bir takım ıiddetli ve faidcıiz 
mllcadelelerin vukuu çok muh• 
tem eldin,, 

,,... 

* '* * .. ,r 

Deyli Telgraf 
Rum, Ermeni ve Yahudilere 
ıiyast t:ek vermek nokta11nı 

mühim buluyor 
Deyli Telgraf gazetesinin dip• 

lomat muhabiri S. C. F. progra• 
mı münasebetile yazdığı b:r 
makalede yeni fırka ite halk fır
kasının Reisi Cümhur Gazi pa• 
faya, layik, milliyetperver ve 
cumhuriyetçi Türkiye devletine 
miltesaviyen merbut olduklarını, 
ihtilafın prensipler değil, fakat 
fazla usul ile alakadar olduğu• 
nu yazmaktadır. 

Diplomat muhabir yeni fırka· 
nın bilhassa mali ve iktıaadl me• 
niye ehemmiyet vereceğiqi, a6y• 
liyerek bundan yeni fır~nın 

borçlar teahbütnameaine cedık 
kalacağını istihraç etmekte, limaD 
inhisannın kaldınlmasile ve demir 
yolu nakliyat Ocretiıiin tenıilile 
ecnebi ticaret ve gemiciliğinin : 
istifade edeceğini kaydediyor. · 

Diplomat muhabir, Rum, Er• 
meni ve Yahudi ekalliyetlerine 
tam medeni ve siyasi hukuk 
temininin çok mühim ve tayanı 
dikkat bir muvaffakıyet olacağı• 
ni ilive ediyor. 

M. Mübadelede 
Bugun tcplanar ak itilAfname• 

nin mer'iyet tarihi teıbit 
edilecek 

l\Juhtelit mubadele komisyonu beyed 
umumiyesl bu glin toplanacaknr. 

Bu içtimada bürolann mesaisi hak· 
kında riyasetin tebliğau okunacak, itİllf· 
namenin meriycte ı;trdiğı tarih tcsblt edi· 
lecektir. lti!Mname rıüshalımnın Atipa<la 
teatisi tarihi olan 23 temmuzun mer'iyet 
tarihi olarak kabul edilmesi ku'"'ct1e 
zannolun maktadır. 

Küçük haberler 

' MUslilman olan kadın - Mı· 
rOf bir fngiliz bin başı sının ze,·ccsi isli· 
mh·eti 'kabul etmiş \e :Kesime ismi 
\"Crilmiştir. 

Sanayi ve maadin bankaıı
Müdürü Sadettin B. 'dı.in Ankaradan şeb· 
rimizc gelmiştir. 

Salih Pş. - Şark harekltı ~-u· 
mandanı Salih pş nın ferikliğe tcrfll ta· 
karrür etm iştir. 

lstanbul kütüphanelerinde -
300 bin ciltten fazla kitap ,·ardır. 

Necati B. - Cemiyeti belediye 
azasından Necati B. in istifa ettiği yazıl· 
mıştı. Mum:ıileyh dün bu istifasının yeni 
fırka ile ııl~kadar olmııdığını bildirmiştir. 

Tütün ıergisi - Tütün inhisar 
idaresi Ankarada bir sigara sergisi aça· 
cakur. 

tTlZAR 
< ıoı kişi ile mül!kat:.. •Mahalle,, 

"Cennet fed:ıyileri,, tefrikalıınmız ;mün· 
derecatımızın çokluğtına mebni dc.rccdi• 
lemcdL okoyucularımızdaıı özür dilcriJ. 
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Hilaliahmer Istanbul ,. Seyrisefain .. 1~:,~,,~==·e vem:~;. s,,0.~,,~"!.,,~.:~,::!~:k!I 
k • d Suphi Paıazade Sami beyin "' "" mer ezin en• Mırku ıcentu!: Galata K~prii ba,ındı Mihran efendiye borcundan do- Elyevm Boyoğlunda Fra11111 

• Seyotlu !361. Şube acentesi Mıh· hastanesinde tahb tedaYide bu-
ıHdiy• Huu altındı lstubut 2740 layı furuhtuna karar verilen ak- l C . 

Hilaliahmerin yazlık balosu 21 ağu!ltos 930 perşembe günU ak

şamı saat 22 de Adalar şubesi tarafından Büyükada Yat kulüpte 
verilecektir. Biletlt!r: 

Hilaliahmer Adalar şubesinden. 
lstanbul cihetinde: 
Hilaliahmer Istanbul merkezi, 
Türkiye iş Bankası, 
Ziraat Bankası, 
Ertuğrul mağazası, 
Mehmet kazım eczahanesi "Emin&nO, 
Beyoğlu cihetinde: 
Beyoğlu Hilaliahmer şubesi " istiklal caddesi .. 
Galatasaray Milli sanayi ıergiıi, 
Beyoğlu Tokatliyan oteli, 
Büyükdere T okatliyan oteli, 
Beyoğlu Perapalas otelinden alınabilir. 
Fiatlar : Bir çift 5 lira 

Tek hanım 2 " 
Tek Bey 3 " dür. 

Zongudak yüksek maadin ve sanayi 
mühendisi mektebi müdüriyetinden: 

Mektep için mubayaası mukarrer spor eşyası 26/8/930 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkanlmıştır. Nilmuneler ls
tanbul mıntakası maden mUhendisliğindedir. Taliplerin mezkur mü
hendisliğe müracaatları. ihaleyi kat'iycsinin 15 Eylül 930 pazarteai 
günü saat 16 da Zonguldak Havı:ai fahmiye müdüriyetinde icra 
kılınacağı ilan olunur. 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Yeni cami halilarımn kısmı azamı meccani 'Ye bir kısmı ücret 

mukabilinde idares~ ihale edileceğinden bu bapta tanıim Ye tertip 
edilen şartname dairesinde talip olanluı şeraitin anlamak Uzere 
her gün levazım idaresine ve ihale günü olan Ağustosun yirminci 
günü saat onbeşte idare encümenine müraceatlan. 

Et, ekmek, yaş sebze 
münakasası 

~ . 
lstanbu Nafıa fen mektebi müba-

yaat komisyonundan: 
Mektebin mayıs 931 gayesine kadnr ihtiyacı olan et, ekmek ve yaı 

sebzesine 27-7-930 T. Yaki olan münakasada hiç talip çıkmadığın
dan bu kerre 28 - 8-930 perşembe günü saat 14 de kapalı zarf 
usulile ihaleleri yapılmak üzere yeniden münakasaya konulmuıtur. 
Bu iş bakkmdeki şartnameleri görmek istiyenler cumartesi, pazartesi 
perşembe günleri mektebe ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
ihale günü teminatı muvakkate makbuılarile muayyen saatte ko· 
misyonumuza gelmeleri. 

lstanbul ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

Sandık Ş 
26 KC 17 

kilo 
813 Çıkolata Transit 

HC 27 
Balada muharrer 26 sand;k çıkolata tranıit olarak beher kilosu 

14 kuruşta talibi uhdesinde bulunduğundan ve 20/8/930 tarihinde 
ihalesi icra kılınacağına mebni fazla fiyatına talip olanların ye•mi 
mezkurda Istanbul ithalit gllmrüğli satıı komıiyonuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul Kız Muallim 
mektebi n1üdürlüğünden 

1 - Birinci sınıfa leyli alınacak yeni talebenin namzet kaydına 
16 Ağustos 930 tarihinden itibaren başlanmıştır. 

2 - Bu muamele 30 Ağustos 930 Cumartesi gtinüne kadar 
devam edecektir. 

3 - Müsabaka 1 Eylül 930 Pazartesi günü yapıacakbr. 
4 - CetirıJecek vesikalar : 
A - H üviyet cüzdanı, B - ilk mektep fehadetnamcsi 
C - Müsaddak Doktor raporu, D • 4,5·6 eb'adında 4 resim, 

İskenderiye sürat 
oostası 

( 1 Z ~ 1 R ) vapuru 22 
ajvıtoe Cuma günü saat 13 te 
Galata nhbmından k~Jkarak 
cumartesi sabahı bmire 
Ye akıamı lzmirden kalkarak 
Paıarte1i lıkenderiyeye Yara
cak ve Çarıamb!l fakenderi- _ 
yeden kalkarak lımire uğ· 
rayarak İıtanbula gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
(KARADENiZ) •apuru 21 

aiustoa Perıembe aktamı 
Galata nbtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireıun, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek 'Ye döntııte 
Pazar iılceleaile Rize, Of, Sür
mene, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatıa , Samsun, Si-
nop laeholuya uğnyarak 

gelecektir. 

h* ··• nEt ı ıa ma•m=:=:=na:mı::ım::::a::u=mwww-• 

1 Yelkenci v~?URLARI 0 

t~ arıdenlı poJtut 

Sa 111 su ıı 20 ~a;:3r;:,; 
Çarşamba 

aktamı Sirkeci nbtımuıdan 
harc!<etle (Zonguldak, lnebolu, 
Sa;nıun , Ordu , Gireıun , 
Trahıon , Sürmene. ve 
Riıe ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel· 
kenci hanında kain acentasına 
müracaat. Tel. lıtanbul : 151 S 
mmwwmmınwnwmwwwı at -

19 Ağustos 930 

Borsalar 
il Acılık tı:: .... andı 

Kllmb y o ~ 
l incili?: lirau Kr. 1033 Kl{l 103~ ı:; 

• T.r. muhhlll Dolar 0,4 .' I~ 0,4· tıs - .. 
hııılı: 11 17.~0 11 199. .. • Llrtt E~IQ S ~tl,\O ... 
Rclı:R- ~ 3:'.7.:' !' ~7.tı5 ... 
l>rabm ~t- Z7 ~ıkn 

• • İ!. ı~rank 1 2 ı:z.so S~2.50 
• • ( ' "ll '~ 65 ... 

f'lnrl n 
!i 1 •;",2.~ 1 I:" 25 .. 

f.: uron ı~ 190 ıno .. • SJHnr !'134 • ~ 34 
• • Pctctı " l(l,7.5 1 ~·6.15 

1 . • Mark 1 l:'. 50 ı :n. ~o 

• • Zloti "?0,25 ' ıo.2!i .. • r,nıll ~ ı;o,ıııo l!'\Q.~r> 

!otn Kanış ~C) 30 79 J::ı 

ı Tiirt Ura" Dinar it().\ 2tı :55 
· Çenoa~ K.uruş ff)8f IOS!-

Nukut 'I 

1 rsrerlln 1 
1 0'.J~oO l•l,l~ •n (fn){lllı) 

ı l>olar ( Ameri ka) J I. ti ~ 

ac Fraat [Fralllız: 16~ 169 

20 1 Jret [ lııha 2'~ t~.ı 

O'unk Belçika) ı i l:' iti 

rıo nrahml [Yunan) !!' s~ 

'lO l<'rınt [ ls\•lçreJ ,~ 2( 

ıı;o Leva . Rulııır] :ı 1 3J 
t Floriıı [Fclcmcnt ] !!~ 8~ 

20 ~uron [Çel:oslovat J'. 125 12~ 

1 ~lbDI? ' .A \'USltırya) 1 31 31 

1 Peıcta 11.spanya) ~' 2" so 2~ ~o 

ı RınmarklAlmıoyaJ~I ~ 5· 

1 Zloti Lehistan ~~ ! 4 

1 Pcnıö Mıc:artstııı 3r ~ l 3t ı;o 

20 (.ey [Romanra] \.':O~O 2' ;o 

l!O tllnar '\'uıo,ıovyıl ;p~ i t 7~ 

ı Çcvoncç cvyıt 

Altın !11 ı . ~n 911 ~1) 

~Terldlyc 
Ror~ı Sf ~o f.C 

Bıuı\:no !40 ~() !~ So 

1arayda baba basan ilmi muhal- unan ems B. bin llyaa PafADlD 
lesinde cedit 10 12 15 No ile mu- felci umumiye mUptell olmHm& 

mebni tahtı vesayete ahamuı 
rakkem maa bahçe bir bap ko- muvafıkı fen olduğu lst. Tıbbı 
nak ile derununa cari 7 maaura adli işleri meclisi kararnamesi 
bir çuvaldız mai lezizin 22 41 mOnderecabndan anlatılmakla ol· 
hisso itibarile bir hi11eai otuz veçbile mumaileyhin tahta Yesa• 
giln müddetle müzayedeye kona- yete alınmasına ve kendiaine 
rak 150 lira bedel ile talibi kansı Mabel Luiz hanımın ~aai 

tayinine 12-8-930 tarihinde ka
uhdcsinde olup ihaleyi katiyesi rar verilmiı olmakla ilAın keyfi• 
icra kılınmak üıere yllxde bq yet olunur. 

ıammlle on bq ıfin müddetle &yotlll 5 nci ltra nıem•rlutwıao~ 
müzayedeye konmuıtu.r Hududu: Eıref efendiye borçlu Mevlan• 
haydarhane tekketi ve horhor kapusunda Tarsus mahallesinde 
caddesi Mustafa Efendi sokaiı 11 numaralı ahırda mukim ibra• 
Lnfn Bey ıokatı ile mabdattur. bim oğullarından Hasan •i•ra 
MüttemilAb: Konaklardan birinde ait bulunan bir at ve d6rt ioelc 
bir avlu bir odunluk bef aralık 21/8/930 tarihine müsadif per• 
bir çini sofa ikisi çini döteli 16 
oda bir çini salon Ye mozayık ıembe ~un meıkiir mahalde 
salon bir mermer taıhk bir bal- bilmilzayede Hhlacağındaı:a ma• 
kon bir ıofa iki salon iki kiler hatlesinde hanr bulunacak me

muruna mllracaat etmeleri ilaa iki beli üç mutfak tek kumalı 
olunur. bir hamam bir malta taşlık bah-

çede iki kuyu bir su hameai Bıy~oz ıullı i"a 1'fnnurla/m11Ja11: 
mlltehaddit eıcarı müımire ve Bir borçtan tab hacze alıea• 
gayri mliamire vardır. Alettabmin bir adet Uç yafnıda Kınm im
konak 535 metre bahçe d6rt ması dOve 24-8·930 tarihiade 
d.SaıUm miktarında Ye biısed•r- puar günU saat onda Uak.Gdar 
lann tahtı ifgalindedir. diğer atp.ıannda açık artırma ıaretile 
konak mermer slltunlu bir mer· satılacağından talip olanlana 
mer aralak bir mermer taıhk mezkOr vakitte mahaJlinde haırr 
Oçtı malta daıeli 9 oda bir bulunacak memuruna mD.racaat 
merdiven altı bir . tat aralık, Bir etmeleri ilan olunur. 
heli maa yalak bir musluk iki 

ıahniı üç set: Üı:erine alettahmin 
bq döoOm minktarında bahçede 
bir havuz bir çqme mevcut olup 
bahçenin etrafı duYar ile muhat
tır. derununda hiuedarlardan 
Ha1ibe H. mukimdir bahçede 
ayraca bir Ufak odatı• •ardır. 
Kö4kün mUştemil!b ~iri taı 
iki aralık 4 oda bir hell bir 

mutfak bir ıofadan ibaret olup 
hiuedarlardan Hayri B. Otur· 
maktadar selimhk cihetindeki 
bahçede eıcan müsmire ve pyri 
müsmire mevcuttur. bundan son
ra Fazla malumat 38-447 No 
dosyasına müracaat olunmı:Jıdır. 
müzayedesi Adliye binasında 
dördüncü icra daireıinde 8-9-30 
tarihinde ihaleyi katiyesi icra 
edileceiinden iftiraya talip olan
Jann ycvmii muayy~nde kıy
meti muhaınmencsi olan 39000 
liranın hisseye muıip miktan 
% 1 O pey akçesini hamilen 
biıut veya bilvekile hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

BtJ'OJlu d~rdiincü sulh huk~ malı 
Jcernes.11dtn; 

KadıklSyünde Modada Devriye 
sokağında 49 numarala Lengche
ne villasında mukim iken elyevm 
Şişli emrazı asabiye ve akliye 
hastanesinde tahtı tedavide bu
lunan Fransa devleti tabaaıın
dan Jerom Kont Kaliks Efendi
nin akıl hastalığına müptela ol· 
<luğu sabit olduğundan hacrine 
ve kendisine umuru vesayeti ifa
ya ehliyeti tahakkuk eden mıh
tumu jul Fransuva Kont Kahkı 
Efendinin vasi naap ve tayinine 
14 Ağustos 1930 tarihinde lca· 
rar verilmit olmakla keyfiyet 
ilin olunur. , ____________ _ 

Vakıf akarlar ve mah. 
Z.uller müdürlüafinden: 

Kıymeti 

L K 
4866 96 

fltn tarihi 
. 1·8·930 ilt 3.9.930 

Uzun Şncaattin mahallemnc:le 
Fuat Pt- caddesinde Uıan Şt\· 
caattin camii 1rıuı 4866 lira 
96 kurut ilzerinde mlizayedeye 

vazedilmiıtir . . Talip olanlar yeY· 
mi ihale olan 3-eylw-930 tari· 
hine nıUsadif çarıamba ,ana 
saat 16 ya kadar Çemberlitaı 
civanoda fıtanbul Evkaf müdll· 
riyeti binasında Mahlüllt kale
mine müracaatlan. 

iLAN 
Beıiktaıta Abdülbamidi sani 

vaJlfı akarahndan 50 numaralı 
hanenin tanzim kılınan prtna· 
mesi mucibince tamiri pazarlık 

ıuretile ihale edileceğinden talip 
olanlann ıartnamesini prmek 
ve mahallen tetkikatta l:>wua
mak isteyenlerin teminah mli· 
nkkate akçelerile 27 apıtoa 

çarıamba gönU saat on ilçe 
kader mahalli mezkürda 54 nu• 
marada mlitevelli kaymakamlı· 
ğma ve yevmi mezkUnın aaat 
on bqine kadar latanbul e..kaf 
müdiriyetinde idare encOmeDine 
müracaat etmeleri 

Bir ZIJ8 

Pek klymctli doktorlanmııdan Konya 
Doğum \'c Çocuk bakım e\ i Etfıl mü· 
tebı cısı doktor (Mıdıar Sevket) Bey. 
duçar olduğu hamlıktan rchıyab olamı· 
) &r&k cn clki gun tekmili enfac eylemİf 
'e cenazesi Karaağaçta aile kabristanını 
dcfnedilmi~tir. 

Te,ekkul" 

Davetler 
Ttvzıat. li,Otn syonundon· 

:i - Hu milddct zarfında mürıcut 
ctmiycnlcr en ona bırakılacaktır. :::.::====~=-ı 1 ıcaret ve zahırt. 

harici ~ 
-.. Pıyango M l2a'ür l0/ ündtn= 

Sevgili \'e kıymetli bıbamlı lı:ayma• 

kam l lalit Beyin bir haftı e\'\'tl gaybu· 
beti ebediyesinde gerek cenuesine ve 
gerekse tecssüratımı:ı:a i~tirak ederek 
mahıun kalplerimizi tatyip ve tesliyc t6t· 
funde bulunan dostlanmı :ı:lı aziz mc ltt• 

1 - Ak ara) askerli~ şubesinde mu· 
ka\ 'l't mal Ol gazılerlc yetimlerine ve şe 

h t 'etimlcnne att p:ıra te\ zian 20 Agus
to Q,3() tnrıhınc mü adıf ('nr~amba gÜ· 
nune kadar de\ am edilecektir. 

2 nu şubede mukay~ et olanların 

mezkOr tufhe kadar mtiracaat c) lemeleri 
IA zımdır. 

4 - E' up ı kcrlik şubesinde mu· 
kan·et malOI ~aıilcrlc utimlerinin ' 'c 
~chİt yetimlerinin tc\ ziatı~a 21 Ağustos 
930 tarihinden itibaren başlanacağından 

Fit lu Ticaret borıaeı kltlbluısuamUlit 
tarafıncl•n • e rlmlttlr -______ .:.:;.:::.;;.;;.:.;;..~~~~~----

Oll'lr••I 
A .. arl Aual 
J.:. P. K. p 

Butcfay 
Yuırıu$ık 
Sllntcr 

ıo 
,, 

Sert 10 tn 12 2! 
- Z-.hireler -

ıılakadaıanın e\ ,·eke de ilan cdildil i 
vcçhilc bilcümle vcsaikile birlikte tırihı 
mezkOrdan itibaren 'ila~ et mcktupçulu
ğunda mute~eld,;il Jı.omİS) ona muracu t ı 
ej lemtlao • , .. Iİlilııiiı _____ ._.__ııiııılll_ ... , Çudu fi Su 6 .l~ 

Numunesi •e ıartnameai veç· 
hile bir milyon z.arf mübayaa 
edileceğinden itaya talip olacak· 
lann pey akçalan ile birlikte 
23-8.930 Cumartesi giinll saat 
on beşte piyango modürlüğünde 
milteşekkil tayyare mubayaat 
komisyonuna mllracaatlan. 

dışlanma tc~ckkürü ayn ayn ifaya 
teessürümüz mani olduğundan muhterem 
gaıı:etenlzin ta\"a utunu rica cdttiı. 

l\1crhumun zc, ccsi \'e kerimesi na· 
mını mahdumn n1s Or . • ·ejıt Hdic. 
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Emnı.yet Sandıg~ı EmlaA k bey ve Çamlıca aokağındaeski 44, ~8. 44 rv AK 1 T ll;] 
46, 53, 44, 44 48, 44, 48 yenf 30-1 , 122 

122, ve 97 numaralı bcı yüz doksan arıın UÇÜ k ·ı" } Müzayedesi arsa üzerinde bir katı kirgir ve üç katı ı an arı 
ahşap olmak üzere dört. katta kll'k ıekiıı: oda • Her ırea netrlllu:ı llJ' • 

Kat,i karar ilanı Oç ıofa bir mutfak ve eUi arşın arıa üze• •••••••••Tarife••••••••• • 1 • 
M!i.ı:&'1'4• fbu 

beddf ı. 
11.ferhııııatııı clııs \•e DC\•'i 

·o. ile mevt i Ye miiştenıfljh 
Jl!orçlunun bıni 

rinde bir hamamı ve iki yliz dokuz küıur 
dönüm iarazyi müıtemil bir köşkün 

! Def iJlık lı:uras JO • 
• 2 • 
• • • $0 • 
: s : 50 atik 2 Rumelikavakhiaan mahallesinde Hamam 

ıokaj'ında eakf 4 ve yeni 2 numaralı yUz 
tamamı Zekiye H. • • • 6~ • 

altmıı Uç ar11ndan ibaret mfuıhedim hane 
4400 17603 Pqabahçesinde Köyiçi elyem iıkele cad· : 4 " • :15 : 

: ihtiv1Jç lcalm1Jvın- : 

217 
anumın ~m~mı.. Hatice Makbule H. 

221 Anadolubısan nda lbrahimbey sokağınd 

desinde eıki 1 ve yeni 26 numaralı yüz 
altmıı iki ar11n arsa llzerinde mebni klr· 
Jir üç kattan ibaret Ostilnde sekiz oda 
koridor bir mutfak Ye yirmi dört aıın arsa 
Ozerinde bir aptesane Ye guıulhane ve 
yirmi al'flD bahçeyi . havi bir fınnıo ta-

: CiJVIJ lrtJ.tU!r ( azamr 
100 

:. 
: 1 O tkla ) il~n edil- • 

eıki ve yeni 4 numaralı yüz U'flll araa 
flzerinde ahfap iki buçuk katta dat oda 
iki aofa bir mutfak bir kuyu Ye yüz aek· 
ıen uıın bahçeyi havi bir hanenin tamamı Mustafa mamı. Mehmet CeYdet B. 

2065 17854 Kandillide mezarlik sokaiinda eski 1 S ve 

: mek 6zere ma'ltlu : 
: Abonelerimizin her Oç aylı~ için : 
: bir de!aa meccanen' ! 
• • • ' ~ıtırı ıeçeıı 11.talarıa futa 'atın • • • • f~lıı Ş er klıruş uııımolunar. • .......................... : 

120 297 Çalata'da Şehit Mebmetpaıa mahallesinde 
Sen·er B. 

yeni 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 numaralı iki ytb; 
ıeksen arşın arsa üzerinde ahıap üç katta 
on yedi oda bir aofa bir kuyu ve yilz 
altmıı beı artın arsa Ozerinde bir mutfak 
ve bir ahır e iki d6n6m bin ytlz elli bet 

Kiralık - Satılık 
Oıtllpçiilar ıokağında e1ki Ye yeni 17 nu-
marah elli alb arıın arsa Ozerinde k•rrir 
bir kattan ibaret bir dOkkAnıo nıııf hİ•· 

Kiralık hane - Çapa tTam· 
vayına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tadı su, müşremil4tı saire.. lki aiJere de 
dverişlidir. · 

512 
auİ. Bekir Ef. 

1507 Fatih 'te Haraççımuhittin maballeainde eaki artın zira bahçeyi havi bir k6şk8n tamamı. Zahide H. Kirası 25 lira" Müracaut: Defterdarlık 
4 üncü şube müdürü o ~ .:ısına.. 

355 

yeni Şifahane Ye yeni Türbeiıerif soka· 
j1Dda eski 13, 13 mDkerrer 13 mOkerrer 
13 mükerrer ve yeni 11, ll numaralı yOz 
bq Uf.in ana üzerinde klair bir katta 
OıtGnde uma katında pasa oduını ve 
otuz Oç artın bahçeyi Ye altın• 

da .bod~~~ b.avi b~ fınnın yiiz yirmi 
ıekiz hiue ıtibanle elh bq hissesi (mezkur 
hnn mahaJli haraptır). N d' H 

2138 Eyüp'te Camikebir m.halleainde e.aki tür· a ıre • 
bearkaaı ve yeni Bahariye sokağında eski 
5 mükerrer ve yeni 10 numaralı yii:ı kırk 
al'flD arsa Ozcrinde zemin ve çab kaitle 
ahfap Uç katta ikisi ufak Ye biri çab odası 
ye beti )ilk ve dolapb olmak Uzere zekiz 
oda biri ufak olmak UzereUç aofa bir m tf k 
bir tulumba iki k6mllr1Qk •e yllz :ıt: 
bq &fflD behçyi havi bir hanenin tamamlfı 

Safin Ş · az. uıye, Şaluer Safire Hanımlarla lamail 

26L" H k , Kemalettin B. 
""' atap apwn da Demi .. •• mahall . d . il ~ Wl9 esın e ıp· 

20g 17913 Topanede Karabaı Muıtafağa ve Bayaııt 
mahalletiade eski ve yeni Lüleci Araıtuı 
ve Kale aekağında eski 40, 40 mGkerrer 
ve yeni 15, 36 numaralı otuz artm arsa . 
tızerinde klrgir üç katta Ye DttOnde iki 
odayı ve arka cihetindeki ıokaja mOaadif 
bir abın havi bir dOkkAmn Oç IUue itiba· 
rile iki hiueai. Mehmet Ef. 

1840 19256 EyOp,te Kmlmeıçit maballeıinde Balayo-
kutu sokafında etki ve yeni 12 aumuah 
160 aJ'flD ana &zerinde abpp dlSrt katta 
on iki oda dlSrt ıofa bir mutfak dart kuyu 
iki bin Oç yih elli bir a11ın bahçeyi ha"ri 
bir hanenin tamams. Mehmet Cemil B. Saniye H. 

66S 19365 Beyoğlu'nda HO.eJİnaia mahallesinde eski 
BGJbillderesi ye yeni Vitn• sokağında 
eski 6 mnkerrer ve yeni 24, 26 numaralı 
yöz bir UflD ana üzerinde klırir bir katta 
Oç oda ve albnda bir dOkkAnı havi harap 
bir hanenin tamamı. Mehmet, Veysel Ağalar 

680 19778 Fatib'te DUlgenade mahallesinde çama· 

----Kiralık daire - Ankara cadde-
sinde muayenehane, iduehane ve vazı. 
hane ittihazına elverişli müult şe~itle 
bir daire kinılık tır. Ankara caddesinde 
muallimler kit.apanesine müracaat. 

Apartımanımı aab,.omm _ 
TtineJin ilst başında Şıhkulu Deyinncn 
sokak .Beyker ıpanımanı kar~ıstnda Hacı 
Seyit ıpırr. No: s 

Satılık araa - Taşkısapta Sof. 
ta Slnın mahallesinde Dede paşa soka· 
ğında tram\ a)· istasyonuna l da.ltika mc· 
u fede içinde kuyu"u bulunan bir arsa 
acele satılıknr. 

. ~Iı~.•k istiyenler ycnt postanede bq 
ınfidurluk muhasebesinde Cahlt beye 
rnilracaat etmelidirler. 

--......--...... . ..._ ............. ..-.._. ...... .._ 

Müteferrik 
Mttracaat evi - Her işe mu· 

tahass.ıs memurlar .sevk eder her ııte \""dc 
tzamt teshiltt gösterir. ' • 

...... ç er caddeıiııde eski 99,201 •e 1en69 
num~alı kırk bet•11ın arsa Bzerinae ah 

•. p bır bu~uk kattaüatUnde alçak tavanlı 
bır oda yükaek ta·yanJı ufak bir ıofa •• 
elektirik tcn•irahnıhavi e•kice bir dükkl· 

tırcı ıokağında eaki dört ve yeni 23 nu· 
murah otuı ilç &rfl• ana Uıesinde 
kjr.gir . bir k•ttto ib_,e bir dOkklnın ta· 

Alek~iyadi han Galata, müessisi 
Ferit 

95 

185 

605 

365 

120 

155 

mama. MuharTem B. 
297 19845 Çubuklu'da Cabir ıokajında eıki 31 Ye 

Seyyar mOıdOman memur is· 
ti 

6378 Tnıu tkama'mıd • 8 
Mehmet Hndai Ef. 

op apı a eyautağa mahallesinde Ak-

yeni 36, 36-2 numaralı biri elli iki •rtı• 
arta üzerinde abıap Oç katta yalnız iki odaıı 
natamam olmak ıııere d&t oda bir mut
fak dif eri elli bet artın ara üzerinde ah· 
ı•P iki katta iki oda bir ıofa bir mutfak 
ve otus a111n kadar bahçeyi haYi iki ha-

yoruz - Yapacağınız muameleye 
gore ayda 90 liradan fazlı l:azanıbllir· 
siniı.. 

lstınbu J dördllncü Vılafbnn içinde 
Onıonkol T esriat 

aaray caddesinde eski Ye yeni 82 ili 88 
numaralı yllz otuz bir a11ından ibaret müo· 
bedim dön dilkkln arsuının tamamı. 

AIAttin ve KAzım Beyler 
8398 Salmatomruk'ta Kefevi mahallesinde T 

1 sokağında eski ve yeni 2 numaralı qrıç 
d 'b yuz 

arıın ıa ı aret mUnbedim hane arsasıııın 

tama~ı . Muammu Mustafa ve Arif 
Efendılerle Eıma Hıkmet Emine Rem . S b H , . zıye ve e er • 

8588 Koaka da Çobanısan namıdiğeri Cobanşa-
VUf mahallesinde Havuzlu aokaimda k' 
17 Ye yeni 16, 18, 20' 22, numaralıeno ı 
yilt arflD öurinde ittibmaın mahalli . ç 
k .k. " Dl YO 
eı:a ı ı yuz artın üzerinde camekln • 

hallini ve yüz elli arıın llzerinde adt kim~ 
'k. k tlı b' d rgır ı ~r. a ": ırer o ayı haYi iki haneyi 
v.e ıki yllı etl~ ar11n bahçeyi havi (Havuzlu 
Hamam) namıle maruf bir hamamın tama· 

9193 
mHı. k'K 'd H b b Hatiçe Nedime H. 

Al vy e acıp an ma ailesinde atik 
Sollkçcfme ve cedit Okmeydanı aokafın· 
da eski, ~ ve yeni 1.3. numralı yUz yirmt 
arıın üzerınde abıap ıkı katta alb oda 'k' 
ufak sofa iki ytlı kırk daıt arı in babç 

1 
~ 

h 
. eyı 

havi bir anenın tamamı. Mm Marinko 
10099 Beylerbeyi'nde Havuzbaıın'da eski 12-4 · 

mOkerrer 12-51 mUkcrer 12-52 mükerrer 
maklüp numaralı yüz sekıen sekiz arım 
arsa Uzcrinde duvar bölmeleri mecut olup 
ye ilç clönüm bin dört yO.ı on iki arıın 
bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı. lffet H. 

12096 Efrikapı'da Hacıilyu mahallesnde atik ve 
cedit Ebe sokağında harita 1-2 mevkiindc 
eski 9-11 ve yeni 9-11 numralı yüz otuz 
sekiz arşın rsa üzerine mebni kArgir bir 
kattan ibaret ııvalan noksan bir abınn ta-
mımı. Osmann 

15710 Osküdar'da yeni mabalede Karamanlı so
kağında eski 27 ve yeni 21 numaralı alt-
mıı dokuı artın üzerinde mebni kirgir bir 

Ef. 

kattan ib ret bir dükkanın tamamı. Osman Ef. 
16498 Beylerbeyinde Kllplice mab )lesiade Şemsi 

nenin tamamı. Mehmet Necip B. 
lOÖ 198.S6 Ereokay Merdi.en karyesinde Tekke so· 

Mftracaat evi - Her ne~i ta· 
klbat, her lisandan tercüme, ve emlAk 
icar ve idırcs;n i kabul eder. 

kaflnda eski 5, 6 yeyeni 8 numaralı yüz 
yirmi artın arsa Ozerinde ahıap bir buçuk 
katta Oç oda bir mutfak Ye alh yOz sek
sen arpa bahçeyi havi harap bir hanenin 
tamamı. f brabim Ef. 

10SO 20233 EmirgAn'da eski Fınn ve yeni Mektebirllt· 
diye yeni Albncı ıokakta eski 39 ye yeni 
28, 30 numaralı yOı: sekıen artın aru 
llzerinde ahşap iki katta on iki oda dart 
ıofa bir mutfak bir ıu haznesi Ye iki kuyu 
ve yedi yüz altmıf dört arıın bahçeyi ha· 
yj bir hanenin tamamı. 

500 20485 Ramide Boşnak mahallesinde imam 
Halia B. 

•okağıoda eski 1 ve yeni 9,9-1 numaralı 
tDz on arııa aru llzerinde abıap bir katta 
Uç oda bir avlu bir mutfak •e diğeri iki 
ytız ar11n arsa il.zerinde kısmen kAgir Ye 
kısmen ahşap bir ahm ve yedi yilz on 
dart •11ıa bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Kemal B. 

Yukarıda cinı ve ncv'ile semti Ye numaralan muharrer emYali· 
ıayri menkulenin icra kılınan aleni müzayedeleri neticesinde hiza· 
lannda gösterilen bedellerle mUtterileri üzerinde takarrür etmiş 
ise de mezkur bedeller haddi liyıkında görülmediğinden tekrar 
( on beş ) gün mOddetle ifAn edilmelerine karar verilmiş ve 6 eylül 
930 tarihine müsadif cumarteıi günü kat'i kararlarının çekilmesi 

takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezkurda saat on dörtten onaltıya 
kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lUzumu illn oluaur. 

Kok kömürü münakasası 
Yüksek baylar nıektebi rektörliiğünden: 
Yüksek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

kok kömürü mevkii münakasada olup 24 temmuzda ihalesi icra 
kdınamamışhr. 20 Ağustos 930 çarşamba günll ihalesi icra 
kılınacağından talip olanların şeraitini anlamak üzere defterdarlıkta 
iktisat muhasebeciliğine muracaatlraı • 

Galata Kredi liyone Aleksiyadi han 

Zayii er 
Kumpanyamız namına mukayyet kım· 

yQllun 3247 plt lra num:ırasının blr tane· 
şi zayi o!dujtundan hükmü olmıyacağı. 

!'tandard Oil C'ompany Of Ne,-york 
§ Hül'iJet cüzdanlanmızı u y! ettik 

;cnl~inl çıkartacatımızdan eskilerin kük· 
mü yoktur. 

Yüksek: muallim mektebinden 
Miıne \'\ er N'urlye Ne\in 

Çorum ziraat mektebinden 1928 
sene inde ılmı~ olduğum tasdiknamemi zayi 
ettim ~ eni5inl çıkaracağımdan hükmü 
yoktur. 

Ç.onım ziraat mektebi mezunlanndan 
65 N: Osman Te, filı; 

Kunduracılra ilan 
Zonguldak 'ı'ük~ek ı\ laadin ,.e ana' i 

~lühendisl mektebi için muktezi ı 00 çı"rc 
Potin ve I 00 çift Ocak çizmesi munaka· 
sıya 20·8·930 tarihinden itıbarcn yirmi 
gun müddetle munaka.:aya konulmuştur. 

Taliplerin şeraiti münakasa\'! anlamak 
üzre mektep müdüriveti ne müracaatları. 
İhlei kat'h·e i J O ı-;y.lül 9JO {'arşamba 
guniı aat 16 da ZonJ;"Uldık Hın zai Fıh· 
mi\ e miidüri~ etinde icra cdılecckıir. 

Aler.1 tefekkür 
(l)unkiı flJ.;ret ıhtıfaJımize QU) (ık bir 

alAka \"e necabctle \ e biı) iık hır k<' a
fetle iştirak eden Tıbbiye, Kuleli, ;\lal· 
tepe. Darüşşafaka, lstnnbul li5clcrile 
F.) üp Orta mektebi mu:ıllimleri \ c tale
be ine \C mumaile)himi goııderen mu· 
dur beylere ,.e Eyur 7.abıta memur Ja. 
rlle ,bazı matbuııt men(uplanna , e ~:, up-
tcn '• hariçten ~den hir çok k" met ıa
nır zc,·ata J-'ikret"in ruhundan nıha, ct•iz 
teşekkurler ederim. filonnalı :\~ 1.ıın 



-
Gazeteye gö.ıderilec:d:: mektupların !!zerine id are içinse ( idare ] yazı)'& 

ait l<e [ Ya7.ı ] ı,areıi konulmalıdır 

B&&Jmıyan mektuı>l•na leclemacl.,., kırmeti m11Uılclerema mektuı>i-,.. l<oaulmat ...,.ı.n.. 

kaybolmumclan •• Utnı..r.• müadereeatıadan ıwe mu'al cleilldl,. 

' 
~=-=-:o=-....... --=--==-=="==-..,.,.,,---==-._,--------~-=~, 

•

.... lıiı ................ lJ1[l 'ır = SAYISI H6R. V6R.D6 6 K:.:R.UŞ = • :\lA TBAA VE İDAREHA~E : 
fSTA!'iBL'L. Babıall, Ankara caddes nde •vAKIT YURDU. 

T.ı • 11170 (İDARE l~t) ltn (YAZI işu.RJ) T ..... •f ı V41CJ.T, Poet& t.--. 6' 
1 

~ @~~~~~~:x.@~ 
Beste~ar Kaptan Zade Ali Rıza beyin~~ 
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1 Ağustos YERLi J 
Mallar sergisinde 

Adapazarı Bez f B~ri~BSI ~ 
Masa örtüleri, Peçete, Tisör ve 

1 diğer mamulatını görünüz 
;lııııımımıooıı~nooıınııııoo~~mııııııııı~~ooıııWll-'''ı~wı~ııuıııuıımmmıooıııııımıııııımnı~m 

"iLERt METODU., 
Celtıl Nurı Bt}'lft riyasetı altındaki lıeyetin dil l(.itaolartnı alını.z 

Cumlesi maarif veklletince ilk mekteplerin ders programlarına ithal edilmiştir. 
Alfabe. 2 sarf. 5 kıraat Tilrkiyede misli görtılmemif bir seri. 

Kaideleri derhal gözün hafızasına nalqediliyor. 
Bu seri münderloat, metot kfıGıdm, baskının nefaseti tle 

b~tüft kitaplara rüçhınını iLAN eder. Fiatı ehven. 
OGRENMEK, OKUMAK, YAZMAK artık gü9 deO:I. 

Adres· ileri kütüpıınesi, ~Jertehani sokar'· ituri hanı Galata, İstanbul. 

leyll F ı11 tdl l J Kız 
~Nehvırl evz1ld ı ise eriE~:ak~ 

Arnavutko••yu••nde Tramvay caddesinde 
kigir Çiftesaraylarda 

Ana sınıf ile ilk kısmı ve ayn teşkilat dahilinde kız ve 
erkek mum iali aınıflan muhtevidir. 

'---==' 
fptkli bit nıbaıııı ne kadir Wl1IO 
dayanıyor} Onu t.Uu i.lc ~ 
Umit mit11ıizıtt ıJı::i misli fule d.yuac:ü. 
ı.üıcs'ua son derece 11f pullan bu ~rıo 
yıkama undiye11 için eu bıriııı:i temiDamr. 
Dildtat ve ihtiDWtU mahıuse1e mehı:aç 
eşya ıçio imal edilmiş olan LÜU, hiç bır 
sun:tle ıpelt kuma$1an unır yeranc:z. 
Bilakis bol köpug() ıpeklile"n nazik 
tcllcriııi muhafua eder ft ula çitilemedm 
ha dürlU tiri çıkanr. 
Hanımlar ıuvalct ınunflan.adm mamlf . 
:::; ııır ıııcle fıulı LOır.s ıstiıııal ~ 

i.llKS 
Gayri menkul malların açık 

arttırma ilanı 
lstanbul Dördüncü icra Memurlu

ğundan: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri men kulun ne olduğu: Fabrika 
ve üç dükkan ve derununa. cari nısıf 
masura mai lezizin ıe;,. hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki 
mahallesi, sokaiı, numarası; Fındıklı, 
Mollaçelebi m. Dolmabahçe caddesi & 

at. 139 ila 145 c. 139-\, 141, 143, 145. 
Takdir olunan kıymet: Tamamına 

40.000 Jira. 
Kayıt muameelesine baılanmııtır. Talep wkuunda mektep 
~erilir 

• ~· Telefon Istanbul: 2867 

Arttırmanın yapıJacağı yer, gün, sa
• at: İstanbul 4 Undt icra dairesinde 
111111" 22-9·930 t. saat l4 iJa 16 ya kadar. 

R b t K 1 
_ --·- 1 - işbu gayri menkulün arttırma 

i
~~ o er o ec [li•fjljJ@lı şartn:mesi.11-9-930 ta~ihinden ~tib~ren 

Kolec kısmı • Ali mühendis kısmı _ Sanayi kurlan 930-8 ... No. ıle 1st. 4 cu icra daıresınin 
H b . . • muayyen numarasında herkesin göre-

- ~r per~em e ve cuma günlerı saat 9 dan .. 12 ye ~a~ar I• bilmesi için açıktır. ilanda yazılı olan· 
~- :ıüracaat kabul olunur. ~erler mahdut oldugundan _!.•bca! lil Iardan fazla malumat almak istiyenler 
~@~~~~~~ tavsıye olunur. ~jj~~~~ işbu şartnameye ve 930-82 dosya nu

Istanbul Kız .Muallim 
marasile memuriyetiınize müracaat et
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yuJCarda 
yazılı kıymetin yüzde yedi teminat &Ös 

[ Devlet Demlryolları ilanları ] 

ı--~----~-1 

1 

Kayseri, Sivas veya Ulukııla ıehirlerinden birinde bulunacak 
olan poz böliiğilnün alb aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla .mllna• 
kasası 1 EylOl 1930 Pazartesi günU saat 15,30 da Anlurada Dev• 
let Demiryollan idaresinde yapılacakbr. 

MOnakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlannı ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisy:onu 
katipliğine vermeleri ilin olunur. 

Taliplerin münakasa ıartnamelerini üçer lira mukabilinde Anka· 
rada idare veznesinden. Kayseri, Sivas ve Ulukışlad• istasyonlar
lardan tedarik edebilirler. 

Jandarma imalathanesi ilanatı J 
Diyarıbekirde 9 ncu seyyar fandarma 

alay kuınandanlı(Jzndan: 
1 eyllil Q30 dan 1 eylnl 931 tarihine kadar Diyanbekirde bulu

nan dokuzuncu seyyir jandarma alayı miri bayvanabn iaıelerine 
muktazi on iki aylık izami 260700 kilo arpa 171720 kilo ot ve 
l 20240 kilo saman ve mahiye azami 19305 kilo arpa 12870 kilo 
ot, 10020 kilo saman almak ve bedeli mabbemab taaviye edilmek 
Ozere 25 gün müddetle mOnaknıaya vazedilmittir. 

30 ağu11toı 930 cumarteıi günü saat l 6 de Diyaribekirde ıer 
yar jandarma alay kumandanlığı dairesinde ihalesi icra kılınaca• 
ğından taliplerin ıeraiti anlamak tızere lstanbulda jandarma ima• 
litane mlldüriyetine Diyanbekirde alay kumandanlığı dairesindeki 
komiıyona mllracaatlan ve m6nakasa günü yiizde yedi buçuk kU
ruf teminatı naktiye ile arpa; saman ve ot numunelerini getirmek 
Ozere ~ünakaaaya iştiraklerı illn olunur. 

Kağıt ve karton'·münakasası: 
Tütün inhisarı umum mü

dürlüğünden: 
· 18- 8 - 930 tarilıinde icra edileceği iJin olunu kiğıt ve karton 
münakuasının idarece görtılen ltızuma binaen 23-8-930 cumaitelİ 
g\lntl saat 10,30 a tehir edildiği allkadarana maltim o!mak bere 
illn olunur • 

ispirto ''e ispirtolu içkiler inhisarı 
· Umumi Müdürülğiinden: 

rdaremizin kabul ettiği boı rakı ıifelerinden 29,S santilitrelik 
250 gramlıkların temizleri 3,5 v~ kirlileri 3 ve 56,S santilitrelik 
500 gramlıklann temizleri 4,5 ve kirlileri 4 kuruta toptan Ye pera• 
kende olarak idarenin Kabataı ambannda mBbayaa edilmektedir. 

Satmak isteyenlerin mezkur ambara müracaatlan. 

Mektebi müdürlüğünden: 
Ana muallimlij!;i ehliyetname imtihanları 30 Ağustos 930 Cumartesi günü yapı· 

lıca~ıııdım müracaat edenlerin o gün saat dokuzda mektepte bulunması lb1mdır. ter~:_e~~kları tapu sicilli ile sabit oı-1 t b l k k l l • kt b • mıyan ipotekli alacaklılarla diğer al!- s an u er e m ua 1 r.a m e e 1 
F eyziati liseleri müdürlüğünden : 
T 1i ve iptidai sınıf yoklamala.n ile ilk kısım mezunivet imtihanlarına I 3 eylül 

cum ıtesi günü başlanacaktır. Alılkadar talebenin bu tarih.te mektepte bulunm;ları 
lazımdır. 

kadarJarın ve irtifak hakkı sahipleri
nir. bu haklannı ve hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuri
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 

ikmal imtihanlaı, 
!stanbul erkek muallim mektebi müdürlü-F eyziati liseleri müdürlüğünden: 

\lezuniyet imtihanları I eylülde başlanacaktır. Alılkadar talebenin bu tarihte 
mektepte bulunmaları lazımdır. 

halde haklan tapu sicilli ile sabit ol· xu··nden.· 
mıyanlar satış bedelinin paylaşma- ~ 

Vilayet daimi en.cümeninden: 
sında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmağa iş· 
tirak edenler arttırma '8rtnamesini 

Koskada papas zade mustafa çelebi mcdcresesinin maamüıtemi• okumuş ve lüzumlu malUm~tı almış 
lit mülkiyetinin aablması 3 eylül 9 30 çarıamba günU saat on bire ~~ ... bn t:ım_ um kabu~. etnu~ ad ve 
kadar kapah zarf usulile mUzayedeye konulmuıtur taliplerin teminat ıtıba~ oluknulrlar.b düsı~unade bırdaktl.an 

k 
'f gayrı men u un e e ı z manın a \ ~-

ve te lı me~tuplarını yevmi mezkiirda vakti - muayyene kadar en- rilmezse gayri menkul ikinci bir arttır 
cümene tevdı eylemeleri. ma ile satılır ve bedel farkı ve mah-

Vı ·ı A t d • • •• ' d rum kan iman yüzde 5 faiz ve diğer za. 
l aye a ll 11 l eı1,cu nıenın en: rarlar aynca hükme hacet kalmaksızın 

ilk mektepler için muktezi encümeni vilayet kaleminde numune
si mevcut bir kanepe iki koltukdan ibaret yirmi kanepe takımı 
mubayaa edilmek iizere 3 aylül 930 çarıamba gUnü saat on bire 
kadar aleni münakasaya konulmuştur taliplerin encüm~ni vilayete 
mUracuatlan. 

Silivri kapıda kiin perestev kadın bala mektebi binası 
Ortaköyde cavit ağa mektebi binaaı. 
Arnavutköyünde l, 3 No. maadUkk.i~ hane 
Şehzede ba,ında kiraıb mescit mederese binası. 
~atihde sinan ağa mahalleıinde damat mehmet efendi medere

ıesı. 

J1i"la);4et (/aimi encüınenirıcLen: 

memuriyetimizce ahcrdan tahsil olu
nur. Beş numaralı fıkradaki şart ta· 
hakkuk etmek kaydile üç.defa batırıJ. 
dıktan sonra gayri menkul en çok art. 
tıranın cstünde bırakılır. Şart tahak-
kuk etmezse arttırma geri bıraktlıp a-
hcı taahhütlerinden kurtulur ve temi-
nat ta kalkar. 

( 5- Attırmanın birinci veya ikinci ol· 

f 
masrna ve gayri menkule taalblk eden 
kanuni hakka ve satışm tarzına göre 

1 diğer şartlar: Müterakim vergi, Bele! diye, Vakıf, icaresi müşteriye aittir. 
Yazılan emlakin ve ma tatlı suyun 

yirmi dörtte on dokuz hissesi yukanda 
gösterilen 22-9-930 tarihinde 1st. 4 üncü 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 

Maarif vekAleti celilesinin emri mucibince mektep 1/9/930 tari• 
hinde açılacak ve derslere 15/9/930 da bqlanacakbr. 

EyUU mezuniyet imtibanlarile diğer sınıfların yoklamalan yani 
umum aınıflann ikmal imtihanları 1/9/930 da. yapılacakbr. , 

Binaenaleyh ikmale kalan efendilerin şimdiden hazırlanmaıı Te 
vaktü zamanında yola çıkarak tarihi mezk6rda imtilıaııda hazır 
bulun malan ehemmiyetle ilin olunur. 

• 
lstanbul erkek muallim mek

tebine girecekler 
lstanbul erkek muallim mektebi müdürlü

günden: 
lstanbul erkek muallim mektebine kayt ve kabul zamaDI 

15/8/930 dan 30/8/930 tarihine kadardır. 
Bu tarihten sonra kayt yapılmıyacağı için yazılmak iatiyenlerin 

timdidcn her gtin mektebe müracaat etmeleri ve ıeraiti kabultl 
anlarr a ,arı ilin olunur. Yukarıda ya::ılı emlaki hususiye icara verilmtk üzere 3 eylül 930 

ıarıamba gtınü saat ç-n bire kadar müzayedeye konulmuıtur talip· 
lcrin encümeni vilayete mliracaatları. 

gösterilen arttırma şartnamesi daire• HllllllllllUllllllllll.unlllUllllllllUllllUUllll AltoımmlHUlıoflHUlhllUllllfflUlllll1111WlllbllllollOllllllU'"llRIUllHllUlllUlltllllltHUIQıtıllMllllRUIUlllll1111gltllllllllHtllnılılhl"Olll..
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sinde satılacağı ilan olunur. ?tles'ul müdür: Refik Ahmet 


