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• 
ismet Pş. ve iki vekilimiz 

DQn şehrimize geldiler, akşam 
tekrar Yalovaya döndüler 

Bugün Y alovada iran 
meselesi konuşulacak 

Şimendifer 
Devlet nckadar 

yaph? 
Nafıa vekilimiz gazete

mize izahat veriyor 
Yalova, 20 (VAKiT) - Nafıa veki

li Recep Bey dUn akşam buraya geldi 
Kendisile görüştüm. Bana şu izahatT 
verdi: 

- "Zonguldak havzasını, cenuba 
inen demiryolu lnpatını, Fevzipap 
hattının Ulukı,la • Kayseri kısmını, 

Mersin limanını tetkik ettim. Faaliyet 
program dahlllnde ilerliyor. 30 ağus
tosta Sıvum kUpdmdan sonra devlet
çe yapılıp ltletilen batlann uzunluğu 
1188 kilometreye varacaktır. 

Bu kı1ta11 sonra fU hatlann açılma
m da mUmkiln olabilecektir: 

1 - Deitrnıen aı .. Balıkesir (l&i) 
kilometre. 

2 - Gölbqı • Malatya (108) km. 

V -A-K- 1-T 
ın 

Hediye kuponu 
No .• 35 

Piza kruvazörü geldi 
italyan mektep gemisinde 

Kıralın yeğeni de var 

3 - Irmak • Çankın (104) km. • hnl Fazh B 
4 - Ulukışla • NJlde (60) km. - VaB maavın z ey 
GeJecek aene afuıtoaa adar da ltalyan mektep gemisi Piza 

şunlann açılması miınkUn olacağını kruvaz.6rn dOn sabah aaat sekiz 

Dalllllye ft Hariciye veldDerl Pendlkte keı:dllerlnl hesaplıyorum: buçukta limanımıza gelmit ve 
klll'flhy•nlar aruıncla 1 - Malatya • Fırat (34) km. Selimiye 6nletinde toplar atarak 

D L!ıı kili 2 Niğd "17 rf (llS) k Şehri ıellmlamıştır. 
auwye Ye • • ŞDkrn Ka1a, b b l d - e • n.ayse m. 

HariciJe •ekili Teriik Riltttı .era er ~~in e YaloYaya gitmiş.. 3 - Kuzgun • ştvas (100) km. ltalyan efareti ataıe navali 
le1ler Clan Ankaradan tehriml- tir. Dahiliye ve Hariciye vekil- Bu ikind ve "5ünc1i hatlarla Sam· ve sefaret erkinından bullan 
.. aelmftlerdir. leri y aJovada Gazi Hz. ne arzı sun • Mersin, Akdeniz Te Karadeniz blr motlrle ltrift.alrl y efilk8y 

iki Yeldl Peı;aclikte kaqdan- tazimat edecekler, BqyekiJ Hz. irtibatı tamamlanacaktır. Bunun uzun açıklannda karplalDlflar Ye ge-
_,__ Din riyasetinde yapılacak olan luk yekQnn (ıtg) kj}eme•redir. mide bulunan dnk D'Ancone 
~' orada inip Saka-• . .....: . . k '!' ., 1 mi l d ·~ ıl"~maa ııtıra edeceklerdir. • Bir aene sonra dnletin ..,.n...ıı.. de- cenaplarım se A aımı ar ır. 
motlrile YalOTaya hareket et- B "çti d .. -ı-Mii• ı kr V k E el mitlerdir. 0 1 ma a Iranın son menfi lillryollan (l8M) kilometre olacaktn'. ita ya alı i tor manOn 

CeYabı dolayısile hidis olan va- Yeni fırka :hakkında bir cffyecetfm hazretlerinin yeğeni olan dnk 
R-....:.ekiHmiz lamet PL Hz. de ziyet tezekklL. d"l k D'An · · d-rt d dır ~T ,,.. ur e ı ece ve bir yoktur. Fırkamm lfderlerf ffldrJerini cone yırmı 0 yqm 8 • 

.ilba Ertutrul yatile Yalovadan karar verilecektir .. 1 d"I MUlaz.im rtıtbesile gemide bulun• 
tehrimiıe hareket etmiflerdir. ,...,. ______ ...;,..·~-- soy e 1 er.,, 

Ertuğrul yatile Sakary motanı Irana k~;~~~-~;;;i-;,_E_l .... ı-.m-·---;;-·--"----- ma~:~;;örlln allvariıi saat ona 
Yalova 6nlbıde karplqmlf, ı... Y 'J d v k k aı· ek"li ogru araya ~ı mlf :ve v ı T ı Dik D•a1ron 

::~PP,.t!::.:1'~::=~:.ya~ı:: Neler de uydurmuyorlar? ~~= ~~~':1::0!;:::d:: ;ukta dQk 0·~ ....... 
..ı.ıerc r. 11 ... yekilimiz diflerini • tir hir garden parti verilecektir. 
--y UW9 T b m•ı . . _._ 
tedavi ettirmek 8zere lstanbula e rı· k d 1 Vali muavini Fazlı B. 6ğleden Salı gilnllne kadar liman•••-. z uman anı u·· tı·matom ver- buı k •-- p· ~ kr_..~ telmiı!erc:lir. •onra gemiye gitmiş ve iadei unaca OUUI aza 

Dahiliye Ye Hariciye vekilleri miı ve bizi ilanı harple tehdit etmiş! ziyarette bulunmuştur. Yunanistanm Averal 
d&n ıe•nm·ıde viliyeti, fırkayı, B" b "h . Bugün talebe karaya çıkacak I eşidir. 1907 aenesinde İDfa e& 
Jerli malları aerpini ziyaret ız u 1 tıl~f 1 halletmek İçin AmanuUah Hanı v• Taksimdeki cilmhuriyet abideTmiıtir. 10000 ton hacmindedir. 
~erdir. mütcvassıt tayin etmişiz aine bir çelenk koyacakhr. 23 mil aOr'ati ve 4 tane 23,4 ilk. 

Bapekil Pt- Hz. ye iki Yeki! Londraaan Şikago Tribüne yanlı- kumandanı hududu geçen Türk tedir Beyoğlundaki ltalyan aefare- 8 tane 19 luk 12 tane 7,6 Lk 
elin a)qam gene Ertuğrul yatile yor: kuvvetleri kumandanına bir ültimatom tinde cuma gilnO saat b~ş bu.. topu vaardır. 
~ova~udde~~~~~ &rada~m~h~e~ndnl~~~huduth~ciM~m~ı~an~·==~~~======~========:~~==~ 

Vali vekili Muhiddin Bey de nın Tebriz havalisindeki askerlerinin dlrde bunu hali harp addederek hücum yeni fukada üç Y,eni meb'us -.... --------=-1•-11•--·---ııuın-..,,111111.--~1 edece~ni bildirmek için emir almıQtır. lffllHNllftllltrltN 8 I ){ 

Yeni lran sefirimiz ı Sefir Memduh Şevket Beyin geıi Bugu"nlerJe ı·sı·mlerı· belli 
çağınlmaaı Uzerine 'V'&Ziyetteki gergin- aı 
ilk büsbütün artmıştır. l k el ·ı · 

Key Husrev dlyannda Bey Husrev, 

Ankara, şimdi ihtilafı halletmek 0 QCQ ' eni iYOT 
için harici vasıtalar araştırmaktadır. "d A B 
Me\'lok bir membadan alınan malQma- Katibi umun1ilik bürosunu 1 areye sım ey 
ta nazaran Mustafa Kemal Paşa. ken- memur edildi 
disinin phsl dostu ve lran Veliabtine 
kızını vermesi .. uhtemel olan Sabık Yalova, 20 (Vakıt) - Serbeıt eden yoktur. 
Efgan ktrah Amanullah Hanı Rıza Cilmhuriyet fırkası umumi katibi Yann (bugiln) umumi bir top
ph nezdinde mutavassıt tayin etmis- Nuri 8. lstanbuldan geldi. ilk lanma yaparak intihabat İçİll 
tir. olarak lideri F etbi Beyj ziyaretle görüıecek Ye kat'i bir karar 

TUrklerln Kürtleri tedip için g eç· 
tikleri hudut ınıntakasında lr:ının si· uıun mUddet görüştü. Sonra vereceğiz. 
lah altında 68,oto askerf vardır. beraber Gazi Hz. ni ziyaret et- Yalova 20 (Viikıt) Gazi Hz. 

Paris gazeteleri ve tiler. Nuri B. le görüştüm bana: ni ziyaretten dönen Fethi B. ak· 
- Hergün içtima halindeyiz. 

ismet Paşa Fırkamızın kazanmasına çalışı-
Şlkago Tribün gazetesi yazıyor: yoruz. Şimdiye kadar m5racaat 
Paris gazeteleri lrana karşı takın· edenlerin adedi on bini geçm"ş-

dığı mUteca,iz ,aziretten dolayı lsrnct k tir. Fırkamıza girenler liyi 
Paşayı şiddc. le tenkit etmekte \'c bu 
hareketin Cemi!eti Ak' am tarafından cümhuriyetçi o malıdır. Muhalif 
bir müdahaleyi davet edeceğini SÖ} le mür.teWleri alamayız. 

[Alt taralı 2 inci ıayıfada] HenUz mebuslardan iltihak 

,., 1: 'f, ı.,• tH '"'., ' , 
1

' a11111111• 
Kec'ık6y ve Anadolu semtleri 
mühim bir yokıuzlukten kur-

tufmu,tur 
- il :lır • ) azı ı altı cı ~·~ ıf:ıda. 
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tama kadar bOyük otelde çalıı
b.Kendlıini bir çok meb'uslar gör-

diler.Bu meyanda sabık maarif ve 
kili Va11f •e Konya meb'uıu Refik 
lleyler de ziyaret ettiler Vasıf B. 
kendisinin yeni fırkaya iltihak 
etleceji hakkındaki oeıriyata: 

GlUOmıiyerek: "Doğru de
;ildirl,, Dedi. Mamaafih yarına 
kadar yeniden fırkaya üç meb'
uaua iltihakı bekleniyor. 

Y alo•a (H. M.) - Şimdi al
cbjım malOmata göre buğün ye
niden alb kaza merkHinden fır
kaya ylblerce iltihak telgrafları 
plmlftir. F etbi B. her müracaa
ta &YJI ayn tqekklr mektubu 
yollamağa bqlamlfhr. Fırakaya 
burtın ll~lacll kadın Aza kay· 
dedilmittir. Bu Orenos zadeler
.. Rukiye hammdır. Ağa otla 
AU.et B. dlla S. C. fırkaıı mer
kelllhle akJama kadar mqgul 
........... Otledea ıonra Erzu· 
,.. ••h'mu Talaaha B. Yalo•a· 
clu plmif Ye fırka merkezinde 
arkadqlarile 16rltmllftllr. 

T aUia B. dlln bu haberi ta· 
aamea tekaip etmfttir. Y eai fır
ka kltibl umumilik blroıunu 
Wan7e mlll'• medwi meb'uaaa 
llltllal umumtal Aıı• B. memur 
edOmiftir. A..m beyia selen 
.utap •• wkubulan mllracaat· 
.... tetkikinden aalqddıjuaa 
... S. C. farkuana pmek la· 
llJ•lerla çotmw anıkat •• dok· 
torlar t .. kiletmektedir. 

, .. ollU JOl'Uldu 

Ap eti• Ahmet B. db ıun
lan ı&ylemiftir: 

Eald ltlllfalarclu lamail Sıtkı 
.. ,. farka,. ... caat ettlti 
tlein cleifhllr. Y ualclıia sibl ye
.._...._ fubraı..ıt meh'-
• ,..ta. Zl1a molla be,U. be
llMJı mhtı •• bir liate ha-

•••• 1 in laablrlm yok. pek 
,.. .. Wrkaçp için ill'lraha· 
.. pldlecetlm. 

HG••rln •r 
Y ui farbya iatiup ecleceif 

••'flllibalaaolu lataabal meb 'u
• H .. Jia Bey, din plarimiz 
C. H. farba merkezincU pllf
•br. 

Aza olmak iıteyenler 
Subıll Clllnlıtırlyet Firlıt.ası Wibl 

U•M•i./ilillM4: Fıibmıu aza yazıl
mak armıunda bulunınlann imza cde
.cttferi formül olmak üzere gazetelerin 
alf"lllklerl şekli doğru bede bunun el 
,.... He ıtmdlden yazılıp merkeze gön
.. lbui ınün•ıip değildir. Aubk taah
•·mui oluak icap eden vaı akalar 
tab euirilmekte oldutundan fimdiye ka
e el yazıslle gönderilmiş olanlann bun• 

Alan mıtba T•rakalarla tebdil etmeleri 
•P e4ecılf tebllt olunur. 

S. C F. Ktdbi Umumisi 
M. Nuri 

VAKıT in tefrikası; 66 

Pqayı aaray bu hizmetle ta
... .., Ye bir kaç ay sonra da 
ı.arriyetin ilinile Ayan mecliıi-
111 a tefelıkGlll üzerine zah taha
atee 1>91anm Ayan azalıima 
tariai icra buyurulmuştu. 

Bu tayin haddi zatında mani
darcla. Saray meşrutiyete ~artı 
bale.U, olduiu ijbirarı Ayan 
iatllabıada g6ıtermif, orası için 
lkls Meh•et pqa, Ayı boğan 
Halil pqa, semerci HOseyia pap 
•• marnu Veli pata fibi hay
TU Jlkapb bir zlmreİ ayan 
tefrik ederek mecliae gönder
mek llUl'etile orasını ve bilvesile 

Namzetler b~i fMIYl1 Komünistler 

Ahmet Hamit 8. 
Gülhane hastanesi cildiye Vll 

efrenciye bat asistanı Dr. Ala-
met Hamit Bey, Ankara cebeıi 
askeri hastanesi cildiye ve d· 

lzmirden şehrimize 
Belediye intıhabatı için Liselerde l&zım mı, gönderildiler 
iki fırka da faaliyette clelll mi 1 İzmit, 20 (VA.KIT) - Komünistlik 

renciye mütebassıshtwn• tayin ft 
terfi edilmiştir. Yeni vazifeıine 
başlamak ilzere bugün Aııkaraya 
hareket edecektir. Orduda cilt 

Hakkı ŞinaJı Pı. yeni •aznanlanndan Nusret, Cazim ,.e 
fırkanın namı.etleri Edebiyat hocaları ara- Mehmet Ziya, muhakemeleri yapılmak mllıaviri unvanını haiz olan Dr. 

için ne diyor? sında hararetle konuşuldu ~n ~ilkıemaııe tmnbula gönderil- Ahmet Hamit Bey, kıymetli 
Ankara. ıo (Telefen) - 1.:aeMyat mı§lerdır. Sevklerinden evvel birinci tabiplerimizdendir. Ankara ..-

Cümburiyet Halk Ye Serbest hoealan k•qrttlaft Hala •araretlJ noterlle bir prôteiltoname lıazırlıyarak 
Cümhurlyet fıtkalan Belediye mtlnakaf&lar oldu. Dlfta edebi1Mnam ml•clıl um•mwte .ermişlerdir. Bun· kert baataaesiae tayini Aabta 
intihabab için hazırlıklara de- okutulup olnıtalm&llJMI laaldmula ha· da. tevkifierinin haksız olduiuau yu- için bir kazançbr. Mu•affakiye-
Yam etmektedirler • S.C. fırka ıırhk eacl......,. ~ .....,.ıu maktadırlar. tİlaiıa devamuu tememıi ederlL 
ıının hazırlamakta oldup liıte• yordu. Rapor liae edeMnt propammı ·-··-

1 

•' t ** 
de Necmettin Molla, Mtbeler törle çiz1nlfdı Irana karıı vaziyetimiz 
mlldUrll Halil, awkat Necati. 4 tinci mııf, Jtaflad& 3 aut; kıraat 

~;::..!!~t=:'-- lıııı.lııia ;:J!~!~ • = ..::; Neler de uydurmuyorlar? 
Halk fırkuıaıa natuetluiae 1atı ta ... n ıı uan uır dhaa ecl• 

ıelince, bu lalllUta lllfettit _,lyatı. [Vd tcrfllı l fnd Mfl/da] telalikesl .. hl~ olmazsa flındlllt ·yok· 
Hakkı Şinaal Pı. .nala.. •Jle- e ııter 111uf taatimattan soarald e- mekWtr1er. TUrktyenln, ller ne kadar tur. Fakat bil!kis şu zan hasıl oluyor 

. . .,.--· deblyat taıthl' n dhaa edebl1atr Abaaı cemiyetine dahil değilse de ki Türk hükQmeti, yeni bir fevkallde 
mııtır: • • . Ba PJ'OPUI amam! heyette ..;.,.. Brbaa • K•llotr •kam• iw lıoymq murahlıu ta,tn .. erek ......... il· 

- Biz de aa•zetlerialai lelpıt llrk• _.. dl't'U •*1a-- elmtu· bir ....._, ..tatUt ..,... bllun laarfd nsfyeJl faalleplnaek n w ..... t 
ediyonıL ŞimclOd C..U,eti he- I•• ehtml•a. .. ..,..&ili • ._.._ ......... la.. p1411th lf&ret olun- hudut mmtakasmdald Ktli1 llp ...,. 
lediye ile Vlllyet •eclill uaaa plara ...., ol4a. NeUeıM eberi,e~ •Utdtt. bUmılmuma miitaJUk lhUllflm *' 
adedi 94ttlr. la azalana .,._ela le obtwl ... aa karar ftrlhU.. • • • ati• hallini teınbı etm.k ~.-. 

bilhaua ihtiau aaldbl, •• .ıeketçe Kabul Nimi Hududu seçmlılz ! DJfer dhetta llaret etmlt old .. 
tummıt •• kuu... elaalan Aakan. 20 (Telef•) _ Sfpa w O.JI Ta'raf IMa .,o1c1a muz veçhlle lru ll86metl blmt • 
ayıracatız. Şlpla.U. aularm Macar .ıantaaeJeria•e 1aaR1f daJ•· -.ri~atta w-u~or rmmen Tlrk bnetlerlllln Kart ul-
bepsi de kı1•etlidir. fakat laepei rl mh .. beUle kabal nemi pprldı. 11 .,..._ tuWI De,.U Telsraf ... lmnl takip ipa han top~ ~ 
'ha.:. --Lıbi dJ.lld" N ---• . mit oldaldamu teJit etUllM-. z...-
1 u.U..... •" ır. •...-· •tell ,..,._ı · latil&latm lnUne ~ebUMlll ...... 
lerimiı aruaaa pek mulatemeldlr Bir A YUturalyah T8rkHlğil -arter ........_ Tuıudu nr- ıunablllr. Zaten oldakp ...... lrv 
ki laariçtea de taınmıt plulyet- tahkir etti 4ill Mr telp'afa auaruı Ti~ Tah laı"9tlerl hududa Tilrld7• Klr.....ıD 
1 • al ... &.. T bll i»..ı.r.laa 4a blm, JO (V AKIT) - 11.Uıi ._.ele raau IMd.-ıa ..ıtıf .._ ... Şenet 
•n a......... • 'lr ATUltaraJ)'ah Tthtilfl tüldr • a.,t p1.....-. Bw 4aftUa Ktlrtlerla turnnna kaqı •ahafm •rll ta 
umset s&atereceliL !illa Ali mit. ,allalu 1-. WIM ....ı-.a iki dmet da auı teJ(t eder bir ke,rtyeltlıııı. Bu 
Beyi Kup Fırbn.ua namzet tüa .. • eden -t .,,..,.-:--lılr Mnbt lraam, • llUlk me11hll .. 

1z6rttre'4W.kl b-":-~ Asılsız haber .,...... .... .., ,.. .... •Dlm Mr:::: e::;~ =eli~ ::ı::a.-'1 uaetmeme e era , m ..._tla • ol•afu lıenUz matem de· --~ 1 T h --'"~-*- a-ıı!.. 
.Ao: • ----"·-~ LL. ... ,& ._..,:yen a ran BCUilDlll ·---

,a.terec .... mız D~•• .,... 1P& • rata ne gibi esaslar Uzerfnde cleftlllll, 
kıımım S. C. Farka_ da_.... y.,,.,.z.ı.r ~ ,_n 8ee •••tarda TlrklJOID han ne tamt otundutunu btımetttr. Bul 

mal mahtemelcllr. Çlalll bia ele ••&lr,,.. t.Mnflf ::::cı:::..01~:!;: m::::e: lf'arat, Tllrld'9 btlk1lm.clnln haW, 
onlar da en tanınmlf, latiUp flfle6lllder T._.,. Yerdill cnabl bir aeta•a amtakumda bir tashihi hudut eıae 
edilmesi laınetU .ı.tan .... '• ini. ., (.AA) _ .,...._ ,,,,__ b-, lı••ta tepild m...,ı bbal •t- :ek istedfğiJal farzettlrecek müb'et. 
ıet 1•~ ~ 1'llls ... ,,.. 11 ı .. *••• ..,..._ ~ Mil ~ 'Tallf ülitlildıili fian lr. »• ınarette Kilrt isJanmı bfJ. 

llatlhabatm kaç pd• ta•... ... ... tlf>lll ol~ tıe;!tllm• f(rınemne muanz biılaninak- retle bastırması kendisi ıçı. m$ 
Ianacajım bilemem. Yeni kam a.. paıe,... e"'9loe lc:arelcdıae ~ ftrk ukerleti, ini cevaptan te- olacakım§. Fakat Tahtalıda temin 
adedi mlrettelaia ....ı.la fa. ..vı,. ..._ ola y .. _,..,... _.. edlrlk kltft Alri ....._... dufuna göre, Ankaranm llOll 

--Lı _.__ blrbt ... bdar ell9ablll ladell • ._ hu tepnima ........-. ha•at tult.lhl meRleelnl bit bir _.... 
luıma NJ Term.... -rnun n. ......._ -• Tirld'9 fnu le a17claDa aa.ıyaıak ...ı.ece ..a 
kıh1or. Bu miktar kaç ıWe lııllllr -•ıııtı '- ....,.. Gayd MI- lldncl bir aota nant --~ " asa- .. __ un ..... 9--- 1ı11L..A.--a&...a.. ...... d u_n. llldll• c:al) lllt ._.. Mr ti• nlıl __,_ __.u ,.._ ... uan ............ 
dola~ t•hmha ed ı•a. ._.. •·••. w kiPllaa ....,..... tMetlln• 1ttı temla .....,il• llKal edilen bu neti JAzlmede bnlunmasmda ~ ... 
ne ka.W- istical edene o kaw .,._ ........... ••a+ ...... -.laka 1erlae eeaaptaa tavlzat tek- yordu. Esas mesele Anka5" n :turu 
çabuk olur.. lllbldlr ı&tJmlltdlr. ıo fflllpa llJlll llflaclt hhmmqtar. ~ baa ne arumaaJd milnasebatm tabi ifr ce--

•GhYeleumada 9 aDCG. ..u..ı .... enap vereeell laellh uı.......-lfllr. J'e18R takip etmestnde .e her W ta• 
Hazineye ait toprak blDoe nihayet 1 1, _,.. ..ı..bma ,.. dl ? tın . lhtlllfatı adt s1yu1 tartk De ..... 

muhtaç halka verilecek f&dui tbam. p1a iP ..att ..... 1 an ne yor · sartı ıanet etmesindediı\ 
Herhansi bir IUl'etle Dewlete mevıa haczin ..,_._ ...... ..,.... 2'• 11"""""'4•ı V AKIT - Şark WIHlntıd N I~ 

i tik l t 
• la __ _, _.hlM••• J4 AtallOI tulhll tebbt- Tahrandaki Ttlrk •firlnln ga1 ta· ne karfl ınzn.11tiırıl.d takip alml• liı 

n a e m11 o n ... .a Ye ...ı• .---ı...a- .. ...ı•-L .... -L--.a _._... --'•-' b •-.J· iftlikler o arui ft ~ nem-- &J-mw --. "- • ........... .....,. ,.... ... _. .... ._. u Mfrlgatan nuıhl11etlnl lwlGflCO -~ 
ç d '-! • htar L-IL- tellt Komisyon riyalellle gayri mtlbadil- lna70r. Bu hadlBI bizim de lpret et- #!Ur. lranlılarla k.oqWUU1nrws. Kfallf 
yanın aaı, aruıye mu ..- .... ı ~ d mattmıt ~ -r-.,,-
teni edilmekteclir. a. m..ıald ~..: .;.._. .._ Yan• mJt oldatuau nçhlla TOrk - lran lırt de IU1.11 tenldle iftirak etmlf ._. 

k 
·11 ete t Lf"i edil ......... tmm in~ manasmı mut- labUlrler. 

~ame Ti y ev ı • tlbl!Jetlad• bDl11DM ealik aalalplertnha Jüa ., ... etmesdL Ttlıld,enln Iran SıfirlmJz Menulula ŞeDlcd B•ıl _... 

miftir. ~~:::.=-~~ •atmeU aesdlacleld eefirl Memduh çağırmadık. Kendial utila etti. y~ 
U-sküdar tramvayları teblll cılanar. lfltket 8'JIJI sert Plmldıfr dolra- Hillreo Bey tayin olundu. 

c\P· l'abt ayni 1amanda Tahrana Amanullah Ht111ın tava..utu iM -pM 
Oıkldu tramn,.._. ICa- Kırel111 Ta9 lir••i .. elktl aama0e1'tln yerine hali hazırda Sof· acemice uydurulmuı bir galaıttıır. Bir 

dık6Jln• temdidi ilaılai 12 Beref. to (A.A.l - Guetelere na- ,.. Tlrld1e eeflri HflBreT BeJ(n tayin doet olarak Türldgeye gelip oCııraa ae> 

EylOle b1ralul•ıfbr. Zarflar o w mat Karol'u laÇ pyae .....,i181 oludatu bild!rilmektedir. şu halda bık aralın buradtı11 lran• dilU lfliı. 
tarihte aplaeakbr. a.a..ıw'Mi IMlhara tehir ecllleeehr. bll haöıede hiç bir kafi münuebat yaya gUt#ği malılmdur. 

mqrutiyeti tehzil etmek iate
mitıede j6n Tllrlderden çekine
rek bundan •uıeçmit, Jalmı 
ördekçi Nazmi PlfA'I• ta,..le 
iktifa etmifti. Çaakl diterleri 
birer tllrlll tuii Jlbret eauhua
daa iaelerde 6rde~ Numi pa• 
tanın Mr•yı bu intihapta tHki• 
de •anız kalacak fena itir tlb
reti bulunmamuı bu tayinde 
mDeuir olm\lfbl. 

Ayan azahta clotr-u lmlr 
bir itti. Tevekkelli • dlaJ&lla 
iyan, ahrette im•a I ,. diJe Wr 

ti dl altaUn .M attıılr•an, ıeklm, bu derde de çare bul- Pqanın hayatta edindiği tec-
.eliJe lltllJe ........ kp, makta l'ecikmedi. rllbelerden aldıiı netiee ıu idi 
laatkaea ... ·111ye11 ebuclıktaa Arbk pqa lyan vemesinden ki çok :r:aman süküt, bir çuYal 
IOllfa paf&JllD keJflae payan para tomannı allaca dojnl ıözden daha mlleaairdi. ODUD 
yoktu. Yalmz i,Umaı umumi ayakyolmuı boyluyor, koca to- için paıa, etrafını bir gemi ulam 
... leri PllJor, Wr de ahraaea mm pacalan açkurla d011unun aiilrün ve heybetile dinler, " 
_ ... __ ia!timalanada U. IMı· içine dolduruyor, paçalarının etrafında bir gemi aılanı ıllk6a 
,........,... • ve heybetini basıl ederdi. 
ı ı .,..-d•. uçbrlaruu UW,aten bir kere Hırpani kıyafetle Ci.;am, 

Her a1 para blorclı. A1tm d.ııa detDml&yor, n ancak on- ayan dairesindeki te · bir 
para11 taldaaak kola7clı. Fakat du IODr& g&alll tahat ederek saray havuzunda yüzen bir Iİa• 
kltat .-ra çıkbktaa IODl'a fataa. Ayan dairainden Bqiktqın yo- aar konduraıından farklı değildi. 
bqJ fibi 1aakelicili bel Wr te· 1p.:,0[

1
°::u •. zuı araaaada ,.ok Bütün rilfekanm istanbulin, re-

bir. -'bi L:. M a.. L- ..- dingot, jaket, atay geymeaine 
• pap •• ....... '"' eyi adamlardan birisi idi. Ne 

&-- ıu_..ıı •....Lı tr rağmen paıanan pantalonu ata-
para ....,.arım......,. ._. am• etliye '-• ... ır, ne ıütlllye müda· k d B d •-- :-~·L- • • ..a "-..... ıuz, ce eti mühmel i. oynun a 
•aJau1D awı.,.: ıçua .. e e•e hale eder, ıadece put gibi liatik yakalı bir gömlek bulu-
..Umea ptlrm •lhim bir dururdu. nur, kezalik rüfekanın, ayakla-
IH8'ele idi. Ba put wibi danıt, ıadece nnda lustrin iskarpin tqımala

Pqa t.aalda, tl1le idi, h61le umumi içtima zamaalanna mah· nna mukabil paşa, amerikan 
idi ama, dojruau erbabı izaadaa am detUcli. Encilmen içtimala- vidalaımdan yapılmıı ve konç
ltir Alta. nada, buauai mllıahabelerde de lan pantalon paçalarına ıokul· 

Helta lnleldere ... , ruttnap pap ayni tavn muhafaza mut yarım konçlu çezmelerini 
IUI un, clertlerlae pn bUa ,..... eclerdL muhafaza ederdi. (Bitmall) 

darbı meael yoktu. 
Her ay 100 adet 



ti ile ---- --- -·--- -----
-----~---~-
...,..._... ____ _ itilaf name 

&$§§§§iiiiiii5 mülikat •.• 36 temmuzdan itibaren 
'--"'- b h k k b h mer'i olacak rauu At CB DO IBDI Ve 8 8 ati Muhtelit m&badele komisyonu 
gc11memeılni bilmemeıfcllr heyeti amumiye•i dan toplan-

- 10 - IDlfbr. 
lpaJı bir .ı.-. -rar. BalJltaidanıdan ayn yqamalan bıH iki taffe>i lf" 

ı.&rdır. Tlık ........... _ s- de martkan etmlfU. Sizde kadlllla edHk 
•ıkına T8rk .-1t.11JN411:. lleafaat ayn ayn fırkalar fdl. ••• TarihfJBcN: 
emedea 1..,l•W. tablP'· Uc seae- ıd7wUe .m Wlbdat; .U.de Q,-a-. 

bir muab••• -1ebtimize P- U81lp. • • B• Od a.D ~ t.•••• 
, M, - ............ bJır, ft OD, mi kffd .. Jha ........... llOe ....... 
Mt ... de üllft .. ..,.._ı eder. bnldkla dla1'7ona-. Yaba ••·• 
Ge8e pl•lf". OtellM sNiP .lıeadüıl- defla • de pk «7WJE» .,. «aluU ı•
slrd8m. Bu •er Karaialz Till- muz ftl'dıl YMakla ..... ~ .., 

GlmtipM O. 8eltia Karald- tirlyor.t .. 
ylamq, •JB)aatiadea çok isti- Bfr hle pldf ti llkıatı Jle llfet ...,_ 

tmif. AJatarka bJaftJI J"UdUID da ettbds, ldmatQt 8ndink. 
dam, aitt afır fp7orcla. Kendfaial Su .,. rUı 1 Banlar pytekJik 'ffrif. 
yletmek •tedfat· Her l'nuız cfbl ba Su JVfne eu. , •• her halele dalla mi-
~ 4'& .-ı n Ortn * eöy- haniçijr. Mudd n lfret ... 1ıerialit 
~· ,J'rugdlar slrflfme, mil•babe deffttirmeıwm.. .huna 1ro1: .. 
ftbaerfade bldaddfrler. DeflJi •7k•J& kal~or. """ m• 

Aldı BeJpbh: alldsüacla, •mu taaTftfudaa Tldt 
_ B1I ,.ya1tatim on1111eadar. Her se- len bayı, 7ek. 

jabtlJlil Wr ba~ ay dnllt addet- Ey 8* n •alaterna Tltkler: GI
;-· ~ 'f&tallmısda on bit ay ,.... lflaü, kahkahlılarla dlflaU., JAtife • 
Gll 0J1119ram. Sim aedyetlerinizden cUab, etı..uaı., .,..,...._; wıq ... 
,....._. delflim; ~ti hu mesi- nu ki •••leketlab bir kttlf&M •ett•
t-!'9!" _ ~lrtar. Mfllaadenlzle biraz bir dJr • 
~ttnizden, içtimai ve rahl bir ek- ••••• Din dia enet kulaklanm • 
......... • • • kadı. Te4an ıp. htaabal •mtmd• 

- Pek zl7Bd• istifade edem, mil- bir hekime gittim. Beklemek J..._di, 
~ çtinldi on iki kiti benden evvel pleaif-

- Ttlrk mntethdn bqbea nobaıu? Jerdl. On 11.ı .. ıpi mu .., 
ıu .. ayeae e ... m. R&,e 

- Bilmem ama. •• Belki fimdfye ka- biri ıtUim1emlyor. Evet, IManlar 
lar Bctrsadl iflere ehe•mi7fl ftl'llle- tadlrlar. Llkia Jaaata bile siler, "'hM-
.-ıY• olınafa intiaru keadhd ferah ve :. 

- ait tutar, '11tluia p1qR 
- Garp m~daiJetine IOU&dan lir· Milleti .daha fada ~ludırmat. ...-1 çal11tmnak ip. .......... ..-mı 
- ~ '• 0)'118P8ia, alq etnih ......... 
- Öyle ise siz llyleylnf&. 

- Memnuniyetle aöyllyeylm. Tfir· Tirkiyetle 'ok tlolafeı• .. Anıla ili 
Un bqbea kuıura, noksam, kabahati vapur)a, lhneMUlerJe. ••• ıWııı J1ll tf6. 

meelnr bllmemeaJcHr. Ttlrk u gller. fa malaalle kaJay ..... Qradm. B.._ 
GUcUliil vakit te terbeet silmez. Zan- mtlrakabede. Btl•ce yerleri bira& 
~etler ki aiiJınek ayıptır, günahtır, 18· mWp tekkeleri anclın7or. Mulkl ta
~I Vardar loyılanndan Tebme, savvula lidenıe lldUrldldtlr. Eclebi,aı. 

ya dek gittbiı: Türkler ferah gtı- tmızı bilmiyorum, fakat mtll&epikl• 
aüyorJar 'leiekle ıtllemlyorlar, utana rin U desin ...x kla-n.. . 
tua ~· GQlmehri sveı.,... a • avre -. ecltbbi._.. 

Bu toplanııta bGrolann meu
lai bakkuada ikinci btlronun ha· 
lll'ladıj'I rapor olmamqtur. Ayni 
içtimada Tlrk-Yaaan itilAfname
ai aOlhalanma teatİIİ tarihi 
olan 2Stemmuzdu itibaren mer'i 
acldedihaame karar ftl'İ)lpİftir. 

lltült wıallua1'1n 
Altuu:ı t&li mlbadele komil

Jo•u tarafmdan latanbul Rumla· 
naa Yuika daiıtılmuma devam 
olunmaktadır. Y abaa: villyetten 
beklenen liıte felialcliji için 
lnı teniat ilk tevziatta Y&IİJet
leri tllpbeli glrtllerek keadileine 
•nika •erilmiy-. 3000 Ruma 
J•palmaktadar. 

Balana doayalan t.tkik edil
mekte ft ura ile kendil.n. 
•etilralan •erilmektedir. 

Mllracaat eden Rumlardan ma· 
halle ilmGhaberi, ntifu tezkere
leri •• vaftiz klj1dı iatemnektedir. 

Mehmet Ki.mfl B-
Dabilt lııaatahldar .atebı•••• 

Dr. Mehmet Kimi) Bey, bligtln 
Loit TftJeatiao laımpanyallDlll 
SteUa clitalya ••parile Jtalyaya 
sicleceldir. Meliaet ICamD Bey, 
Amıpada bbb bir c:emiyetia 
trip etmif oldaja tetkik •• 
tet.W. ..,...... iftirak etmek
tedir. 

Melımet KlmD Bey, ı.tanbul
dan FraDA Ye lıviçreye pçecek, 
muhtelif milletl-.e ıq.-ıp dok· 
torlana dalail bulaaacajt bir 
he etle lt F ri · Çt• 

Sergide bir saat 
Yerli mallar sergisi senenın güzel 

bir eseridir 



--------- -

~ 4 - V AKIT 21 Ağustos 1930 _..;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;;;;ı;;liiiiliiii;;;;;;;;;ı;;;--..--.--;;;;;ı;;;;;ı;;;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;ıı;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..___._._....;;m;;;ı .... ~;;;;;ı;;m .... _a;;ııi&ililiiiliiliiliilm...,.;;;;;m;;;;;;;;;m;;ıı;iiiilii;;;;;;;ıı;iiiliiiiiliiiiliiiiiim--lliiiill•m;;;;;~ 

· .. GELI Sl ' . -.. 
W~OCTI1r Kürtler ~§5~~CENNET GOZEL ·' .· · 
o~·ü~-c-ü_fı __ ;k~---m-ı-? Semikonun katli FEDA YİLERİ 5Y•a.n:6-~-= Yasemin yiyen kız! 
Cllmhuriyet Halk fırkasına münasebetil~ Ada Yapuru köprnye ıelir· 

karıı Serbest Cumhuriyet Iranı Irak hükumetine Sandıklar dolusu albn ·'·· ken genç bir hammın de· 
met demet yaıeminlerl çiğneyip fırkamıo teıkili milnaıebetile •ikayet etmieler 

ort k ti d v K d •• • • b •• h" • b çiğneyip yuttuğunu g5nntııler •. aya çı an nvaye er arasın a Tahranda inti•ar eden Şafakı U UI patrıx-ı Umut 11 aervetı aca a 
b• de O • cü fı k lOzum bu ~ lS Geren ıene de Franaada bir 

ar çun r aya - Surh gazetesi yazıyor: d b 1 t ? ... 
mduğu meselesi vardır. Bu n- nere en U mut U • . kıun on, onbet tane gilltl bir-
tlncll fırka sosyaliat fırkaaı ola· Bugün Bağdatta intifar eden - ııa - den yemesi kendisine bir ıahret 

e•lrmlf. Zira ne Cilmhuriyet Halk "EJ'llemül Arebl " gazeteainde Kudüsün tathiri oldukça mühim Bunlar, Sultan S&lihattine müra· temin etmit imit. 
-kuı. ne de Serbest C{\mhuriyet (Reis Hergi Tahir, Reia Hayla- bir İ§tİ. Af&iı yukan bir asırdan- caat ederek Kudüaten ÇI)op gitmek Çiçeklerle genç kız, biri biri· 
fJikua kGyliijerin ye amelenin ni, Mamek Hayllni. Şeyho Surci, beri ehli aalip elinde olan Kudüaün iıtediklerini .CSylemiıler, Sultan ne en ziyade yaklŞ&n iki teY• 
ihtiyaçlaruµ nazarı dikkate almı· Şeyh Mehmet Surci, Şeyh Ağa) manzarası taınamile değiımitti. bunlann bütün mallarile, bütün · · ı Ba 'hti -'·- k ı· 1 • h ı 1 Fakat, kendisine bir demet çİ• ~ ımıt ı ya~• anca imularile bir telgrafname gör- Camiler ki ıaeye çevri mıı ve ona mücev erleri le "Ye maiyet eri e çı· 
meYcat iki fırkaıun daha solunda dQk ki bu umail Semikooun göre heyetleri değiıtirilmiıti. Pa- lap gitmelerine milaaade etmitti. çek takdim ettiğiniz bir ktlçllk 
olmak lizere teşekkUl edecek Epıoyede Iran Aıkerleri tara- pazlar, Meıcidi abayı bambaşka Kudüa kraliçeai Sibilla, henüz hanımın bir müddet ıonra o gl-
bir 8291alist fırkaıı temin edebilir fından katlinden tiki yet ve pro- bir tekle aolanuılardı. Meıcidin Kudüı dahilinde idi. Guy de Lu· zelim ıeyleri ağzına atacağını 

lmql Üçlbıcü bir 909yalist fırkası teltoyu ihtiva etınekte idi. garp taraf mda papazlann ikameti ıignan onun yüzünden Kudüı tah- hatrınıı:a ıetirirıeniz, itin ne ıi· 
opıgandasının ne gibi maksat- Bu adamlar, Iran tarafından için bir takım binalar yapılmıf, bu tına çdcmıı, onun atkı ile bütün ra• ri kalır, ne zarafeti. 

ile, ae gibi menbalardan gel· binalann bir kumı Meacidi aba- kiplerine galebe çalmıftı. Bütün 
bizce me~ul delildir. Mem- imha edilen Şakilerin, e1Uen run içine aolmlmuılardı. Sahranın ikbalini, kraliçe Sibillanm qkma Bu mlnasebetle habnmıza ge-

tin I~ ı · "hlll Iraklı olup mUaafereten lranda bulundugwu yer, aon derece berbat medyun olan Luıı"gnan bu ıiralar· len bir hikiyecig·i anlatıverelimı e ~ ... ma mzamını 1 bulunduklan 11rada lSldOrftldDk-
etmek bteyenler için yenJ fırka- olmuftu. Bütün bunlar temizlene- da Nabluı kaleainde mahpustu. Bir gün bUlbüliln biri ince bir 
8111 tqkili 1eni bir Omit Termit, lerini ı5yliyere.k taullüm ve cek ve eıki haline iade edilecekti. Hattin harbinde müılümanlarm e- dalın Ozerine konmuş, 6tüp du· 
lnmlu amitlerini tahakkuk etti- Bağdat hllkOmeti neı:dinde pro- Sahratullahın kubbesi üezrinde al· line eıir düıenlerin biri de o idi. ruyormut- O e1nada yanma bir 
rebilmek ii-;n ıosyali•t- maskesi teato etmektedirler. bndan bir ıalip vardı. llk evvel bu Kraliçenin derdi, henüz aıkına doy k 1 . kalı .1 r !ıt Revandiz eıraf ve Ayanı da bir salip indirildi. Askerlerden biri madıiı bu adama mülaki olmak, az ge mıt ve n ıeaı e iten 

!limda bir teıekknl Tilcude getir- 1 f k k . k.ld . kubbeye tırmanm-, onun te---in- bayabm onun kucaLnda .-innek lruıcağııa ıeslenmiı: ~ mek yolunu aramağa baılamıı· le gra çe ere aynı fe 1 e şı- ·:s .... - 151 ·~ 
•-~-- Hakik ti h ld • A kiye~ bulunmuşlardır. de, firenk istilumm bir remzi ola- ti. Kraliçe Sibilla Sultan Salihatti- - Ne atnp duruyorsun be 
-.nıu. a a e ue v:rupa lran hilkCimeti kendi tebaa ve rak duran bu albn salibi sökerken ne müracaat ederek kocasına ilti- yahu? 
memleketlerinde olduğu gibi ortalık yerinden oynamqtı. Mili- hak etmek istediğini eöylemif, Sul· 
/ftırkiyede bir fırka t~ıkiline reaya11na mediği gibi muamele lümanlg.nn tekbirleri göklere van· tan onu h.emen onun nezdine aön· Bülbül, kaza cevap vermiye-
au olacak bir amele hayab etmekte htır ve muhtardır. Baı- yorken firenklerin bıçkmklan "Ye dennifti. rek gene atmeğe de.-am etmif. 
Ye amele teıkilib meYcut de- ka devlet tebaasından olup ta feryatları her tarafı inletmifti. Eh- Büyük patrik Heraldiyüı te kili- Kaz bu sefer: 

6-iıC:lir.Cllmhuriyet Halk Fırkası bOı lran dahilindeki unsurlan isyan li salip, ha salibi ıöken adamın yıl- aenin bütün altmlan bütün kıymet - istediğin kadar cevap ver-
tlıı Terk milletinin her smıfına ve kıyama tahrik edenlere de dınmla vunılmasım, ortalıim bir Ji mallarım toplıy~ Kudüıten me, diye bağırmıı, aillün qkile 

· pmll olan genif programında lazım ielen cezayı ıeıalarım ~er- zelzele ile alt üıt olmamu bekle- çıkıp gitmek iıtiyordu. Kiliıenin yamp tutuştuğun için feryat ecli
b'lır tllrlO ifçilerin bukukunu vi- mek de devletimiz.in hukuku da- mit, fakat hiç bir fey olmamıı; ağ- albnlan aanclıklar doluıu idi. Her 
kaye etmek de baflıca bir gaye hilindedir. lıyanların göz yatı kuruduktan ve taraftan gelen firenlder, mukaddes yorsun. Fakat aklına faf8yım. 
olarak kabul edilmiştir. Diğer Irak deYletine mDracaat eden feryadı dindikten aonra dünyanın kayadan bir parçacık mukabilin· Geçen gBn bahçenin kapısı açık 
taraftan yine COmhuriyet Halk bu adamlann bu mGracutlann· gene eskiıi gibi .!erli yerinde dur- de, altmlar •erirdi. Patrik, bu tat kalmııb; içeriye girip yanm ok• 
,Fırkası iktisadi Ye milli bayab· dan da anlqılmaktadır ki maktul dulu ğörülmGttü· ticaretini o kadar ileriye ı&ürmüt· ka kadar gül yedim. Tuzlu acı 
mızuı eauı ziraat Ye ç.iftÇilik S.miko ile beraber bulunmakta Şehrin bütün kapılan Sultanın tü ki, mukaddea kayadan bir iz bir şey. Hiç bunun için feryat 
oldajuıı• daha ilk teıekknln idiler tayin ettiği eminler tarafından it· kalmamak iiRN idi. Firenkler, bu edilir mi? 
mn••ında dllfllnmUı, Ye faaliyete Se~ko devletimize teslim o- gal olunmUf, bunlar, ıehirden çı· kayadan eatm aldıldan parçalan 
pçtiti glhıcien itibaren köyln- lacak Ye ~rbk ıekavetle metrul ~ firenklerle ~tıul olm~lardı: memleketlerine götürür."" onlan Kaz.ın giil hakkmdakl tellJdd. 
lerin Ye ·çiftçilerin kuvvetlenmesi olma acaktı. O halde Irak tabii- Bır asır evvel .fatıh ve . muıteyl! kiliseye koyarak herkeıın onunla ıine hayret edilemez, fakat genç 
~kin her .-akit hayret ve takdir • ~ ld ld aö li b olarak gelen fırenkler, fıdyelerını teberrük etme.ine aaik olurlardı. bir kızın yaıemine reva iardD· 
:tfe zikredilecek icraat ıilsilest yetin e 0 u annı Y yen u vererek çıkıp gidiyorlardı. Her fi- Fakat mukaddea lmyamn büabütün tn akıbete f&fllır. 
Gtbik etmlftir. ~!"dele~n lru toprağında renk kendi namma va çoluk çocuk- zail olmaman için flrenlrler onun Bc~im tanıdıitm olsaydı b• 

Bilbarz kGyltl lizeriadea lfar ıtlen neydı? lan namına, hisaeaine düten altın- üzerini mermerle artmete IGS18D 
~lbuaunun kal<Jınlmuı, askerli· itte b~ sual ki bu K~ .ae.r- lan veriyor ve qyasile çdap. ~- ğörmüılerdi. Ancak bu tedbir ile ~ hammm d~e._..1.eme-
iin bir buçuk seneye indirilme&i, gerdelen zor ce.-ap Yerebilırler yordu. Fakat firenkler, bu iıte de kilisenin ticaretine mini olmaia ıi kolay olsun diye· bir demet 
Ukerli~ Yazifealııin mahali mın- kanaatindeyim!" namuskfırane hareket etmemiıler· imkln hami olmuftu. marul yahut nane gat&r6rdnm. 
takalarda yapb"1maGı bu cUmle- • di. Bunlann içlerinden bir çoklan (Dft>onu ""1') ~ ~ 
~&~~~b~nA~~wBulg~gaze~Sl ad~~~~~~~·~===-~-~----~====~====~ 

.., her hangi bir köyUne gidilip de lardı. Bilhauan bunlann prenale- Şikago T ribiJ.n ne diyor ? 
k&yllllcrin verdikleri vergi ile Ttlrkl e aiyui inkipf nok· rinden bir kaçı, firenk1ere iılim 
i~a11oa mecbur olduklan mil· taam/an bafka memleket• elbisesi giydirerek onlan kaçınr· 
kellefiyetl~r bun.dan beı !>~ ~e- lere misal olabilir, diyor ken yakala~mıılard_ı. F~t b~ ka- Fethı· B. Parı· ste ı· ken 
ne enelkiııe nıabet edılır ıse "La 8 .. 1 . d • T" ki bi rnk çınlanlar, firenklerm fakirlen ve 

d k.. 1.. Ü "ft ' · 1 u garı. en. ur er r %~ f' d 1 · • d' d i · la l b{! a koydund"ln vek çıbnç~kın b~- senedir mllstcfit olduklan tek fırkalı dı !.ellerdı~ı Bt~•~'r~ ebn cıl z o nan 
e ay e ı ece yu ır ı11. 1 bi lek t . 1 a egı er ı. ı..,.;ıa, un ar para "Ye 

fa k 1 E" d par umen onun r mem e ıç n n · 
r gGr:t1 ~r. ger Oç ört sene sıl bir iyilik olduğunu tamamile tak· mal sahibi olanlardandı. Fakrt fi. 

aemleketimıxde denm eden ku- d' d . ıh· h k t ediyor renklere bakan bile yoktu. Bun· --'-'-k ha "k d· buh ır e emıyormuş g ı are e · 
AIW 'V'~ cı n ı b.. ı ram· lnr. Tek frrka demek tamamen merbut lara gene müılünıanlar acımııla"" 

te111ab olma1&ydı buglln d k d ~ldi H bt I-"" onların mühim bir k11mmı muka· d 1 k6 ı ·nı h · fırka eme e&• r. er r s ~-~ • y en n epıı tanın· toplanı§ta heyecanlılar, mutediller, bilsiz a.erbeıt bıralmııtlar, 'Ye on ae-
.~ bır hald~ ~unacakb. K~- münekkitler ve aynı zamanda memnun· kiz bininden yalnız on aekiz bin 

t
h~ beliyesının zararlan ve ık- larla gayri memnunlar vardır. Fırka· albn alarak b~rakmıtl~d!. Bun~
a~ı buhraııı~ ıarsınt~lan k~y- ya lştir~k eden bu muhtelif a-ruplar la beraber gerıde 16 hm fi.renk eaır 
enn " çi~~lebrln bil mayaınde tarafmda_n ayni meseleye atfı nazar o- kalmııtı. Firenklerin rüe99:9~ b~ 

matuf. olara.k ıtti az o unan te : . lundukta mesele her birine başka şe- larm aerbe8t bıralalmalan ıçın mu
lilrle'?n k'!l dere~ed~ semeresını kilde görünür, hükOmet onlarm vazf· racaat etmiıler, Sultan Salihattin 
t~ ettireoıelDlf ııe. el be~~ yetine göre tercih ettikleri ciheti tayin bunların bir kısmJtU bırakmıt' ~
~undan dolayı deYlet ıdar~ını eder. Bir fırkalı parW.mentolarda ta- lar, kayitaiz prtaız bıralaldıklan 
ve mevcut Halk fırka11 teılnlib· nılmış bir muhalefetin bulunmaması ve müalümanlar onlardan bir §ey 

.. mea'ul tutmak makul ve man· ancak garp parlamento hayatının atef- almadıkları halde, onların lehinde 
takt olamu. ' li taraftarlannca farkolunur; banlar- tefaat eden hiristiyanlar, ellerinde 

Hilllaa Cumhuriyet Hallıt fırka- da siynsf tecemmüler, mtintehiplerin ne kalmıtaa hepsini almqlardı. •nm eaa gayeai memleket nü· inkişaf etmi~ medeni şuurunu gösterir Kiidüıte bir takım hiriıtiyan 
fuunun ytl%de seksenini tqkil miş. prensesleri, Bizans imparatorlan· 
eden k&yllytl Ye çiftçiyi azami Türklerin parıamentolarmda ikin· mn zevceleri bufonuyordu. Bunlar, 
derecede himaye etmektir. Bil- ci bir fırka istemeleri bizi hayrete dtl· ikbal mevkiinden düımüt ve ma
h&ua J.met pata hlik\ımeti icra- şUrebilirdi,fakat bir arzunun fevkal!de naıtırlarda rahibtliğe baılamıılar
atile bu gayeye doğru mühim nezih bir şekilde ifade edilmeıd muha· dı. Fakat bu pre!lıeılerin ve krali
ifler g6rmüftür. Bir halde ki köy· lefet hareketi mübdilerinin reisi hükQ· çe1erin maiyetlerinde bir çok kö
l6olln ye çiftçinin tehir ahalisinin mete, rejilt\ ve müesses intizama kar· leler, cariyeler 'Mlunduktan bqka 
zararına himaye edildiğini, ikb- şr fe\'knlAde hürmetlerini gösteriyor. yanlarında küme küme altınlar, 
aadi himaye noktasından köyler İkinci f ırkanm muhtemel reisi olan küme küme mlcevherler vardı. 
Ye ıehir ara1ında mllvaz.enenin J.'ethi Beyin niyetini anlatmak ve ias·J==~===~=====~ 
muhtel olduğunu, ıehirlerde vibini talep etm~k için Reisicümhura keşfeden siyasilem keyfine t!hidlr. 
yaşayan halkın ve esnafın Oze- yazdığı mektup siyasi dlssiplin ve dof· Yeni liderin yıldızına güvenirmi17 g1. 
• d ki . nknnnn hafifletil- rnluğun en yüksek bir tezahürlidür. bl tavurlar takınaıa bir avuç taraftan 

nn .e lb vergı ı~·~ . 'dd' d Esbak: Sofya sefirinin kararlarını ıe- başlanna toplayıl)('& fnakamr ıiktida· 
mesı ım ge 1lS•

01 1 ıa e en- beplendirme.k için kullandığı mahvl· n muhnsarn sallbiyetini kendilerinde 
ler Hçk1tur. . t b d "b t yetki\rlık siyasi noktai nazardan Tür· görürler. Niyetlerlni reisi hükilmete 

~ 1 I vaZJye ~D ~n ı ar~ kiyeden fazla inkişaf etmiş bulunduk· öylemek değil e}seriya aynldıklan 
olduguna göre Turkıyede bır lannı iddia eden memleketlere misal fnka reisine bir kelime ile haber bile 
ıoıyalist partisinin tqekkOlll lll- \'azif esini görebilir. vermezler. 
zumundan bahıedenlerin ne mz kendi payımıza öyle memleket· 8iyasi fırkaların kaynaştıl;ı ~u de
kadar manlsız ve yersiz bir id- Jer biliriz ki onlarda fırkalar inkişaf \irde lı'cthl Be}in hareketinin. türedi 
dla •rtaya atmakta olduktan etmez. Fakat çoğalır. Bu teı.nyüt ken· iya~i fırka rei lefinin ateşini ıeskin 
kolayca anlqılar. ..Me/uHe.t .A"4MC dilerinde baş olmak ehliyetini hisseden etmesi şayanı temennidir. 

Fransız sermayedarlarile gizli 
müzakerelerde bulunarak 

Türkiyenin lktııadi sahada yükselmesini temin 
edecek itilaflar mı akdetmiı ? 

Şikaao T riblin yazıyor: «Mev
auk bir mıobadan aldıjımu bir 
habere glSıe , timdiye kadar 
Ttlrkiyenin Pariı ıefiri olan 
Fethi Beyin Ankaraya a.-deti 
Ozerioe yeni bir fırka teşkil c.de
rek milli ıervet menbalanndan 
istifade lıuauaunda ecnebi Hr-
mayeıinin memlekete girmesine 
temaylll gıa.termeıi, Tllrk hayatı 
ıiyuiye.inde ıayet mlllıim bir 
hadise tellkkiaine pyucbr. 

Mutafa Kemal p .. anan mu
vafakatile Hberal bir fırkanın 
liderJitini kabul etmit olan F et
hi beyin ıimdiki Bqvekil ismet 
pqayı istiblif etmesine muhte• 
mel nazarile bakılmaktadır. Mu
maileyhin Pariste bulunduğu sı· 
ralarda buradaki Fransız serma· 
yedarJarile gizlice müzakerelerde 
bulunmut ve Anadolunun iktısa
di 1ahada terakkisine hadim 
e1aalarda anlaşmıı olduğu söy
lenmektedir. 

Ak vım cemiyetine giri! 
Fethi beyin başvekil olduğu 

takdirde TOrkiyeyi Akvam ce
miyetine sokacağı ve bu suretle 

Avrupa ile daha 11la bir tepi• 
ki mesai temin edeceti haldan· 
da Ayrupa devletlerine kat'ı 

vaitlerde bulunduğu teyit edil
mektedir ki Iımet pap buna 
muhalif bulunmakta idt 

İsmet pqanın siya1t akidesi 

şu cOmle ile ifade olunabilir ı 
« Fakir kalalım, fakat ecnebileri 

uzak bulunduralım I • 
Ukin Tnrkiyenin mali Ye 

ikbsadi 1ahalarda kartıla.fbta 

mtltkDllt Mustafa Kemali, F etbf 
Beyin programınını memleketi 

daha salim bir mecraya g6tlre
cefine ikna etmiştir. ,. 

Romanyalı seyyahlar 
Şehrimize geleceklerini yaz. 

dığımız Romanya aeyyalllan 
ayın 25inde burada bulunacak· 
)ardır. Seyyahlar 200 kişidir ve 
aralannda meb'Ulan meclisi reisi 
de vardır. Bunlar burada 3 gllD 
kalacaklar, o gün1erde Turinı 
kulUblln Taksimde vereceji gar
den partiye de davet edilecek
/erdir. 



Buranın kapta
nıyıml 

il.in meHlesfnden dnavet 
flavaı m.ıhlcemede 

Oaalta ...... pcui .şu. 
haae b .. ında Anp Kadriyi aı
dllrmekle maman Hamdinin mu
bakemuİD• dllD ajlr cezada 
bqlanmqbT. 

DaY•J• pe, meyhanede otu
rarken Kadri geç aaatte rakı 
iatemif, dtıkkAn sa dibi Aziz Ef. 
vermemlf. Kadri kafa tubnuf, 
Hamdi orada bulunuyonnuı, mtı
dahale ehnİf, "Çok sayleme, ben 
buranın kaptanıyım!,, demİJ, ka
ma kamaya relmitler, Kadri YU· 

rulmuı. Şahit olarak ciğerci Ha
nefi, duvarcı HOıeyin, garson 
madam Anjel, dinlenilmİftir, ba
ıı iddia ve mDdafaa ıahitlerinin 
celbi için mnkakeme alb eylnl 
on iç buçuia kalllllfbr. 

• • • 
Hikmet hakkında 

Bae11naf 1 ne dlvor1 &rısın• 
hiç b•luruamıfl 

latanbal ap ceza m•hkeme
Dıde Dizdariyede kanaa Ane H. ı 
bıçakla bir kaç yerinden yarabya
rak 3ldlren balıkçı Hikmetin 
mubakemuiae diba devam olun
mufhu'. 

Dthıktl celnde maktul Ayte 
H. m hemflreleri Muzaffer ve 
Seher H. larla Hikmetin baca
uiı Ali Rıza Ef. dinlenmiflez. 
Hikaaetia kanauu 6ldllrmezden 
J,ir aene enel de nuıl yarala
dığım aalahmflar, Rıza Ef. bu 
arada flyle demiftir: 

- Ayte H. la bu Hikmet 
nH bulunduklan Uç ıene zarfın· 
da ancak a1b ay beraber otur
dular • Altı ., IOnra l'eçimaizlik 
l>qladı. Çthakl Hikmet aç, bet 
gln ça}ıf.r, aoara itini gtlclnli 
bırakardL Kadm aç kahnca, ya 
ko1Df11Ja, ya •eema yemeğe 
liderdi. Ba kadıma kipe, ytldk 
Ye ufrelİIÜ •tb . Hatt ey 
kiruım ftl'llliJordu • Ev uhibi 
lradmm bryolumı kiraya bedel 
aldL Vaziyetlerini ey sahibi pek 
iyi bilir. 

Neticede muhakeme ban 
tahitleria clalaa celbi için alb 
e,111 c:amartal1• lnrakılclı. 

IZlllİl'cleki komllriatlerin •vNllı 
burq• 96ndel'ildi 

lzaairde haldannda t•hkikat 
ppalaa komDn;.tJik tahrikltile 
IUZD1ID KAzım, Naant, Melımet, 
Celim bakJanDdakl nrak. ban
dald munaalarla birlikte tala
ldkata dnam edilmek tb:ere 
lzmirdea Imnbal mnddei umu
milijiae J6aderilmiftlr. Mamun
lar da ıelmek &seredir• 

Katle teşebbüs etmişler 
Usklldarda bahçıftD Hin.toyu 

paruma tama ederek &ldllrme
i• teıebbllale maznun Aneati ve 
Dimiatoldi db atır cezada bu 
iddiadan b....et etmiıler, adiyen 
cerhten ikifer aya mahkam ol· 

mutlardar. ------Koca Yusufun güzel 
bir resmi 

Tflrk Spor bacflD çıkan 47 inci sa-
118ile karilerlıle ilAve o1arak Yusu
fan resanbd :hedtyı ediyor. Bu çok re· 
aimll •ilnderleatı içinde Eşref Şefiğin 
O.er Besimin, Adnan Cahitin yazıları 
Veywlnln hayatı. Son spor hraeketlerf. 
Spor sfnemumda Antta Paj. V .S. 
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[ "VAKiT,, iN HABERLERi ] 

T opanede bir cinayet 
Bir hamal, kansının aşıkını tehlikeli 

surette yaraladı 

Hamal Reptle kanauun oturduğu Kılıç AB medrese•i 
Enelki gece Topanede bir kavgaya baılamıf, bıçağını çe· 

cinayet olmQf, bir hamal bir kerek gencin Qzeriae hücum 
ıenci tehlikeli bir surette yarala- etmiftir. 

llllfbr. Pqa Şnkro vilcudanun muh-
Kıhç Ali medresesinde oturan telif yerlerinden yaralanmıtbr. 

hamal Rqit, karıaı Safinula o sırada mecruhun istimdadı 
Pap Şükr& iaminde bir geocin Dzerine kopıp yetifenler Şllkrl· 
arumda bir münasebet bulun- ,o kaldırıp Cerralıpqa hula· 
du"'"·ndan 16phelenmekte imi•_ 

au "T" DeaİIM DaJdettirmiflerdir. Bu flphe ıittikçe btly!mllf, 
lmkançlık dayanılmaz bir bil Hamal Rqit yaka1•nmıp. 
alllllf, nihayet Retit. Pqa Şnk- Carib «Bu adam benim karımın 
rByl takibe bqlam11br. EYelld Dam118Una tecariz ediyordu, 
gece saat yirmi ikide Topane cezasını Yerelim!,, demiftir. 
civanndaki karanhk ve dar ıo- Mecruhun yaralan tehlikelidir, 
kakta birbirlenne raıgelmifler- hadisenin eweliyab hakkında 
dir. Bu vaziyette Reıit rakibile tahkikata deyam edilmektedir. 

Tevhit 1 eylülde 
yapılacaktır 

Emantle vilayetin tevhidinin 
tehir edildiği yazılmışsa da bu 
haber doğru değildir. Tevhit 1 
eyltılde yapuacakhr. Dabiliy.e 
Tekili Şükre Kaya Bey de te~hı~ 
din tehir edilmediğini s&ylemiftir · 

Tevhitten ıonra vilayetin 3 
biltçesi olacaktır: Emanet, vili
yet ve muhtelit bütçe ..• 

Emanetle Villyetin tevhidi 
faaliyeti çok ilerlemiıtir. Dü~ 
Emanet muavinlerinden Hlmıt 
beyi gören bir arkadaıımız ken
disinden şu izabab almışbr: 

- Tevhit iıleri tamamen ba
zırlanmııtır. 1 eyliilde g8recek
siniz ki V"ıfAyetle Emanet tevhit 
edilmİ.f bir halde çalıtmıya baı
hyacaktır. Kaymakamlar da o 
tarihte çahıımya baıhyacaklar
dır. Y apalan tayinler hakkında 
bize viliyetten yeni bir iı'ar · 
vaki olmamııhr. Yeni bfttçe de 
ay bqında tetkik edilecektir. 

Viliyet, kaymakamlann nere· 
lerye çalışacaklarım 1 eyllllden 
enel ilin edecektir. 

unou fırka ifin müracaat yok 
Bir gazete Sosyal demokrat 

fırkası için villyete bir iatida 
Yerildiğini yumıpa da bu haber 
doğru deiilclir. VOlyete böyle 
bir mllracaat yap1lmam11br. Bu· 
nunla beraber qktile tehrimizde 
ıoıyal demokrat flrka• teaia 
etmit ve bilihara farkam infisah 
etmiı olan Dr. Haıan Rıza B. 
bu fırkayı ihyaya çahfacajmı 
aöylemektedir. 

SPO~ 1 Deftere1ar1t kt..!!f r Zayller ' 

Kapalı ~rşıda kazanç L---z-.-,,-v-e-.ıi_k_a--~ 
Yarınki boks -Boks şampıyonlarımız 

21 Rğunoı Per~embe g :;o 
r 

Dahilde 

1 -rh2' Kuruı 150 
3 • • 40;) 

6 - • 750 
~2 .. .. 1400 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

l l:ırıı;te "' 
-
~~) 

1450 

2700 . 

Oüneşin Sünbüleyı ge,mesı 
Ganeıın doltJ1U: 5,15 - lıa~Jı 1Ç,01 

ASiın doguıu: 24.53 - batıw 18,00 

Namaz vakitleri 
Saball Öfl• JklDcll Akta'll Y ataı fnna 'I 

S,4J ıı.11 11.tıS 19,01 '0 41 3 28 

Havaı 

BugiiD rGzgAr poyraz 
e1ecek, hava açık olaeakbr 

Dün hararet izamt 32, &1· 

pri 25 derece idi. 

R.adyo I 

Bu akoam Ankarada 
Riyaseti cümhur musiki bı7ed 

aat 19 bando 

ı - Verdt·INabükkL 
2 - Kılman: Mariça. 
8 - Fermiya: Aşk ölünce 
4 - Lökok: Pötl diık 
s - Lehar: v &Is. 
6 - I..ehar: Muş. 

Bu aktam lıtanbulda 
Sut yirmiden yirmi ikiye kadar 

alaturka fnsıL 

Günün müzayede 
ve münakaaaları 
A Sebze ihtiyacı n (S5) blla 

alAtı tıbbiye ve laboratuvar malzeme· 
si _ Yüksek mektepler mübayaat 

komisyonu. S: ı S. 
A Vesaid nakliye için (34) kalem 

boya ve levazımı saire mQnakasası -
lstanbul Ummı •bil sıhb1Je mUbayut 
komısyonu. S. l~ 

belli olacak 
Futbol, güreş, voleybol lstanbul bi

rincilikleri müsabakalanndan sonra 11ra 
boksa ge]di. Diğer spor şubelerinde en 
kıymetli kabiliyetleri birer birer tanımış· 
tık. Şımdi de yarın öğleden sonra saat 
döme stadyumda kurulan ring üzerinde 
yapılacak J tanbul boks birinciliklerı mü
sabakalın bize şebnmlzin muhtelif sık
letler iızerindeki şampiyonlanru tanıta· 
cakttr. Randan evvelki senelerde boks 
maçlın diğer sporlarda oldoğn gibi yal
nız bizim kendi boksörlerimiz lll'Nlnda 
yapılırdı. llılbuki boks heyed bu seneki 
şampiyonalannı gayri müslimlcre de açtL 
Bu karar mahzurlu ve faldeli olabilir. Fa
idcll olur: Eger aetız şampiyonluktan 
beşini bizimkiler kazanırsa. gayri müslim 
boksörlerin taraftarlan tarafından 11ene
lerdenberl yapılmakta olan dedikodutar 
nlhayetlenm{f olur n blzimkileriD taraf. 
tarlan da oüphe içinde kalmamış olurlar. 

vergisi ~yadc alınmış 2821 numaruıle murakkam şoförltık_ 
Kapalı ÇUfl eaafı Defterdar- vesikamı zayi edim. TenitUti alacatnn· 

dan elldsillla hükmü olmadığını iJAn 
lata kazanç Yerfiainin ajırbğan- ederim. Şoför: Kemal Sinemalar ı 

§ Kığı askerlfk şubesinden atm1! ol· 

Mahzurlu netice verebilir: numarala
nn eksedslnl gayri müilimlcr kazanına 
bizim gençlerin ümitleri kırılır ve bokt
ın bırakabilirler. 

Fakat ne de olsa bu temas bir zanı. 
ret halinde en yakın bir istikbalde karfı· 
mıza çıkacak bir vakıa ldL Boks heyeti 
bu lşl evvelden halletmiş olmak suredle 
bir cesaret göıtermif oluyor. 

Müsabakalara dahil olacak boks6rle· 
rlmlz içinde ilk safta hatta saftan hariç 
muhakkak fQDpiyon olarak küçük Kemal. 
ondan sonra Melih ve Hüsamettin, bun
ları takiben Enver ve Kumkapının çalış· 
kan boksorlerl geliyor. Böyle kuvvedt 

bir .ekipe karşı da gayri müslimlerin Maks, 
Mınışe ve Yorgustan müteşekkil çetin 
bir gurupu var. Muhtelif sıkletler ün· 
rinde bu iki gurupun karşılaşması bize 
temiz bir amatör hava11 içinde, herhalde 
geçen cuma, profeslyonel boksörler ara
sında yapılan boka maçlanndan daha 
heyecanlı müsabakalar Yerecektir. 

Istanbul spor 
Bu kalllbün kapanacağı fa• 

yiaaı doğra deiU 
Jstanbulspor /t.ulübünden: 
J - Maarif velrAleti celileslnln mek

teplilerin kulüplere duhulü hakkındaki 
memnuiyeti dola)ısile kulübümüzün ta· 
till faaliyet edeceğine daır vaki şayJalan 
şiddetle tekzip ederiz. 

2 - inikat eden fevkaltde içtimada 
nJıanamenln tadili takarrür ettiğinden 
badema hançten duhul arzosunda bulu
nan heve&ttrlann da kabulü tahn karara 
alınmış ur. 

dan ıiklyet ebniflerdi. Deftef"" dıığum milis ftSlkamı bybettlm. '\'eni· Allraza - Amerib 
darhk bu iddiayı tahkik ederek sini alacağım es.kLsinln hiikmu yoktur. Alemdar - Sefi11er gemlst 

kısmen doğru olduğuna meydana Ahmet <>110 Mehmet 303 Betiktat HIW - Beyaz gölgeler 

d 1 P t Eda- - Ponpeinfn son günleri çıkarm1fbr. Vergi tadil edilmit Kara en z Ol aıı FJbemra - Elem yolcular 

Te nuıl olup da halktan fada Sulh Mv~u:,_ Pazar EtuYal - Oplıt aşıklar 
nrgi almdığ'ının tahkikine bq- ........ 111 ut 20 de Sirkeci nhb- Fran ... - Atet 

a- k ti ( 7---·'dak Opera - Ventil lanılmııtır. mandan hare e • _....... • Şık _ Mukaddes heykel 

Boraatta 

lıterlin 
Dlln lngiliz lfrua 1032 kurufla 

açarak 1032 kuruıla kapaalDlftar • 

Onlfir• 
Daylıua ma•ablaade den 106 

kanıtla apMt 103,S kurutla 
kapanmıp. 

1 

lnebolu Gerze• SaDYRID' Ordu, SüreJJ• Kadıkay - Ôlilm arabasa 
Giresu~ G&rele, Trabzon, Rize, 11ı...-r.i;a-_. ...... _ ... lliiliilii ___ r., 
Mapam: Pazar ve Hopa:r_a azimet 
Ye ayni lakelelerle Sllrmene, 
Vakfıkebir Fataa Ye Onyeye 
uğnyarak 'ndet edecektir. 

Yok .,. yolcu için mahalli 
mllracaat: Sirbc:i ..ıffanoaa No:karta

2
-

amda Mizaa Oilu • 
Telefon Istaabul 354 

Mhkirat •bul lokantalar -
Müskirat ıaıu lobntalar yılnız müslcl· 
rattan lsdhllk ftl'glsi alınmesı iofn mllr 
racaat etmişlerdir Maliye vektledndea 
gelen cevapu kananun artlı olduta. bf. 
naenaleyh elklll ctbi muamele yapdm .. 

blldirilmlftlr. 

Edebiyat muallimleri kongresinde 
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Emnİyet Sandığı Emlak 

Müzayedesi 
Kaf'i karar il4nı 

Mliu)'fde IU. J.1erhunatın cins ve nev'i Borçlunttn l•ml 
bedel! L. No. ile me\•kl ., mfiştemll4u 

805 459 Üsklldarda Selmanağa Rum Mehmetpııa 

580 

18500 

• 
1430 

805 

1575 

140 

155 

265 

265 

mabellesindn Karacaahmet ve Şemsipqa 
aokağında eski 2,2 mükerrer Ye yeni 2, 1 
numaralı otuz bet arşın araa üzerinde 
ahşap üstünde bir oda ve altlnda bir bod
rumu havi yenice bir dükkinın tamamı 

Mehmet Ali B. ve Şevket, Mükerrem ve 

1423 Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahelle
ainde TaYukçu çıkmazı sokağında eski 1,141 
yeni 1,3,5,3-1,3-2 133 numarıtlı dükkln• 
lardan ahıap olan on alb arşm arta Oze• 
rinde diğer kirgir dükkanlar yüz otuz Qç 
arşın arsa üzerinde kargir dört dUkkln 
"Ye elli arıın arsayı havi bet dOkkinın 

MOr6net 
Hanımlar 

tnmamı. Natın Ef. 

1461 Beyoğlunda Küçükpangaltı mahallesinde 
eski Cabi ve yeni Bekçi sokağında eski 
5, 7, 7 mükerrer ve yeni 46 unmaralı llç 
yüz yirmi arıın arsa üzerinde kagir alt 
katta demir ve camlı kapıdan girince 
mermer antire bir koridor alb mağaza bir 
hela bir aydınlık üç kapıcı :odası zemini 
çini mutfak bir kapılı çamaşır kurutma 
ma~alli birinci kata çıkmak için kademe 
merdiveni birinci ketta bet, ikinci, üçOncO 
dördüncü katlarda yediıer beşinci katta 
beı oda birer mutfak birer hali birer 
aobalı banyolu birer koridorlu beı daire 
beşinci katın arkasında ayrıca bir çama• 
ıırlık bir çamaıır kurutma mahalli birinci 
"Ye zemin kat pencereleri demir parmaklık 
apartman yüzUnde Uç yamnda ıekiz arka• 
ıunda dört balkonu ve yirmi arıın aydınlıfl 
havi bir apartımanın tamamı. 

Mm. Hirapsina vekili Kirkor Ef . 
1786 Hocapaşada Karaki Hiiseyinçelebi mahal

lesinde Abbasağaçeşmesi sokağında eıki 
2 ve yeni 9 numaralı seksen beı arıın 
arsa ilzerınde kargir llç katta sekiz oda 
iki mutfak Uç koridoru havi yeni bir ha· 
nenin tamamı ( tavanlar ve çatı arası ah-
faphr). Kezban H. 

1900 Çubuklu'da eski Çubuklu caddesi ve yeni 
Çayır sokağında eski 49 mükerrer ve ye
ni 24 numaralı yüz otuz arım arsa Ozerin
de bir katı kargir iki katı ahıap olmak 
Ozre ilç katta yedi oda iki sofa bir mut
fak bir antre bir kömürlnk bir kuyu Ye 
altmış arşın bahçeyi havi yeni bir hane-
nin tamamı. Rabli. H. 

1901 Tahtakale civarında Balkapanında Rüı
tempaıa mahallesinde ipçiler Limoncu ıo
kağında eski 49, 53, 55 ve yeni 26, 26-1 
numaralı otuz beı arıın ana Ozerinde 
klrgir üç katta Uıtllnde iki oda bir mut
fak bir daraçayı havi bir dükkintn ta-
mamı. Mehmet aia 

1958 MevleYihanekapısında Aydınkahya mahal· 
lesinde Keresteci sokağında eıki ve yeni 
3 numaralı yetmiı altı arıın ana Ozerinde 
ahşap bir buçuk katta iki ufak oda bir 
mutfak ve yUz dört arşın bahçeyi haYİ bir 
hanenin tamamı. Murat Efendi 

2830 ErenköyUnde Bostancı mahallesinde eski 
Körkuyu ve yeni Köycivarı sokağında eski 
18 ve yeni 4, 4 numaralı iki yüz altmıı 
Oç arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta sekiz oda iki sofa çatı Oçerinde bir 
balkon iki kuyu ve otuz sekiz arşın arsa 
tizerinde harap ahır ve yirmi yedi artın 
arsa üzerinde harap mutfak ve iki dönilm 

· bin iki yüz yetmiş iki arşın bahçeyi havi 
muhtacı tamir bir hanenin tamamı. Aziz Sllley• 
man B. Naciye H. 

3004 Üıküdarda Dürbali mahallesinde Tekke
çıkmazı sokağında eski 27 ve yeni 31 -1 
numaralı yetmiı Uç arşın arsa Uzerinde 
bahçe cihetinde Uç ve sokak cihetinden 

lllhşap bir katta dört oda bir ıofa ocaksız 
bir mutfak ve iki yüz elli dört arşın bah
çeyi havi eskice bir hanenin tamamı. 
f1lidai Bey Semami Hanım. 

2815 Üsküdarda Dürbali mahallesinde eski 
çıkma~ tekke ve yeni tekke sokağında 
eski 5 ve yeni 7 numaralı yüz artın arsa 

Mustafa 

İstanbul altıncı noterliğinden: 
,i--~~--mE:m:.:::Z~=-~ 

20 Ağustos 930 

MemaJiki Şarkiye Fransız bankası tarafından Bcyoj lu istiklal 
caddesinqe 311 numarada mukim Madam Paykofa tebliği istenilen 
ve (9500) Fransız frangının ademi tediyesi ve terettüp edecek 
zarar ve ziyan ve güzeşte ve vaki masraflarilc tazminat talebine 
mütedair bulunan üç nushadan ibaret protestonamelerden bir nus
huı muhatabına gönderilmiş ise de muhatabın mezkur adresi terk
ettiji ve yeni ikametgahı yapılan t.ahkikata rağmen öğrenilemediği 
tebliğ memurumuzun tahkikatından anlaşılmış olmasına ve banka
nın talebine binaen 17 ağustos 1930 tarih ve 9856- 2591 numaralı 
protestonamenin tebliği makamına kaim olmak üzere işbu ilan 
taruim Ye netredilmek üzere ( V akıt gazetesi ) ne gönderildi. 

20 ağutos 1930 
Jstanbul altıncı Noteri 

Galip Bingöl 

Istanbul Emvar Eytan 
idaresinden: 

Şerife Fikret hanımın istikraz eylediği mehaliğ mu
kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefrug bulunan 
Küçük Langada. Küçük l..ıanga caddesinde 138 numaralı 
maa bahçe lıir bap ahşap hane satıhklır. Mezkur hane 
300 zira 12 ı)armak arazi üzerine inşa edilmiş olup 7 
oda, 1 taşlık, 3 sofa, 1 nnıtfak, 1 kuyu, 1 bahçe Ye 3 
haltıyı havidir. Zemin katı kargirdir. Ve ea<ldc üzerinde 
bulunmaktadır. 

1500 lira ile 19-8-930 tarihinde lıirinci ihalesi acıl-
• 

mıştır. Kat'i ihalesi 4-9-930 perşembe günüdür. Fazla-
sına talip olanların o gün saat 16 ya kadar Adliye b'.nası 
dahilinde İstanbul Em,'ali Eytam idaresine müracaatları. 

Gazi Muallim mektebi 
talebesine : 

Ankara Gazi mualliın~ mekte})İ 
müdürlüğünden: 

1 - Hangi kısn:ı\dan olursa olsun ikmale kalan talebe efendi
lerin 20 eyini 930 tarihinde mektepte bulunmaları. 

2 - Mesleki kısımlara girımk istiyen lise mezunlarının 20 eylül 
930 mllddeti zarfında mektep müdüriyeti.ne müracaat etmeleri. 

3 - 1 T eırinevvel 930 tarihinde tedrisata ba,Ianacağından bu 
tarihte eski ve yeni bilcümle talebenin mektepte bulunmaları 
llrımdır. 

ilıerinde ahıap iki katta dört oda bir so
fa bir mutfak bir çatı katı bir kuyu bir 
aarnıç ve doksan &r§III bahçeyi haYi eski 
bir hanenin tamamı. Fatma Pembe H. 

6255 3562 Beyoğlunda Katip Mustafa çelebi mahalle 
ıinde Hoca:r:ade ve yeni sokakta eski 13 

, yeni 17 numaralı yüz doksan beş nrşın 
arsa Uzerinde kargir olup bodrum ve dairelerin 
kömürlüğü üıtunde iki üzeri kapalı daraça 
bir çamaşırlık beş ufak odayı havi olup 

Borsa ar 
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1 lngiliz lira!ı Kr. 
1
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Kuron 
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2o Lev Kuru, 
t Türk lirası nıoar 
· Çcn·oneç Kuruş 
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ı !sterlin (ln-'lllz) 
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Tlı~ 

Si 

ıcaret ve zahırc 
Fltlar Ticaret borea11 klltlblumumılltt 

tarafından orerlmlttlr 

Okkaıı 
A•rarı Au.ml 
K. 1'. K. p 

Bu~ay 
Yumuşak ıo ıa 
Sün ter 
Sert 10 to 12 25 
- Zahireler -
a\'dar 6 30 6 !1~ 

Pıyango müdürlügünden: 

Numunesi Ye şartnamesi veç
hile bir milyon zarf mubayaa 
edileceğinden itaya talip olacak
ların pey ıkçalan ile birlikte 
23/8/930 cumartesi günü saat on 
beşte piyango müdürJilgilnde 
müteşekkil tayyare mUbayaat · 
komisyonuna müracaatları. 

Kerlıköy ve Antdolu semtleri . 

mühim bir yok!uzluktan kur· 

tul muştur 
Geçenlerd~ hasta olnn kerlmeml mu· 

ayene e.den etibba bir de röntgen mua
yenesi yapılmasına lüzüm ~östermişlerdi r. 
Halbuki hasta l(tanbul cihetine gldemi· 
\ ecek derecede rahat(ı zdı. Ru vaziyet 
karşısında bir şey ynpamnmnktan müte· 
\'ellit üzüntü ile çırpınırken hlr kaç ay 
evvel Bahriye caddesinde Süreyya paşa 

sinema~ı hiznS1nda röntgen miltahassısı bu katlardan başka beş kat, her katta 
bir daireden beş daire vardır. Daireler 
beşer oda birer sofa birer mutfak olup 
cephesi tahta kaplı iki üç dört beşinci 

Dr. Kt\mil n.ın kabine açdı!:!"ını haber \'er· 
diler. Ilnsta yavrumu bcrayı muayene Dr. 
Kamil Beye götürdüğüm zıımrın büyiık 

katlarda ıahniş iki ve üçüncü katlarda 
pancur zemin ve birinci ve beşinci katlar· 
da demir parmaklığı ve seksen arşın bah-
çeyi havi bir apartımanın tamamı. Cemal 8. 

385 3388 Kanlıcada Çubuklu caddesinde eski 103 
ve yeni 22, 24, 26 numraalı yüz arşın arsa 
üzerinde kirgir pirer katta iki dükkanı ve 
yUz arşın arsa Uzerinde iki katta bir oda 
ahır ve samanlığı havi iki dUkkanın ta-
mamı. Mehmet Hayri Ef. 

195 13399 Çakmakçılarda Dayebatun mah;ıllcsinde 
Y eniban sokağında esl<i ve yeni 6 numa
ralı yirmi sekiz arşın arsa üzerinde Yeni
han albnda kargir yeni ve bir kattan iba-
ret yeni bir dükkanın tamamı. Mm. Makrina 

Yukarda cins ve nev'ile semti ve numaralzm yazılı emvali gayri
menkulenin icra kılınan aleni mllzayedeleri neticesinde hiı:aların
da g6ıterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de 
mezkur bedaller haddi layıkında görillmediğinden h krar (otuz bir) 
gOn müddetle ilin edilmelerine karar verilmiş ve 20 eylfıl 930 ta
rihine mllsadif cumartesi günü kat'i kararlarının çekilmesi talrnrrür 
eylemiş olduğundan yevmi mezkürda saat on dörtten on altıya ka- ::ı 
dar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

hir nezaket ve ~üler yüıle karşılandım. 

Hefikalnn 11r. Sa:ıdet Kftmil Hanımla 

birlikte müracant eden ha~talan bütün 

''esaiti tamam ı::on sistem muayene Ye 
tedavi makinelcrite tedn,·ı etmekte idiler. 
Kadıköy ,.e Boj!'azın Anadolu cihetleri 

halkının hü~·ük bir ihtiyacı sıhhisl 
kendi teşebbüsü ~ah~tlerile mükemmelen 
temin eden Dr. !\Amil nrr Ye rdikal 

muhtercmeleri Or. Saadet Kftmil JJAnım· 

fen diye t eşekküratımı takdime muteber 
gazetenizi tavsit ederim. Efendim. 

Kadıköy sak.ıılerinde1Z· Sa/ıh 7.e~ı 

Röntken 
ile muayene ve tedavi 

Dr. K&mil 

Kadıköyilnde 
Bahariye caddesi Süreyya Pş. 

sineması sırnsında No. 31. 
Cumadan ba§ka hergün 2 den 

ı;onrn . Te!efo:ı K:ıdıköy 149 
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11 Ağustos YERLi' Akhisar tütüncüler 
bankası muhterem 
hi sedarlarına: 

t-Akhlar tltlndller bankuımn 18Mart1930 tarihinde 
t~ hiuedarlar Umum içtimaında eaı ninmname
tlain lte,inci maddesi mucibince ve berfttm zir menafi 
ve kolayhkla sermayemizin bir ml.li tezyit olunarak : 

1,000,000 bir milyon Tttrk Hraıına iblltına mltteftkan 
karar •erllmiftir. 

2 - Meık6r karar ile mecliai ibareye verilen aallhi
yete teriikaıı tezyit olunun sermayenin bir rab'anu tetldl 
eden 125,000 yh yirmi beı bin Tlrk Uraıının 1 Eylll 930 
tarihinden 30 Teıriniaani 1930 tarihine bdar talep ft 

tahsiline karar Yerilmiftir. 

J - Halen memıt laiHe Mhipleri hi•elerillin nala'u 
lliefftWe tuyidi sermayeye ittirak ve llw ..-.wı 
yalnız % 50 tediyatta bulunacaklardır. 

Diier % 5o ai banlwmzua tahta tuarnafuada bulunup 
imar edilerek drr• temlik edilen Tataa fidaahk ve Dam
lanme •bf bec:lellerile banka heaabma yapılan tlttln 
ticaretinden bermucibi karar ikmal Ye mahıup olunacaktır. 

4 - Tayin olunan 1 Eyltll 1930 tarihinden 30 Tetrini-
1aai 1930 tarlldlle kadar la eneçhi balı tetaite temkan 
hiuelerinin bedellerini tesviye Ye mah1Up ettinniyen his

cimri.,. ..... tefrik olunu hiael• e1a1 mtabftle
nin de>kuıuacu Ye onuncu maddeleri ahklmuaa tabi olarak 
..... tleftr •• faralat olanacak Ye farla fiyat ı....t oluna 
hi11wana emvali gayri menkule abf bedelleri baldnDda 
u11w11p olunacaktır. 

Bu takdirde dahi hissedarlar t6ttn •• emllk bedel
lerind• olu biuelerinin bakiye.mi nakdea defll hisse 
... .- alabilecektir. 

5 - Sabf bedellerindea lıiuelerine iaabet eden me
balliden bir hisse bedeline kifayet edemiyecek olan ktl

turlın, hissedar dilene nakden itmam eder •e yahut yir
mi liraya balii 01-caya Jlaclu bank• 11uhma ait ola
rak meYduata Yerilen hami faiz ylrllclllmek mredle 
emu9'11D mahafua eclilir. 

6 - Bulrum lüuedarlanma •l•tal a•;•beretile 
te ...... teklmll eclea ............. tu,lcll wma,. 
huauıuncla kezaBk hluedarlartndan tam bir •llıalaerete 
nail olank u zamanda birinci rab'an tama.. taWI 
edileceii lwaaatile anı ke,tiyet ve tayin olanan mtlddet 
zamda talep olUDaD mebaJiti itilen inal •• tee'flye a,... 
yurmalan rica olunur. 

Ameli Harat Ticaret ve IJaan mektel.i 
MGdfirlütünden: 

lıtanltul villyeti um-1 •ec:Iİli tarafmdaa t• edilen 
" Erkek Amel Hayat mektepl.ı .. defa ,_.._ .W. 

Ye teV1i edilmiftir. Tahsil mtlddeti dlrt ........ Te tedii.at 
filrs .. ıcachr. 

T alebeJi ecoebt mekteplerindea •areate Wmak •• 8CUI 

ferald• en kau zamanda hem Orta tahsil Yermek ve hem 
ecn,bı liADIDI 61r9terek ~caret ha7abna ablabilecek ....ı--. 
......... dile açalan ifba melltepierde 'flrkca F11-.ca 
liıularile beraber lagilizce ve Almanca liaalaraulaa biri fie 
lllecbaridir. 

Tah.il lcreti (50) liradır. Mektebe ıireWlmek için ilk 
••• blllrldl ot..k ita••· 

l(ayt 1111Jt•ele1i 15-8-930 da baflar Ye CWartai, p,_.. 
teei, ~mba ,enleri mektepte kft olunu. 
~ AmeJı Hayır mektebi: Düyuna umumiye kU'fluda elld lllllkiJe 

tnebebl binası. 
Erkek Am~ hayat mektebi: Cağa!~unda 

Kağıt ve karton mü~akasası: 
Tütün inhisarı umum mu

dürlüğünden: 
18- 8 • 930 tarihinde icra edileccii ılln olunu klğat Ye karton 

llılinakuuının idarece ,ar0ıen ltlzuma binaen 23-8-930 cumartesi 
l&n& ıaat 10,30 a tthlr edildiği alikadarana maldm olmak Gzere 
tlta olanur. 

•••••••••Tarife•••••••• i 1 Defalık nna' Mı : 
: 2 • • MI : 
: , . . .. : . .. " : : '7 • • • 

: ,,,.,_ lr.tlnuıJ'P""' : 
• ...,. __. <-ttP ıoo : 
: 10 .,., ..... ..,. • 
: '*eA ._rd ,,,.,_ : • • 
: Aho111lerimlaiıı her iç a,1.tt için : 
• bir ............. ...,. : 
• • 
: 4 latlft pçea ~ .St.zla ,.un : 
: ~sww,.. ~· • .... . ................. . 

&iallk - BatıWc 
Kiralılr hne - Çapa mm· 

vayına pek Yabtı, 6 * geı\il blhçe 
tadı en, müftemff Atı saire.. iki aiteye de 
elverişUdir. 

Kiruı 25 lira. Müracaııı: Defıerdarht 
4 ünci1 tube ndi<kirtt O.C cn11n1-

klıehk &.ite - Anma tadde· 
sinde mua191ch&Jae, WareH*e •e y.zı. 
hane fttihaıına el~ •Clllit ..,.ıtl• 
bir daire Jdra.lıJaır. Aahra Oldteelnde 
muatlirıaler kitapanesine mtiracue. 

Apattıwıfllt •b)'oram -
Tünelin üst btşında Şahtula OeylııiWl 
sokak Beyket apartımını katftshıdt 8-
Seyit apan. No: s 
---·----~--------------S.W.k &rıa - Taflt...,ta Sof· 
ta Sinan maJaaUhiade 0e4e ,...._. •• 
tında ıram•a, isruyooua 1 ek~•· 
ıafede i~nde lcuyu,0 bulunan bir ani 
acele sabtıktır. 

Mallar sergisinde 
Adapazarı Bez 1*ihaı 
Masa öttil . P ıet , t ör ve 

diğer ma l sör nüz 

Liie . ve mektplere alınaca~ 
mcoeani leyll alebe iıatilıanı: 

Maarif vekal 
1 ..L..- ı....11 k anca 1 - 8u ıeae KJZ Ye E,~ lise ermw meawn ...-

qaiıdaki ~ alltlnde v- imtihanla tal~ alın tiban-
lar merkezinde Lise veya Ôrta mektef) h•l•an Ayetlerin 
merkezlaeW. Km tll•\e it 31 AğultOI Ye talebe için 
de 3 EylOI 1930 tarihinde ve mah4He111\deki mektep ve Y• 
Liselerde bir ıuatlban konıl•)'OJIU buıuJıUada y•pd~br. lmtih 
girmek illtiyenleria fU .. rtı.n hais hdan llmfadlr. 

A) TM: tabi~ haiı: ~. 
B) Orta meldeplen meıwı oı.-
C) Becieaell n nllaea ı...ta, maili ft .... t olmamak. 
D) Veliabıhı kendtıiııt ta"*lt ettitemiyecek kadar fakir olrııtapn 

ilbat etmek. 

'l - l(ız ye .Erkek t•becl• U.. Ye O..ta mekteplerin 6, 7, 8 
1 O ve 11 inci ıınıflanna girllMllt llt•y1telerlla mlu baka imttlıaa 
yalnız ıc1li J...i1e -. Orta ra~trplard. ~yıuıf9'o ,.....b 
güııUli.ill ... IP 
3-

Almak lstiyenler yeni postanede bat 
müdUtfut llhlhatebf'Sfnde C.tık beye 
mlracaıt ttlftelfdtrfer. --·-------. .... .._,... __ ....,.,.. ...... , 

Miitelenik 
Mlracaat fti - Hır Jft llU· 

tahıss11 memurlar ıewlr eder her feyde 
bımr teshillt gösttm. 

Aleltsiyadl han Galata. milessisi 
rem 

lllraı••t eft - Her neft ~ 
kibar. bıer lllllMlu ...... " __ ., 
icar •e idaretlııf bbul eder. 

Galara Kredi H,one AleQiyıd.f hm 

~ft 
Oatadarda BoJpda bqeaindo Çabl· 
dalı meftli Te tc>blmc!a c:itlr S9 ııu
bllnh l:8fkl haTI anzlniD bfS9ldaNn' 
olap ..._,.._. ...... beleaaa Ah• 
met, MetQM beylt4a IMaewwr " 

ŞQicne11I Jka...ıa .. 

"'-•dua ıol ... ~. ~ r.:tr?& .. ;ıra..:::: 
... ~.. ....cata 
~lcraft ............ 
llt haci ~.ttlell m-11tince ~
bf t..._ ta,W ammnMta 
~9-990 tulMnd• IUt oa Mrcle 

d .......... ,...~- m•
ktr ,a.a n ..att• .... hal iQ'JI 
Ye ltlru m_... .,_.. b•
maam ..,. w; .. YtWI ,.denatt-
Dis )Umma t~ •-'••11• 
bim ••• k ............ . 

Aleni -.e11tu1 .. 
..,.... • • ._ ... dtdtki 

•Maca • •tlltt .._ •• , .. ti•• .. ..._ cıtAtlilbu._ 
mek IMr• Waallal'da Fni llllia-
cle Klprl ...._da 15-16 .......
rals GIDet ................. ............... 
oldujundan mezk6r maPz- mll
dllriJetliae alenema be1anı t'fek· 
ldlre mut,tcr•IJI ıazeteaiıi l.aQit 

~--i .. 

lzmit - Karayakuplu yolunun o+ooo ili 26+000 kilometrolan 
arasındaki•~ isaf4.U '~p- ~llf~ Jı84Mi 1-Jtk ... ~.-e
ajodeD dolayı 28,000 lir.ıık tabsitab qıevcudMiyle YaWdi k_ıyui 

Rüvükada ve Heybeliıda 
Himaye! Etfal ccmly;,ed 

fiat &zerinden yepiden 10 eyllll çaıp•b• gDDI •at oa bette ilaale 
edilmek kere teraiti Abdı ftdWe kapalı urf muli1e mlnakaaaya 
konalmutlur. TaHp olanlan• ehli1eti fenaiye ftlilrası Ye yUzde y, dl 
buçuk teminab muvakkate makbuziyle teklıf mektuplarını milQaka
u kanunundaki tarl'fal •echDe mezkOr tarihe kadar Kocaeli vi14-
yeti daimi encOmenine yermeleri ve ıartnameıini g6rmek iıtiyen-

• erin Kocaeli bqmllhendilliğine mllracaatlan. · 



Guetcye gö.ıdcrllteık mektupları tizeriae ldue içinse [ idare ] yuıya 
alt ise C Yazı J fıarctl .tonulmahdır 

Her Şeyi 
goren düşman I 

Bin veclhlf gözlere mallk olan •inek ma
- aantz Qzerlndekl en güzel yemetı kollar. 

Derhal oraya atılarak bir QOk plaUlclert 
ve hutalık tohumlarını blrakır. Ve onu 
tutmanız& meydan bırakmadan vızılda4' 
.Yarak ortadan aalp olur. 
Flit alnek, alvrl sinek, pire, aOve, karın• 
ca, hamam böcetı. tahta kuruları öldür· 
Or v :rumurta.Jarını imha eyler. Tehllke• 
•izdir. Kat'iyen leke yapmaz. · 
FJlt 1 hafarat 6ldUren dl ter mayll•rle k.., 
n9tırmayınız. Sar1 tenekeye alyah ku,. 
ta dikkat edlnıı. 

• .:;Daha __ -çabuk ..§ldürlJr , 
\ 

Umumi Deposa:J. BERTnl0REKlS1 fltlUuf·Galata Vıyvoda "Jf• 

Seyrisefain 
Muku acentesi: Galata Köprli b3'tnda 
Beyoftu !862. Şube acentesi: Mah· 
nuıdiye Hanı alanda lsunbul 2740 

YALOVA 
" PLAJ ve 

Kaphcalan için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13,15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
s,ıs 1s,oo 19,oo 19,45 

Y olculann bilhassa plijlar
dan Azami surette istifadele
rinin temini için saat 13,15 de 
bir posta yapılmlfbr. Bu posta 
Köpriiden hareketle doğru 
Yalovaya 15,25 de vanr ve 
Yalovadan 19,45 de kalkarak 
KISprüye 21,55 de gelir. 

Mudanya postası 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Çarıamba) Mudanya
ya kadar saat 9 da ( Cumar
tesi , Pazartesi , Perıembe ) 
Ereğli vapuru tarafından ara
lık postalar Armutluya da 
ağrıyarak Mudanyaya -kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
aefain nbbmından kalkarlar. 

ı.ntaıya postası 

Ad b l d d (ANAFARTA) vapuru 24 apazarJ e e iyesı· 0 en•. ağustos Pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak lzmir, 

9 3 O • E (" ı ·· I 6 .. Knllük. Bodrum, Rados, FetSeneSI y u un . ıncı gu- hiye, Finike, Antalyaya gide-
.. •• d •t 1 . d cek ve dlSnUıte mezkOr iske-

n Un e mUSa 1 Sa 1 günün en Şe- lelerle birlikte Andifli, Kıllkan, 
h A Dalyan, Marmaris, Kuşadası, 

rl ryıezkQrun 21 inci pazar gÜ- Çanakkale, Geliboluy uğrı-
k 6 

yarak ecekta-elir. 

nüne adar gün devam etmek Iskenderiye sürat 
üzere geçen seneki gibi beledi- ~ostasıı 
yemizce Adapazarı namile bir a~:ı0!cu~ RJn;::ı13~! 
Panayır küşat edilecektir. işbu Galata nhb:nından kalkarak 

cumartesi sabahı lzmire 
panayırda her cins hayvan mü- Ye akşamı lzmirde:ı kalkarak 

b 1 Pazartosi bkenderiyeye vara· 
ade e, ahm ve satımı ile mani- cak ve Çar mb3 lskenderi-

f t • • t ı ı · k h yedC!l kalkzmık lzmire uğ-8 Ura Ve Saıreye m(J aa 1 er raymnık fstanbula gelecektir. 

nevi mevat. ve eşya, mekOlat Tr&b~on ikinci postası 

b b (KARADENiZ) •ııpunı 21 
ve meşru at satlla itecektir. Muh- ağmtos Perşembe nkşamı 
t h 1 k 1 • 1 • • Galata nlıbmmdan kalkarak erem a lmlZln . 8 iŞ VertŞ erini Zonguldak, Inebolu, Sinop, 

= SAVISI HER. VER.DE 6 KUR.UŞ = 
i\1A TBAA YE İDAREHANE: : 

IST ANB rn.. Babıali, Ankara caddcs nde ·v AKIT YURDU. 

Tel • 1970 ( iDARE İŞLERi) 1971 ( YAZI iŞLERi ) T•t.Taf ı VAKiT. Poota ntuıs 64 

·~·-;:"~ 'ill"""ın';":"· A D A p A z A R ı ~ nıu•nıııııııllllIBlı•• 

mn dJ et Bankası~ 
Türk Anonim Şirketi 

Bursa da bir Şubesini küşat etmiıtir. 
Her nevi Banka muamelAtı ile iştigal etmekte 

o!3n mezkur Şube 13-8-930 tarihinde işe 
başlaamıştır. 

1 

1 
. -• 

....... Leyli ve nehari - Kız ve Erkek •••• .. 

HAV~iVE LiSELERi 
Saraçhane başında Horhor caddesinde Münür Patı kon Oında 

Ana, llk, Orta ve lise kısımlan havidir. 
Talim heyeti en maruf mllderris ve muallimlerden mUrekkeptir. 
Leyli talebenin· bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ih

timam olunmaktadır. Kayıt muamelesi bqlamııbr. 
Her gün 10, 5-16 kadar mliracaat. Talebe mektebin hususi oto

mobillerile mektebe gelir ye akşam evlerine ayni 
bEiimDE•:rnıı .. vesaitle gönderilir. 

•:s: 1··· ı::: 
:ı:: :::: 
:::: 

mmr~ Kız ve Erkek .. Leyli h A -• ve ne an ~.::::-:: 

İSTİKLAL Lisesi 
İlk, Orta ve Lise kısınılarını mt: t vjdir. 

P.il iİ!. Kız ve erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn tqkillt dahi-
;m linde idare edilmektedir. .::; ::: .... ··:: :: .. TAL BE KAYDINA BAŞLANDI 
fiil · Şehzadebaşı polis merkezi arkasında ; 
• ......................................... T l 1 2534 ···············•·w - . ..... . 

: :::::::::::::::::::::::ın::::::::::::: e : st. ::::::::ın::::::r:::nı:m::ra:a::: 

11'9 BlPll U H HH Fabrikasının 
Yeni mahsulü çıkmıştır. trk~im:;terlb~:: 

ber daha ucuzdur. Her bakkaldan ve her çeker tnccanndan 
aranmalıdır. Toptan sabş mahalli: Bahçekapı D8rdDnçll Vakıf 

Han dördilncfi kat No. 30 - 40 Telefon lstanbul 171 

~ Tenzi a a hububat tarifes· 
lstanbul liman şirketinden: 
1 - Ecnebi memleketlere ihraç edilmek Haydarpaşa ve 

Sirkeci nhtımlarından mavnalara boşaltılacak dökme hububa
tın limanda her hangi bir vapura nakli için alınacak Uc:retleri 
gösteren tarifedir: 
Beher seferinden: TenzilAtlı 

25 tona kadar beher ton bir gün 20, iki gün 40 
50 " .. " .. .. • 15, " " 30 
50 tondan daha yukan .. .. 12,5,., • 25 
iki günden fazla beher { 25 tona kadar beher tona 15 

50 " .. " " 12 
gün bekleme ücreti: 50 tondan daha yukan 9 
Bu f iatlar içinde mavna, bekçi ve muşamba Ocretlerile 

mavnalann cerri masrafları dahildir. 
2 - Daha fazla tafsilat almak isteyenlerin liman şirketi 

gişelerine müracaatla matbu tarifeden birer nUsha tedarik 
etme!eri ilan olunur: 

Umumi müdiriyet .. 
1--~--~~~~~~~ 

, ..... s iktaı Lisesi ~-, 
MRdüflünHndnn· Tedrisata 1~ Eyini ~30 ta~ihinde bqlanacağıo· 

UU UU UG • dan talebenın mezkur tarıhte mektepte bulun· 
EICJ99EJet9~ malan lüzumu ilan olunur.~)IE)E]IOGIEM• İCra etmek İçin belediyemizce Sam:aun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

G:reaun, Trabzon, Rize, Ho- --

panayır mahallinde dükkan ve ı ~:::r ia:;~:~~k Ri::. ~~~~:~~ TOÖ:RAF AMA TÖRLERINE ~. 
Serg•ı mahaller•ı tetr•ık ve esbabı Foto Süreyyanın meccani amatör müsabakasından istifade ediniz. Tafsil!t . 

mene, Polathane, Gireson, için Foto Süreyya Beyoğlu ve lstanbul mağazalarına müracaat ediniı;, . t• ah A.I • • k A d . d Ordu, Fat.a, Samsun, Si- ; Telefon Beyoğlu 3495, Tc~ lst. 3289 . 
ıs ır a.. Jerı ım an ereceSln e nop lneboluya uğnyarak 
temin edileceği gibi hariçten ge- ~ge_ıec_ek_tir. ___ __ 

1 k t ·· f I · Bozcaada postası ece uccar ve esna ara ıcap (GELtsoLu)vapuru23 

eden muavenet ve teshilat dai- aiuatos cumartesi 17de ~dare . .• .
1 

\J •• 

1 
A I nhbmından kalkarak Gehbolu, 

rem ~e go_~~er.ı ecegı ı an o un ur' l~~~::~ay~::;:~e~e ~~:~;~ 
fstanbu 1 Erkek Lisesi müdürlüğünden: te Çanakkale, Lapseki, Ge 

1 - Mektebimlzde gerek mezuniyet imtihanlanna ve gerek sınıf yoklama liboluya uğnyarak gelecektir. 
fmtihanlannı Eylüliln birinde bıışlanacaknr. 

2 - Bir Eylülden beş Eylüle kadar tecdidi kayt muamelesi yapılacakar. Eski 1 J.. A ' 
talebenin bu milddct zarfında tahriren ver• bizzat kayltlırını tecdit ettlrmeleri IA- Osmanlı Bankasının Galata, Yeni-
nmdır. Tecdidi kıyt cttlrmiyenlerin yerine talebe alınacakar. cami ve Beyoğlu de·mfri, zafer bayra-

Zonguldak Yü sek Muandin ve Sa
nayi Mühendisi Mek ehi Müdüriye• 
tinden: 

Mektep talebesi için diktirilecek 100 takım elbiae, 100 takım 
palto ve 100 takım işçi elbisesinin imaliyesi 25 - 8-930 tarihinden 
itibaren 20 glin müddetle açık münakasaya konulmuştur. lhalel 
kat'iyesi 13 -9-930 tarihine müsadif Cumartesi glinü saat 16 da 
Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin 
mektep müdüriyetinde, lstannbul mmtakası Maden mühendisliğınde 
mevcut şartnamesi mucibince ihale günü teminatı muvakkatelerilo 
beraber müracaatları ilan olunur. 

3 Altı Eylüldvm ü.ibucn yeniden talebe kayt vı: kabul muamelesine baş- mı mUnasebetlle Ağustosun 30 uncu ., uıııınıı 1111111111 ın 111 ımını 111 ıu11111nııııuııııu ....... , lllllvtllUllMllllOllW11111111DHHRftllHlllttalllllUllllllttllll111101 ... , ... ltt mıımummmnnmmmınıın-

luacakar. Cumartesi günü kapalı bulunacaktır. Mes'ul müdür: Refik Ahmc; 


