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Cumartesi 

23 
8~ ay} 1930 
A~stos 

Hamdi B. 
Viyana sefirimiz 
· dün şehrimize 

Qeldi 
Yeni fırkanın teşekkülü 

A vusturyada nasıl 
karşılandı? 

''lyene sefirimiz Hamdi B. 
ana ıefirlmiz Hamdi bey 

di.. j ıemplon ekspresile me
sunen şehrimize gclmittir. Ham
di B. kendiılnl gören bir .mu· 
barririmize aşağıdaki beyanatta 
bulunmuıtur ı 

- Bir ay mezuniyetle mem• 
leki:timc geliyorum. Gazi Haz
retlerine arzı tazimat etmek n
ıere yarın Yalovaya gideceğim. 
Avdetimde Ankaraya giderek 
vekaletle temas edeceğim. An
karadan döndükten ıonra tek-
rır Valovaya giderek dinlene• 
ceğ:m. Bu münasebetle size ıu
rasım söylemek isterim: 

J mi iktidarı yalnız A TI1stur-
ya~a değil, blltlln ~erkezi Av
ruP.ada tanmmıı olan Viyana 
tıp akademisi reisi profesör 
Holç Mayster geçenlerde Ya-

. lovaya gitmioti. Dönüşfinde ae

. farette görüttük. Kendiıinden 
Yalova hakkındaki fikirlerini 
ıo~ lım. Dedi ki: 

[Alt tarafı 2 inci aayıfqda] 

Fethi B. 
Dün Molla Beyin 
yalısında istirahat 

ettiler 
Ke ndisinı şahsi do5il"rı 

zıv11ret ettiler. 
S. C. fırkası lideri Fethi B. 

evvelki akşam Yalovadan Bü
yükadaya gelmiş, yatkulüpte 
Yerilen baloda bulunmuştur. Sa-
baha karşı motörle BUyükdere
deki evine gitmiş ve öğleye ka
dar istirahat etmi!tir. F etbi B, 
oğleden sonra siyasi meşgu!iyc
tinden dolayı kendisile görüşe
miyeo ıahsi dostlannın ziyaret

lerini kabul etmiştir. yeni fırka
nın lideri bugün fırka merkezine 
gelerek yapılacak olan içtimaa 
riyaset edecektir. 

BugOokU içtimada teşkilat me
ıelcıi ve bugünden itibaren baş
lıyacak olan fırkaya kayıt iç:n 
ve daha mhüim olarak Belediye 
intihabatına iştirak ve namzet
lerin teıbiti görüşülec<tir. 

Dllo yazdığımız ~ bi Kara
hiaar meb'usu şair f,j" "llet Emin, 
Bilecik meb'usu ve es . Ankara 
şehremini Asaf, Eliziz meb'usu 

Naki, lımit meb'uıu ibrahim bey
lerin yeni fırkaya girdikleri ta
hakkuk etmittir. Yeni fırkanın 
idare meclisi hasından Reşit 
Galip beyin beyanatına nazaran 
daha 12 meb'usun yeni fırkaya 
girecekleri anlaşılmaktadır.Fakat 
ıimdilik bu meb'usların isimleri 
çok gizli tutulmaktadır. 
Şükrü Keya beyin beytndı 

Dahiliye vekili Şükra Kaya 
B. muhtelif meseleler ha!d<ında 
şu beyanatta bulunmuştur : 

- Belediye intihabati tama
mile serbesttir. Hükumetin hiç 
bir fırka lehinde mndahalesi 
mevzu bahsolamaz.Serbest cüm
huriyet fırkası kanunen müsaade 
aldığı takdirde miting yapabilir. 

[Alt tarafı" 2 inci sayıl ada] 

Baba _ Oğlum hep sağdan gidiyorsun, o tarafta pr-r
nıakhk yok ... Sol4 geç 1 

Oğul _ Sola geçeyim de bana Fethi Bey fırkasın-
dan mı desinler ? 

V -A-~~ - 1- T 
ın 

Hedive kuponu 
No. 37 

it lya Bahrijrelileri 
Dün Ta~!imdcki Cümhuriyet abidesine merasimle 

çelent( koydulıar 
Dün beşte şereflerine ltalyan setaret konağı bahçesinde 

bir gardenparti verlld.i 

Ku; Bakııt . 

"Yol arkadaşlarım iki Amerikalı kızdı. 
Tayyare havalanmadan kulaklarına 

pamuk· tıkadılar · 
Pilotun gözü havadaydı ; hakikaten rüzgar 

arttıkça artıyordu . ' 

Kapı vuruld~ . dışardan b1r 
ses: . • 

- " Giyioiniz, dedi, vakıt 
geldi " Ah, niçin onu öldOrmll~
lüm ? Kıskançlıktan değil mi? 
Evet ~imdi sıra benimdi. Hll-

' 'ı; 
küm verilmiş, dar ağacına gö-
türülmek için beni uyandmyor• 
lnrdı. 

Yatağımın içinde . kant er için
de doğruldum. Bir an, bu ka
bustan kurtulmağa kafi gelmi§tİ. 

Hediye 
kuponlarımız 

Son larını 
t vzi etmekteyiz 

Gazetemizin . ba,ındaki 
kuponlan saklamayı 

ihmal etmeyiniz -·-Bunlar aize yalmz bu ka
darcık bir alaka aaye· 
:sinde birer bodiye ta

liini hamildirler 

Yar11112 sayıfa 
Çocuk sayıfaları 

Cumc'Jrtesi • . i6 · 
Od~mın tanıdık eşyası, hazır
Iannuş bavulum, darağacına 
değil, Parisc gideceğimi derhal 
s6yledilcr. 
. Hayatımda ilk cefa olarak 

gece s::ıat 1 ;30 da uyanıyordyın. 
Bu saat benim için, ekseriyetle 

1 -

ikindi demekti. Fakat o gun 
18 saat sürecek olan tayyare 
yolculuğuna hazırlık olsun diye 
mutadım hilafına saat 9 doı yat-
mış, yine mutadım hi!af!na o 
saatte yemek de ycmıştım. 

Bu sebepten, bir de korkulu 
rOya görmüştüm. Kimbilir, bu 
belki de yap&?cağım hava seya
hatının tehlikesine bir · işaretti. 
işte erken yatmanın fenalıkları. 
lnsanın hem maneviyatmı, hcin 
de mideıini bozuyor. 

Saat 2 de « C.t.D.N.A » nın 
otomobili ile Yeşil köye gittik. 
Otomobilde, benimle beraber 
Budapeıteye kadar seyahat ede
cek olan iki Amerikalı kız var. 

Ohl Ne alal demeyiniz. Bunlar 
hiç de filim!erdc gördüğümüz, 
kadınlıkl3 çocukluğu bir araya 

toplamış cici §eylere bcnzemiyorl:ır. 
Ne iyi ki ben lngilizce, onlar da 
Jngj}izceden, başka bir şey bil
miyoruz. 

[Alt tarafı 2 incl sayıl amuda] 

.. 

. .. 

sefirleri ıehrimlzde~I · ıe~aretler 
erkAnı, kolordu namına erklıı~ 

harp binbatıaı Sım; bahriye Da· 
mına binbqı Ziya B. ler bulun· 
muşlardır. : · 

Pi2:a kiııl-aıörlı çaroamba g(l· 
nü hareket ederek Pire ve Sel&~ 

Hariciye . ve Dahiliye 
vekilleri ile dün Ya· 
}Qvadan geldiler ve 
akşam döndüler 

lımet Pf. t•hrJmi~e di9leri• 
nin tedıviıi l9ln gelmltlırdir 

Baıvekilimiz ismet Pı. Hı. ilo 
Hariciye Tekili Te•fik RiittU, 
Dahiliye Tekili Şllkrll Kaya bey• 
ler diln ıabah onda Ertuğnıl 
yab ile Y alovadan ıehrimizo 
gelmişler ve akıam Uıeri Yalo
vaya avdet etmiflerdir. 

Yat T opane nhbmına yanaf• 
~ıt ve ismet Pş. Hz. buradan 
dişle~inin tedavisine deyam edil· 
mesi için dit . doktoru Sami 
Gönzl>erg beyin muayenehane• 

- sine gitmitl~ri:lir. 
· Baıve'kilimmn çekilen altı' dip 
yerine ,ıan'i ditler Y•P-ılmaktadır. 
bmet Pap Hz. m~ayenchanedeQ 
akıam yediye doğru aynlmıılar, 
rcfikalan· Hf~, kardetleri Hayn 
Te yaverleri Fikret Beyl~rle bir~ 
likte. doğru yata . gitmişlerdir. 

Tevfik Rü,tü ve Şilkrü Kaya 
Beyler " öğle · yemeğini Tokatlı
yar.da yemişler ve akşam yatt• 
Başvekilmize mnlaki olmuılardır. 

Dahiliye v~ Hariciye vekille· 
rimizin pazar gllnil Ankaraya 
avdet etmeleri muhtemeldir. 

Bir cer:nilekarlık 
Yalova, 22 rJ akıt)- Baıveki

limiz bir posta mll•ezıiini hima• 
yeteri altına ahnıılardıt. Bu, kap• 
lıca postanesinde , çalışan 14 ya· 
~ında Ahmettir. . . • 

Kendisi baıvekılimlze bır tel· 
graf getirmİf, nazan dikkati ccl
betmiıtir. Baıvekllimiz Abmetto 
gördüğü zeki eserini takdir e· 
derek: "seni zeki bir asker ola· 
rak yetiştireceğim,, demif ve Ku
leli lisesine kabulilntı emretmiıtir. 

Nasıl aldanıyorlar? 
Nasıl aldatıyorlar? 

4 /Jncü san/amtıda 
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.ı ~ =~ Jt81tfJttiı Şarapçılığımız Dünkü yarışlar 
İstanbul Boks Birincilikleri Asım. füym .eyaha!inden At kos.ularının di;;'düncü haftası da 

amelı fa_vdalar gôruUJvor. Y 

Dün Stadyumda muvaffakı·y ti . l~mir, 22 (A.A) .. - Müskirat muvaff&kiyetlc Qcçti 
8 e mhısan umum mildurü Asım B. 

yapıldı Ve birinciler seçildi ~~şme Uşa~ ye Burnuva hava- Rüçhan, Poruj, Stradivariyüs, Güzel Bandırma 
lısınde tetkıkat yapmııtır. Çeş- _ ve Asil ismindeki atlar birinciliği kazandılar 
me ana.sonlannı Avrup~daki 
emsaline faik olduğu anlaııldı
ğından bu anasonlann teksir ve 
ıslahı makaadile züra istifade 
etmek llzere inhisar idaresi ta
rafından celbedilen tohum te· 
mizleme makineleri Çeıme be
lediyesine gönderilmiftir. Aoa
SO!l talip ve mutavaasıtla:.ımn 
ucuzca kapatmamalan için idare 
tarafından yetmi! kul'Uf fiat 
kabul edilmiştir. ayni zamanda 
zllra hariçten fazla fiat veren
lere Htmakta muhtar bırakil· 
mııtır. 

DDnltD bolts blrlncilil( mDsaba~alarında heyecanlı bir an 

Otuz beıten elli kuruta ka
dar satılmakta olaD anasonlu 
derhal altmıı 'beı ile yetmiş beş 
araıında sahlmağa bqlanmışdır. 
Şarapcahk noktaamdan ıayam 
ehemmiyet olan burnuva bağlan
nın Y•t DzOmleri ıumaya tahvil 
olunaçaktır. idare bu sene lzmir
de f&rap imal edecektir, bundan 
maada şarapçılığı teşvik ve hi
maye için memleket haricine 
ıevk olunacak şaraplardan rü
su~ ahn?1ıyacağı gibi amillerine 
pnm verılmesi dahi kabul edıl· 
mittir. Bodrumda elde kalmıı 
olan ikiyüz ton incir hakkında 
tedbirler alınmııhr. Sumaya 
tahvil için Istanbula sevk olu
nacak ve böylelikle bunların da 
ıcneti milliye ara11ndan ayrıl
maması temin edilecektir. Uşak 
teker fabrilCaıının mtlstahzaratın
dan kal~a artıklann da ispirtoya 
tahvili için tedbirler alınmıştır. 

DOn, boksa çalışan amatar 
ıe""1erin imtihan günidi. Stad
fllm l Istanbul boks birinciliği 
111...sabakaları yapıldı. Muhtelif 
l.ulilplere mensup geçler mun
tazam tatbik edilen bir progra
ma tlbi olarak birbirlerine kartı 
kunet ve kabiliyetlerini dene
:liler ve bu arada da her sık
lette en fa:ı.lamuvaffak olanlar
la, diğer derece alanlar taayyUn 
etti. 

Müsabakalar bola heyeti re
isi Eıref Şefik Beyin nezilreti 
altında yapılıyordu. Ring hakemi 
K. Kemaldi. Netayiç şudur: 

S. ' 
lDCi< sıklette : ilk olarak 

Kumkapıdan Agop'la Artin kar
ıılqtılar. Agop sayı hesabile 
galip geldi. Müteakıben Yani 
Alieddin'le final maçını yaptı ve 
bu son karşılaşın ada galıp gelen 
Yani birinci oldu. 

Horoz sıklette: Dört boksör 
karşılaştılar. Evvela Hal"çten Ham
di bahrtyede::ı Galibi, Maks da 
bahriyeden Faruku sayı hesabile 
Yenerek tasfıye ettiler. Nihai 
müsabaka Mnks'la Hamdi ara
•uıda yapıldı. Neticede Maks 
galip ge!ere!< bu sıkletin birin
cisi oldu. 

Hafif sıklette: Dört boksör 
Çarpıştılar. Galatr.~araylı Melih 
Kumkapıdan lbrahimi, Kumka
pıdan izzet Tekin de bahriyeli 
ihsanı sayı hesabile mağlüp etti
ler. Son birincilik maçı Melih 
ile İzzet Tekin arasında yapıldı ,, 

ve denebilir ki güniln en gUzel 
ve heyecanlı çarpııması bu 
oldu. Neticede Melib. 
. .Yarı orta sıklette : yalnız 
ıkı boksör karıılaşblar. Galata
saraydan Enverle Kumkapıdan 
N.a~-:ret. Her iki boksör de bir
bırının dengi idi. Müsabaka tam 
b~r beraberlik içinde geçti ve 
nıhayetlendi. Neticede pek ha-
fif bir foikiyeti kaydedilen En
ver birinci oldu. lkinci de 
Nazaret. 

Orta aıklette de iki boksCSr 
hem de birbirlerinin pek sıkı 
fıkı arkadaıı olan iki bahriyeli 
karşılaştılar. Hüsamettin ile Ö
mer. Hüsamettin Galatasaray 
salonunda lutaıı yapılan mllaa• 
bakalarda pek yeni ve genç 
olmasına rağmen sıkı yumruk· 
Iarile tayam dikkat galebeler 
kaydına mu•affak olmut bir 
boksördür. Arkadaıı ise ona 
nazaran müptedi ve zayıf Müsa· 
baka bir turın kıyasıya cereyan 
alamadan pek hafif yumruklarla 
geçiyordu ve belli idi ki Hnıa
mettin mUsamahakir bir d5vft 
yapıyor. Ne ise Ömer iıi dah! 
fazla uzatmakta bir mana gör
medi, ikinci devrede maçı ter
kederek şampiyonluğu, hakkı o
lan HOsamettine bıraktı. 

~ 
1• banka11nın tenezzühü 

iş ~ankası te~isinin yıl d6nll
m0 mUnaıebetile memurlan ve 
aileleri iç~n 26 Ağustosta Ya
loyara hır tenezznh tertip ct
mııtır. 

Mr. Filbi 
Bir Ingiliz muharriri 

müalüm•n oldu. 
Bu zat iJtihbarat meşolllnde 

mdtuhıuşıstır. 
Deyli telgraf gazetesinin Cid· 

deden aldığı malümata göre in· 
giltercnin meıhar muharrirlerin
den ~e Şark itleri mtltahauısla
nndan M. Harri Filbi mnılOman 
o1muı ve Mekkeyi ziyaret etmiı
tir. 

M. Filbl, tahsilini Kambriçte 
ikmal ettikten 90nra Hindistan
da memuriyet almıf, umumt barp 
esnasında Irakta aiyaat zabit o· 

Dilnkil yarqlardan bir göriinlif 

Yaz at koıularının dördGncO
sO de diln kalabalık bir ıeyirci 
kütlesi önünde muvaffakiyetle 
yapılmııtır. Seyirciler araamda 
ıebrin birçok kibar ailelerine 
tesadüf ediliyordu. 

Birinci kotu 
Dört ve daha yukarı yaıtaki 

yerli ve Arap at ve lusraklarına 
mahsus ıatıı koşusu idi. 12 
hayvan girdi ve birinciliği prens 
Halim beyin " Poruj " u, ikinci
liği Ibrabim ~fendinin "Tayyar"'' 
üçllncülliğft Ferhat efendinin 
" Küçük Ceylan,, ı kazandılar. 
Aldıkları mUkAfat (200) (75) (25) 
liradır. 

lklnol kotu 
Çaınlıca kotusu idi. Yerli at 

ve kıaraklara mahaustu. 4 at 
girdi. Prenı Halim beyin " Rüç
han ,, ı, HOseyin efendinin " Gü
müş Arap ,, ı, Supbi paıanıa 

" Alceylln ,, ı ıırasile birinci, 

Jarak hizmet etmif, 1917-18 de 
lngilterenin merkezi Arabistan& 
g6oderdiği heyete riyaset ettik
ten sonra Cenubi Arabi.tanda 
keıifler yapmıf, daha '•onra bir 
müddet için Irak hiikümeti da
hiliye naıınna mUta•irlik ctmiı
tir. 

M. Filbi, Aarapçanın bntnn 
Lehcelerini bilmek ve konUfmak· 
la ıöbret kazanmıştır. 

Kendi.inin mUteaddit eserleri 
arasında en yenisi Vehhabiliğ"e 
aittir. 

ikinci, tlçUncil gelmişler ve (700) 
(15) (25) lira mükifat almıılardır. 

Ü9üncü kotu 
Boğaziçi koşusu ismini taşıyordu 

ve halis kan fogiliz at ve kısrak
ların& mahsustu. Birinciye 1050 
lira mUkAfat verilecekti. Bunun 
için koşu hayli aJAka ve heye• 
canla takip edildi. 

Birinciliği Mitat beyin " Stra• 
divariüs ,,ü, ikinciliği Akif bey n 
" Aodraniküı ,, O, üçünclilDğü 
Yaver Ahmet beyin "Drocaurt,, 
u kazandılar. 

D6rdüncl1 kotu 
Yerli ve Arap yalnız kısrak

lara mahsustu. Milkifatlan (150) 
(35) (15) lira idi. "Güzel Ban· 
dırma ,, birinci, " Maltay ,. ikinci, 
" Zıpzıp ,, DçllncD geldiler. 

Betlnol kotu 
Çalı ~aniab ve zabitana mah

smtu. Üç zabltimiz girdi ve 
birinciliği '' Aıil ,. ilrindlijl " A· 
paf ,, iımiodeki atlar kazandılar. 
Bu yanıta bir J.adise oldu ve 
ikinciliği kuanmuı beklenen 
aha rakibi Ziya B. 10D maniden 
atlarken abaıa ayajı kaymua 
neliceJİ dOftO, fakat bamdolıun 
bu dilıüıten bir zarar g6rmedi. 

Y arıılar umumiyetle heyecanlı 
ve muvaffakiyetli oldu. 

Bir namzet! 
Maruf musevi tOccarlanndan 

Leon Taranto Ef. ıehir meclisi 
fizalığı için namzetliğini koymuı
tur. Hiç bir fırkaya mensup 
olmıyan Le on T araoto Ef. Türk 
mekteplerinde okumuş ve Türk 
terbiyc::si aJmıı bir gençtir. 
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ıondan hiç hotlanmadıiı ne de bel- - Pfifi fail mi zannediy?rsun? ~tü~ noktaları ıayıp döktüm de• 
"VAKiT ,,ın tefrlkasu 43 li oluyor. _ Hımm ..• Yok öyle. bır 1ey gıl mı? Sebep, ıaat, mahal, fırsat, 

- Evet ..• ihtimal Benıon ona söylemedim ••• Mütkül bır nokta ... tarzı hareket. 
da ıarkıntılık etmittir. İstersen hadisatı bir kere daha be· - • .•.. 

- lnsam çileden çıkarıcı biri- raberce gözden ıeçirelim: .. - !ü_zbat~ı tevkif etmeden ev• 
fet. Maktul böyle bir fey yaptı iıe t - Geçen hafta Bensonu gor· vel Pfıf ıle bıraz daha konutaak 

• 
bile mazur görülebilir. Fakat Mar· meğe gelen Pfif, om.~nla kavga e· nasıl ~lur~ 
kam, ıen bir kukla olduğunu zan· diyor. Çe~en bahıec:hyor. S~n~tte· .. Muddeı umumi uzun uzun dü-

r nediyor muıun, bu kızın? Onda her ki 'Vadenm uzatılmuıru ıstıyor. tunmeden cevap verdi: 

8 
Yazan: S. S. Van Davn • • Nakle~~: öaÔmr Fehmi fenalığa müstait ve ne yaptığını bi- Benıon ise "yapılacalç bir fCY yok· - Evet tavsiyenizi kabul ede· 

~undan ıonra Pfif tarafından Al- ınc~de!' ı~ceye ıatıcvap etti. fakat lir bir hal var. tur!,, cevabım veriyor. ceğim. Acaba timdi otelde bulunur 

1 
en Benson na~ına imzalanmı~ yem hıç bır fey öir~!'emcdik. Ni- Markam, cevap vermedi. Dütü· 2 - Bu.n.dan iki gün ıonra Ben· mu? . . 

p ~ dolarlık bır ıenet ,~e gene hayet ku.~andana donerek: nüyordu. Biraz ıonra Vans: son katledılıyor. - Bunda hıç fÜphe etmeyın o 
fıfın imzasını tafıyan Namıma - Musaade ederseniz bu zarf -Bana bak bir hisai kablelvuku 3 - Pfif cinayet esnasında Ben· ıabırsızlıkla ıizi bekliyor. 

:uharrer 10000 dolarlık ~ek sa~te· bend~ kals~n,, d~di.. Şimdiki halde ne diyor, bili~or musun bana? Siz sonun evinde bulunuyor. Fakat bu- Müddei umumi telefonu cçtı ve 
~r!,, diye bir mektup bırer bırer n~ ~ıyeceğı~ı bılmıyorum. Biraz bu küçük kızdan pek yakında tek· nu saklıyor. Garaj sahibine de sua· filhakika Pfifi derhal buldu. Sür• 

tözden ıeçirildi. . duşunmek lazı~. A • rar haberler alacakıınız. muı için para veriyor. atle yanma gelmesini ist~di . 
. Çekin tarihi geçen martın yır· Kumandan ıle katıbeıi ıittiler. _Gene mi kehanet? 4- Size yalan söylüyor ve bun· Telefonu kapabrken Vana: 

lılııini gösteriyordu. Senetle mek· yans .b~cakla~ırun uyuıuklujunu _Eh, öyle bir fey ... Biraz mü· da içki aramağa gittim gibi tuhaf - Markam, benim senden daha 
~Up hundan ~ki gün s?nra yazıl~ış· ızale ıçın ayaga kalktı gezinmeğe rakabeye vardım. Neti~ ~u oldu. bir tevil yoluna sapıyor. bazı .i•t«:diklerim v~~,.~edi. Bu vak-
~~dı. Senedın vadesı .do~san. gu.n· baıladı. .. .. . Maabaza 18bırb ol. Dedığım çıka· 5 - Bu adam pervası olmıyan aya ·~~!~arıtan bulun eıhuın, a-
~u. Bu müddet evvelkı gun bıtmış· - Hele tukur, dıye muddandı. cak. bir macrapereıttir. Büyük tehlike· ma bılaııtıına anladın mı? Hepsi· 
lı. Her tey hareket ediyor. Terakki Yanı pencereye doğru yürüdü. lere atılır. Afrikayi cenubideki ıe· nin Benıon katledilirken ne yap-

Müddei umumi b t dakika .ka· etmeğe ba!ladık. Bir müddet dı9anya baktı, ıonra yahati ile iyi ıilah kullanmayı öi· makla ~et.rul bulunduklarım öğ· 
dllr bir müddet vesik ları sesşızce Markam, canı ııkkın cevap ver- dönerek: renmittir. renmek ıstıyorum. Merak bu ya ..• 
&eyretti. Hiç beklenmcdi~i halde di: .. - Mar~am, ıan~ .bir ıual aor~- 6-Yüzbatıyı itham ediyor .. <:~- Yani o gece nısf?ll~yl ile saat bir 
lrıeydana çıkan bu şeylerın kafası· - Bu saçma ıozlerle ne demek cağını, dedı. Bu Pfıfın ıahte çekı. na yet anında onu Benao~~ evı o· arasında ve ertesı gun ne gibi yer
~ı alt üıt ettiği belli oluyordu. Ka· istiyorsunuz Allaha,kınıza? mektup ve ıenet Benaonu ortadan nünde gördüm demekle ıftıra atı· lerde ne gibi işlerle uğra§tıklarıru 
l•tlar1 tekrar zarfa yerleştirirken - Pek şayanı dikkat bir kadın kaldırmak için kafi bir ıebep tef· yor. tahkik etmemi~ lazım. 
hayli heyecanlı idi. Mis Hofmanı bu Mis Hofman! Müteveffa Ben· kil eder mi, etmez mi? Sizin bir cinayette aradığınız (Dcı·amı var) 
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Nasıl aldanıyorlar ? 
Nasıl aldatıyorlar ? 

I-lalkın kendi kendini idare etmesi, 
idareyi, lien.di intihap ~t·tiği meb'us

lardan toplanmış ·bir· meclise 
vermesi demektir 

Te1kil~tı eM$1ve lusnununda IH:lediye itüues ıne t!lit 
tek kelime yoktur ki beledwe bnununu11 ona 

muhalif oldulu •6Ylenebtbln / 

-2-
Tekallt kanununda. zaten me- Biz tqkillb esuiy~ kanununu 

murluktan gelen meb 'uılann, baıtan nihayete kadu yeniden 
meb'uslukta geçirdikleri mUddeti okuduk. Burada belediye ida-
devlet hizmetinde geçirmit ıa- relerine dair tek kelime yoktur. 
yılarak, memurlara ait takailt hak· Bu, belediye kanununun tqkillb 
kının teyidi tqkillh eaaıiye ka- eıuiyenin ıarahatine mugayir 
nununca memnu olmadığını diln bir tarah Tudır, demiye manidir. 
izah etmiıtik. Bu mOteamız, btı- Evet te .. 'riletı i h iri · •• esaı ye a mı-

tun hukukçulanmwn telakkilerine yet, bil& kaydtı ıart, milletindir 

uygun~ur. Karllırinm onlan da der ~· ba hakimiyetin iatimalini 
okumaktadırlar. _de, millet .. namına, yeglııe Te 

Buglln de Ağa otlu Ahmet hakiki millet mDmeuili olan Bn
beyin tqkilib 'esuiyeye maga• Jl1k Millet mecliaine verir. ~ 

yirdir, dediti belediye kuuna BayGk Millet mecliıi belediye
için teıkfl&b esaıiyede ne yam• ler hakknıda içtihadını ifte o ka
dı ğını arafbnyoruL inan le ifade ediyor ve hakikatte 

Muhterem profeıBrDn belediye &elediye itlerine de itte Millet 
kanununu tqkillb eaulyeye uy- meciliai hlkim olUfor, bunda 
pn bulmamam, hemen bqbca tqklllb eaulyeye uymıyan yer 
ıehremlnlerinln, ııruında belediye neresı7 

reislerinin hllktımetçe tayin edil· BiWd. Ahmet B. çıkıa da be-
mesidir. lediyelerl birer mDıtakil mviyet 

Belediye itlerine &akan ruml olarak. mllntehap idareler haline 
mUe11eaelere gene bir millet ptirmek tqkillb eauiyeye mu
intibabı mahsulll olarak hnldlmet gayirdir, deseydi, belki bugilıı-
etmekte olan bir zatın bir bq kil itiruından daha kunetli bir 
tay,m etmesi neden kendi ken- kanun mesnedi bulurdu. 
dini idare esasına uymaz, bunu Bakınız, teıkilih e1iıiyenia 
bilmeyiz. 89 uncu maddesi m4yetlere ait 

Ankaradan Vana, Edirneye htıkmonn kaydederken: ., TDrki
~el en. bir valinin ıurada bir mek· ye Yillyetlere, Yillyetler kazalara, 
tep, orada bir köprO yapı_lmak kazalar nehlyele münkuimdir ve 
için işe kan;maıJDı mWt hakimi· nahiyeler de kasaba Te köyler
)',etin, halk idaresinin eıulanna 
uygun g3r0yorsunuz: da,bilfan bay- den terekkOp eder. Villyetlerle, 
le bir :ıabn 6yle bir yerde te• ıebir, kuaba Te köyler hnkmi 
m:ztik, aydmlık iılerile mqgül phaiyeti haizdir. ,, diyor. Şimdi, 
olmıya memur edilmesini ballan tetkilih eaasiye en geniı hUkmi 
Lendi kendini idare etmesi pren- phaiyet olarak villyeti kabul 
aipine zat buluyonunuıl Niçin? etmiı,ondan -baıka belediye na-

Bununla beraber bizim uıl a- mile- bir tqekkOI tasrih etmemlı 
,.,~ırmak iatediiimiz bura11 de- diye herkes belediye kanununu 
ğil, teşkilAti esasiye belediyeler dejil Ata otluııun kendi davaıı
için nasıl olmalı demit de oıiun nı tetki1'b e1a1iyenin muhalifi 
akıi yapılmq, bunu g6rm~. • !ane bak kaunmu mı? .... 

Mısır kanunu esasisini tadil 
Meclisin üçte ikisi iki dereceli intihabat ile, üçte 

· biri hükumet tarafından tayin edilecek · 

Yerli mallar 
Ra!}bet fazla olduğundan 

m-flddeiln temdidi için 
mOracaat olundu 

Dun yerli mallar sergi.tini 
20350 kiti ziyaret etti • Bu he-
11 ba nuaran ıergi açıli bulun· 
duğu on bir glln zarfuıda yüz 
elli alb bin alh yllz doban kiti 
tarafından görtılmDıtllr. Sergide 
boı yer kalmadığı ve iştirak 
müddeti de · geçtiği halde el' an 
bir çok müesseseler tarafındau 
müracaatlar vaki olmakta ve 
iıtirakleri husuıunun temini için 
teıe}:>b&satta bulunmaktadırlar. 
Sabf gQn geçtikçe aaba ziyade 
çoğalmakta Te meıber ıabipleri 
noksan kalan mallarının çqlt
lerini temin için · fabrikalannı 
azami surette faaliyete sevk
etmektedirler. Ztınar arasında 
ltalyan ıemili efradı Te zabitanı 
ve bir çok sefaretler erkbı 
görDlmektedir. 

25 Ajılatosta Dç ytızO mllte-
cariz Romen ıeyyahı ıergiyl 
g&rmek için . gelmektedirler. 
.içlerinde bir çok iyan ve meb'· 
uaan azası ve Romen mahafili 
iliyeıioe menıup z~vat vardır. 
Sergi heyeti dün akıam muaz
zam bir mDıamere tertip etmif 
Y& davetlilerin takdirini mucip 
olmuıtur. iki gllıı ıonra tekrar 
bir mOsamere verilecektir. 

Serginin 31 ağustostan 7 ey
IOle kadar temdidi için sergi 
heyeti Maarif Teklletine mOra-· 
caat elmittir. Muvafık ceTap 
gelditi takdirde ıergi 7 eylüle 
kadar temdit edilecektir. 

( KCaçCak haberler 1 
Milll vapurculu - 340 sene

ıJnden evvel gedrttiklert vapurlara alt 
gümrük resmini vereceklerdir. 

Maq yoklamın - Oç aylık 
ma~lara ait yoklamaya ayın birinde bq
lanacak bitince muşlar verilecektir. 

Ege - Scyrlscfaİnin yenJ vapuru 
boyanmaktadır. Gemi llk: aeferlnl Kara. 
denize yapacaktır. 

Etabli veaikalan- Tenfata de
vam edilmektedir. Bu Jş bJr kaç ay süre
cektir. 

T abliılye ıirketi · - Amiral A· 
rif paşa ile İstanbul meb'usu Hamdı be
yin ıştlrakile te'si.1 edilen · Türk tahlisiye 
lim.itet tlrlteti bugünden işe ~lıyacakur. 

"Akdeniz,, · için tazminat -
Altdehiz yapurunun Zonguldak limanın
~ karaya oturmuından dolayı Soyrise· 
fain urifından Ereğli tirked aleyhine 

• açılan dava neQcclenm.lş, ve. tirket (160) 
bin lfra tazminat nrmefe · mahkam ol
muştur. 

Deyli Meyi gazeteai 18 ~~ 
tos tarihli nUiba11nda Mııırda 
yeni bu branlarm wku . bulmak 
Otere oldutunu haber vermek
tedir. 

Oktrun hakkında - fthaltt 
tacirleri bu resmin isdhltk edilen mallar
dan alınıp, dJgerlerlnden ahnmamuı hak
kında teşebbUsatü. buhınacaklardır. 

dereceli bir ıurett,. intihap olu- Şoförle~ ~tibab~b· - Şo-
nacak, mecliıin tiçte· biri bOkQ- f~rler önümüzdeki 1tlıdaıı ·itibaren idare 
met tarafından nasbolunacaktır. hey~tlerlni ıeçmeğe başlıyacaklardır. 

Hazırlanan yeni bubranlann 
ıehebi ıudur: 

Kıral Fuat ile Mısır bqvekili 
lsınail Sıtkı pata. yep yeni bir 
kanunu esaai hazırlamışlardır. 
Bu yeni kanun, baıvekil tarafın· 
dan resmen takdim edilerek 
kıral tarafından imzalanacakbr. 
Kanun imza edildikten ıonra 
mer'iyet mevkiine konulacak ve 
bu ıuretlo her ıeyden enel 
ıf mdiki parllmento fe.bedilmİf 
olacaktır. 

Yeni kanunun ne olduj'u gizli 
tutuluyoraa da intihap kanununun 
mlibim tadillta Oğrıyacağı mu• 
hakkakbr. 

Yeni kanun mucibince intihap 
edilecek olan parlimentonun 
l!çle ikili ehali tarafındaıa iki 

Bu suretle Mı11r hDkOmeti Barolar kongreıl - Istanbul 
bir uray hDkOmeti olacakbr. barosu bildin memleltet buolannın lşd. 

yeni tadilattan maksat Veft rakile omumt bir kongre akdinin faydalı 
olacağını dütünmU, ve teşebbüslere 

fırkuının iktidar mevkiine gel- bqtamıştır. 
memeaini temin etmektir. Bu düşilnce her tarafta memnuniyetle 

lngiltere hilkftmeti iıticalkl· kaşılıntntştır. · 
rane mahiyeti haiz olan bu ha- TercDmanlana TUflıl 
reketten malumattar olmakla Tercümanlardan maktu en 300 er lira 
beraber bunlarla allkadu olma- kazanç vergisi alındığı yazılmıştır. Bu ha
maktadır. ber doğru değildir. Terciimatılann ka-
.----•~-.------.ı unçlınna göre vergi alınacakur. 

en 
ile muayene ve tedavi 

Dr. K4mil 

Kadıköyünde 

Bir tahkikat evrakı - Baytar 
müdUrO Raaim beyle bazı arkadaşlan 
hakkında sağmal ineklerin daaıtzlık ola
rak geçirilmiş olması meselesinden dolayı 
yapılan tahkikat bitmiştir. Tahkikat evrakı 
idare meclisine verilmiştir. 

Bahariye caddesi Süreyya Pı. 1TJZAR 

sinema11 ııraıında No. 31. •ıoı Kişi · ite mUIAkat., •mahalle" 
Cumadan baıka bergün 2 den 'Cennet Fedaylletf.. tefrikalanmız ı:nün· 

derecattmızın çokluğuna mebni bugun 
ıonrı. Telefon Kadıköy 149 dcrcedllemedl Okulucularımı.ıdan özür 

........... ---.--..-..... ! dile~ • 

Edebiyat muallimleri kongresi 
Mehmet Emin Bey , kongreyi irat 

ettiği bir nutukla kapadı 
•Edebiyat derslerinde okutulacak eserler ta· 

lebeye şuur, ı ~im .. ve enerji aşılamalıdır. ,, 
· ~ teşan Mehmet Emin Bey, ko:ı• 

· gre mesa:s!.ni hüla~:ı eden b:r 

'..... . 
~Maarif ve~b.letl talfm ve f!rfJiye dalrtsi 

reısi Emin Bey 

Ankara, 2 I (A.A) - TOrkçe 
ve edebiyat muallimleri kon
gresi bu· gece mesaisini ikmal 
etmiştir. · Kongre, liao dördüncü 
ıınıf proğramlannda eski ede
biyata· alt nazım ve nesir ıekil
lerile IAfız ve mana san'atlarına 
ait kısmm tamamen tayy
olunmasını kararlaştırmıştır. lç
timaa riyaset eden Maarif müs-

IMem le ket haberleri 

Oldürülen ve yakılan 
koca . 

Zonguldak - Burada Balçık 
köyünde feci bir cinayet olmuş 
Tunyah Hilıeyin çaYUf isminde 
bir adam öldürülerek yakılmııtır. 
Cinayetin failleri Hüseyinin ka
nsı ve kayın biraderi ilo diğer 
iki ıahsbr. 
Bir belediye heyeti muhakeme 

edileoek 
Yeni Adana gazetesi belediye 

heyetinin irtikap ve irtişa kanu
nu mucibince mahkemeye sevk
edilecıklerini yazıyor. 

Bir lzmir hakimini at 
çiğnedi 

lzmir - ikinci hukuk mahke
mesi rciıi Kemal B. bir koşu 
ab tarafından çiğnenmiştir. Ke
mal B. hastanede ve hayalı 
tehlikededir. 

Bir otomobil f aolr 11 

hmir - Denizli baytar m.ü
dllrü Halil 8. bir otomobil ka
zası neticesi olarak öldU. 

Tiren bir köylüyü ezdi 
lzmir - 2 Numaralı posta 

tirem Kurşunlu ile Kuyucak 
arasında sağır bir ihtiyar köy
IOyu çiğnedi. Köylu ölüm ha
lindedir. 

06rt K6şe buz yağdı ! 
Konyada Kadınhanı kazası 

havalisine yumurta büyüklüğünde 
dÖlu yağmıştır. 

Bu arada dört köşe buz par
çaları da görülmüştür. 
Dayaktan bir polis m&hkôm 
Ödemiş - Bir dayak atma 

cOrmil meselesinden muhakeme-
ye verilen Tire komiser muavini 
Faik efendi ile arkadaşlarının 
muhakemeleri bitmiş, polis Mus
tafa efendi bir sene ağır hapse 
mahkum olmuştur. Digerleri be
raet etmişlerdir. 

Fındıklarımız mükemmel 
Bu eene fındıklarımız cihan 

piysasında bakim bir vaziyete 
geçmiştir. Günde 1500 kilo fın
dık ihraç edilmektedir. 

nutuk irat eylemİf, muallimle· 
rımızın Türkçe ve edebiyd 
tedrisatmc!a bilhil~sa harf inkı· 
labınd~n sonu takibi liizım· 

gelen usul ve prensipler bak• 
kında çok kıymetli müzakere• 

lerde bulunduğunu ve kararl:ır 
vediğini, izhar edilen temayülle· 
rin velı:aletçe ehemmiyetle na· 
zan d:kkate a!ınmaıı ve tehak• 
kuk ettirilmesi için elinden gelen 
her şeyi yapaca~mı beya:ı 
etmiştir. 

Mehmet Emin Bey, TOrkçe 
. e edebiyat muallimlerinin ders• 
!erine yalnız talebeyi güıel 
yazmağa ve talebeyi zevk sahi· 
bi etmeğe yanyan bir vasıl~ 

değil, intihap edeceği eserler 
ve talebeye gi!stereceği nümu· 
nelerle onlara şuur, azim ve 
enerji aşılıyan bir dere nazarile 
bakmalarını, gelecek ıene ede· 
biyat ve TUrkçe tedrisabnın b~r 
sene evveline nazaran dahl. 

mükemmel olmaıı beklentldiğini 
söylemi~ muvaf fakıy~tler temen· 
nilerile nutkunu bitirmiştir. 

- 7773 

i Avrupa matbuatı ij 
lngilterede ticari buhrar. 

lngiliz ticaret odası cemiyeti 
icra komitesi bundan birkaç 
gUn mukaddem işsizlik, esbabı 
ve ticari buhran hakliında tan· 
zim ettiği raporu lngiltero hü· 
kümetine tevdi etmiştir. 

Meclis lngilterenin muhtelif 
cihetlerindeki yll:zden fazla ti· 
caret odasının gönderdikleri mü· 
talealan tetkik eden meclis 

netice olarak ticari buhranın 
baıhca sebepleri şunlar olduğu· 
na karar vermi~tir: Ingiliz dahi· 
1i piyasasının !Uzumu muktasi 
himaye edilmemesi ve istihsali· 
bn fevkalade pahalıya maloldu· 
ğu cihetle lngiliz mallannıo 

cihan:ı rekabet edecek bir be· 
delle satılamaması ticaret oda• 
larının işaret eyledikleri diğer 

sebebler şunlardır: Milli ve ma· 
halli fevkalade masraflar, siyasi 
ve teırii mildabalenin ticareti> 
verdiii zarar, nakliye ücretleri• 

nin fahi~ olması, işsizliğe kaı ~ı 
sigorta kanununun saçma vo 
israfkar olması, kıt'ada nakliye 

ücretlerınin ucuz olması, Tudün
yonların koyduklan takyidatın 
istihsal fiatlarının Uzerinde le::t:ı 
icra etmesi. 

Meclis bunlan tetldktcn sonra 
milli ve mahalli kat'i ikbsadi , 
nakliye ücretlerini ten:z:.ile, istih· 

ıal fiatını yükıelten ve yeni ver• 
giler tahammül eden kanun ko· 
nulmasında bir müddet nihayet 
verilmesi, gençlerin imparator• 

luğu her tarafına muhaceret• 
leri, ve sendika takyidabnın kal
dırılmasıdır. 

Meclisin kanaatince işsizliğin 
azalması için en kati U;,Ul ra• 
pord• mevzuu babsolan niknt 
hakkında ledabir alınması, sa• 
nııyi inkişafmın himayesi V3 

sabit vazifeler itgal eden'ere 
verilecek ilcretlerin bayntın ~e· 
raiti tabiycıine göre tcsbitic!ir. 
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F armakolokların kongresi 
Eezacılarımızın bu akademik f e· 
şckkülü ilk kongresini dün yaptı 

Bu kongrede muhtelif mesleki bahisler 
konuıulmuştur 

/oefterdarJık ilanları J 
TAMiRAT MÜNAKASASI 
fındıklı soğuk hava depolan nhtımı· 

nın 3000 lira keşifli tamiratı münakasa· 
ya konulmuştur. Taliplerin ihtisas sahibi 
olduklannı isbat eylemesi lAzımdır. Keşif 
ve şartnameyi görmek istiyenler her gün 
Defterdarlık hey.eti fenniyesine ve müna· 
kasaya iştirak için de 7 eylül 930 paz:ır 
15 re Defterdarlıktaki ihale ve münakasa 
komisyonuna mttracaatlan. (M-306) 

Karacabey Harası Mü
düriyetinden: 

Keşif bedelleri zirde muharrer in~aat 6 eylül 1930 tarihine müsa• 
dif cumartesi cünü saat o:ı beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf u• 
sulile ve ayrı ayrı münal;nsaya vazedilmİ§tİr. Şeraiti anlamak, kefif 
planlarını görmek istiyenlerin Her gün Hara Müdüriyetine müraca· 
atları ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesikaları· 
nı ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat nk;elerini hamilen ihale 
günü muayyen vakılta Hara mer1'ezinde hazır bufonmaları lüzumu 
ilan olunur. * SATILIK EV: No 

21 7-229, Fr.ner caddesi; Ke~if bedeli 
Lir:ı Sif rikoz mahallesi, Ciba

li, (vapur iskelesine dört 
dakıka mesafede) 4 kat 
5 oda bir mutfak 2 hala 
3 sofa fir daracayı nıüş
temeldir. Bedeli 4 sene 
ve 4 taksitte verilmek 
şartile kıymeti 6810 lira 
satış pazarlıkla 6-Eylül-
930 cumartesi 15 def ter 
darlıkta (R-289). 

.. 
1 - Bir tay ahırı 
2 - Bir inekhane 
3 - T ecri tane 
4 - İki memur evi 
5 - Bir koyun ağılı ile melde 

mevkiindeki ahırın tadi
len İn§ası 

9111 
12548 

515::> 
9821 

9194 

fMahkeme ve icrailanalrı f 
IstanbuJ 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Madam Hrisoninin sakit hanedan efradından Seniha Hanımdan alacaft 

olan mebaliğin temini zımnında haczolunan Iloğaziçinde Kuru Çeşmede ve 
caddesinde atik 105 ve 4 harita numaralı müfre:ı yalı ve milştemilltı arsa 
ki tahdit ifraz haritasında 4 numaralı mahal ile 1,2 numaralı mahaller dahl 
dahil olduğu gibi mai leziz ve arkadaki 120 numaralı dağ mahalli Kuru ile 
Üsküdarda Altuni zade mahallesinde Kuşu Yolu caddesinde 46 numaralı sırf 

mülk em1Akin kırk beş gün müddetle bilmüzayede her bJrf biner lira bedelle 

f - Zayııer Farmakoloklann dUnkU kongreainden bir intiba 

F armakoloğ birliji dlln Tor- ancak sıhhiye odasına gı'rcbı'lir. 
k v d "Ik k 1 · · k E l İstanbul 5 inci mektepten aldığım 9 
ocagın a ı oogrc cnnı a - ezacı arın hem Ticaret odaıın-d tti. K d 200 k d temmuz 927 tarihli ve 18-338 numaralı 
e ongre e a ar ec- da, hem de Etibba odaıında aynı 

h b 1 d E 1 şahadetnameyi kaybettim. Yenisini çıka· 
zacı azır u un u. ezacı ann zamanda kayıtlı olmalan dogw ru "bt" 1 SD p racağimdan hilkmil yoktur. 
en ı ıyan o an reyya aıa deg· ildı"r.,, ~ ( 5) Gcdikpaşa Camiişerif sokağı N: 3 
celseyi açb ve kongre riyasetine Neticede bu mesele ile meşgul Mehmet Hikmet 
lamct bey intihap edildi. Bun- ı § S b · ı K l o ması için üç kişilik bir :fıeyet a ıı~an nczdimizde bu unan ava a 
dan. ıoora birliğin nizamnameıi seçildi. mübadillerinden Nusratlılı KAzim efendi 
okundu. Bu nizamnamenin baı· B h E ahiren yanımızdan çekilmiş \'e bizimle 
hca maddelerı·aı· muhtacı mua- u cyct tibba odası nezdinde .. b . 1 t bb munase etı kalmamış olduğu ilAn o unor. 
venet olan arkadaılara yardım, c~ üsatta bulunacaktır. Kavalalı Büklü zade Hasan 
milli ve yerli mlbtabzarattan yni zamanda Askeir Ecza- § Muamele vergisi mukabili olarak 
zami surette istifade, fenni bir cılara mensup bir zatın idare 1stanbul ticareti dahiliye gümrüğilnden al-

1 

talibi uhdesinde ise de bedeli müzayeleri haddi JAyıkında ~örülmediğinden 
bir ay müddetle temdidi müzayedelerine karar verilmiştir. Şöyle ki: 

Atik 105 4 harita numaralı sahilhanenin hududu: Sağ taralı denize giden 
yol, diğer tarafı önünde rıhtımı bulunan deniz ve diğer tarafı tramvay cad
desi ve diğer tarafı Hacı Evliya Efendiye satılan 3 harita numaralı mahal 
ile mahdut beş bin yediyüz kırk bir arşın terbiinde sedli iki bölme ve iki yük
sek taş duvarlı arsa derununda iki kısımlı iki katlı ahşap bina tahminen beş 
yüz elU üç arşın terbiinde olup birinci kısmın zemin katı kapı dışında bir 
mermer taras, bir sofa, bir helU, merdh:en altında bir kiler zemini çimento 

Laboratuvar tesisi, asri bir kil- heyeti nezdinde mümessil olması dığım 6956 numaralı dipoıito makbuzunu 
tilpaoe meydana getirilmesi ve ve mesleki temaslarda bulunması zayi ettim hiikmii olmadığını ilAn eylerim. 
bir mecmua neıri tcıkil etmek- karar altına alındı. Tüccardan Aleko Zahariyadls 

maltız ocaklı mutfak birinde iki yüklüğü bulunan iki odıı üst katta bir hela, 
üç oda, bir koridor ve yıkanılacak mahal olup işbu kısımda Tabenak Hanım 
sakindir. 

tcydi. . Birliğin 950 azası vardır. Bir- lçtlmiB davet 
Nizamname bazı ufak tadi- lık akademik bir şekilde bir Güzel san'atlar birliği l\luslki şube-

~tla kabul edildi. Bundan sonra ilim encümenidir. En maruf dok- sinden: ldare heyetinde mUnhal bulunan 
bır kısım eczacılar söz aldılar. tor, Kimyaker, Eczac~ardan ozah~a yeni namz~er inliJla~dileceğin· 
Ankara murahhası Ragıp Bey mOrekkeptir. den iki temmuı ~ba gtJrrlt sut ıs. 

l H 
te bilcümle azarun Gülhane parkındaki 

cezacı arın teıebbüslerinde mu- aysiyet divanına Asken~ kay- b ff k l ~ye tcşı:iflcri rice olunur efendim. 
va a • o amamalarının yeglne makam Salih, Mustafa N .. 1·ı -ıcbeb ı d b "' ' Kongrede Aaskeri, nılilk1, O. 

ı ara arın a irlik olmadı· Ahmet Refik, Feridun, Hu"'seyı·n 

.. 

İkinci losımda bir mermer antre bir aralık ve bir sola bir kiler, bir mer
diven altı ve bir gusuliine bir helıl birinde iki yük ikisi büyük biri kömürlUk 
halinde müst:ımel beş oda, ikinci ka.tmda camekln bölmeli bir sofa 'fC biri 
yemek Ml:on'bJıa~.ıajisffi~ yedi oda alafranga hela ile gusul_ane)i muh· 
tevidlr. Setli üst bahçede bir kuyu bir kaç meyn ağacr diğer bahçede top ha· 
Jfnde ftcl yentt! ~n<ış iK'r1\ln-'fıTh ağacı vardır • .l\lezkQr yalının içinin tavanlan 
ve doğrama akSamı n~ dışı yağlı boyalı üst katları şahniş1i \'e elektrik ve Tak· 
sim suyu tertibatlı yirmi altı bin yedi yfiz altmış üç lira kıymeti muhammf· 
nelidir. 

g" ın • Demiryolları, hastane ~acılan, 
. ı ve yenı teşekkül eden bir- Hüsnü, idare heyetinden ismet 

likten rok n "ti b ki d .•. · , gümrük kimyagerleri, Laboratuvar 
~ mı er c e ıgını Hasan, H. uzaffer Haydar, Hulk"ı, 

ı6yledi M ff H d B S 1 h sahipleri ile bu sene eczacı 

Ve gene ayn[ mahalde sah11de iki harita numaralı arsanın hududu: Dir 
tarafı Hacı Evliya Efendiye satılan 'ÜÇ harita numaralı arsa ,.e diğer tar:ıfı 
sahibi senedin 1 harita numaralı ve diğer önünde rıhtımı bulunan deniz dl· 
ğer tarafı yüksek taş duvarlı tram,·ay raddesile matıdut beş bin altı yüz kırk 
arşın terbiinde beher arşın murabbaı üç liradan on altı hin dokuz yüz otu:ı 
lira kıymeti muhammineli olup derununda bir kuyu vardır. 

• uza er ay ar ey a i a.ttın, Naşit, Su"leyman, de ı: ı k y d mektebinde neşet ctmİf olan üç 
" ~z a ara ıun an söyle i: H d B I · h 

Etibba odasına değil, Sıhhiye am 
1
' ey er ınti ap edilmiştir. hanım bulunmuştur. 

~dasına lilzum vardır. Eczacılar H ---'-----=-----------
=F.!DBfmf!ml!I anımefendi mmmmmam 

VAK J T mi Istanbulda Havag~zı, Elektrik ve teıebbüsab smaiye B 
2J .ll6uJfo~ CumarfeJı 9JO im Turk Anonim Şirketi ti 

Dahilde Hariçte 
... 

1 aybQı Kuruı 150 -
l • • -400 eoo 
6 • • 750 1450 
12 • • 1400 2700 

... 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

Goncıtn dotu1u: 5,17 - batı11 • 18,58 

A.vın dotuıu : 3,44 - ba/171: 19,08 

Namaz--;akitleri 
~abah Otl• ikindi Aktıı.ın Ya••t fmuık 
3 .48 12.17 16,0J 1858 2037 3.26 

==-
Bu akeam Ankarada 

Riyaseti cümhur musiki heyeti 
saat 19 bando 

-= 

ı - Süza: lstanise Lüsdispit. 
2 - Verdi; Fantesi Rigolet. 
3 - Mıskovski: Serenat. 
4 - Tavan· Fantcsi Hnnguaz. 
5 - Lehar: vaı~. 
6 - Sen Sans: Marş. 

İ ~3eJ~:ı~::ı .. ;~!ue.~~~s~! da~:t~k~:li ı' 
il ahçılık derslerinde lütfen hazır bulunmaoı%1 rica ile kesbi • m ıcrcf eyler. • 

maamm~amım:&ımm~mmmm&ammamaammmam 

İstanbul Kız Muallim 
1 

. . . nıektebi nıüdür1üğünde!1 
16 

Av- Bırmcı sınıfa leyli alınacak yeni talebenın namzet kaydına 

2 
gustos 930 tarihinden itibaren baştanmıştır. 

d 
- Bu muamele 30 Ağustos 930 Cumartesi gününe kadar 

cvam edecektir. 

ı - CMü~~baka 1 Eylül 930 Pazartesi günil yapıacaktır. 
- etırılecek vesikalar : 

~ - H~viyet cüzdanı, B - ilk mektep şehad~tnamesi 
- Musaddak Doktor raporu, D. 4,5-6 eh adında 4 resim, 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
1 -

1
Yeni talebenin namzet kayit muamelesine baılanmı~tır. Bu 

muame e 7 eylüle kadar devam :l kt" 
2 1 l"ld e ece ır. 

k - ey u e? İtibaren eski talebenin kayıtlarını tecdit ve 6 eylül 
a fan_ıı kay.~a nıhayet verilerek elde edilecek neticeye göre yeni ta· 
lebemn katı .kabul!erine ait muameleye ba§lanacaktır. 

3 .- Kaydı tecdıt: 1Ik taksitin tesviyesile mümkün olabilecek ve 
ted~~ıata ~afl~rulmazdan evvel daimi olr:ııyan talebe mektepte ibate 
ve ıaşe edılmıyecektir. 

4 - lmtih~nlara 1 eylülde ve te:lrisata 15 eylülde baılanacaktır. 
Sinemalar 1 • 5 --: 25 eyl~lde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun müsaadesi 

Alkaza - Amerika nısbetınde talı sınıflarına leyli meccani alınacak ilk kısma bu aene 
Alemdar - Sefiller gemisi meccani alınmıyacaktır. 
Betlktaı HilAI - Beyaz gölgc'e · 6 - ~s~i ve y~ni talebe ücretlerinden yüzde yirmi tenzilata tabi 
Ekler - Ponpeinin son günleri olanla! ıs.tınat etıkleri resmi vesaiki ve yeni talebeden kardet olduk· 
Elhamra - Elem yolcuları larım ıddıa e~enler de mahalli meclisi idaresinden muıaddak karde§ 
Etuval - Çıplak aşıklar mazbatasını ıbraz etmeğe mecburdurlar. 
Franıız - Ateş 7 - Mektebimiz ilk kısmından bu aene taliye terfi eden meccani 
Opera - Venüs talebenin meccanilik hakkı sakıt olduğundan bunlardan tali tahsili· 
Şık - Mukaddes heykel ni ücretle takibe mali vaziyetleri müsnit olmıyanlar yapılacak mec-

._lilS•ürelliiiiiiniiii;;;;;aôiiiiiiiiiiiKiiiiaiiiiidiiiiôık5ö;;i;y;;m-iiiiiiiiôiiiiiıuiiii" !IJ_.a.ra.,.b•a•sı-.:• cani m üsabakaama ittir ak edebili der. 

Ye gene ayni mahalde sahilde 1 harita numaralı arsanın hududu: bir t7i
rafı öniincle rıhtımı bulunan deniz diğer tarafı yüksek duvarlı tramvay cnd· 
desi ,.e bir tarafı sahibi senedin 2 harita numaralı arsası n diğer tarafı ahe
re ferağ edilen arsa ile mahdut altı bin yüz elU üç arşın terbiinde keza 1 arşın 
murabbaı üç liradan tutan olan on sekiz bin dört yüz elli dokuz Jira kıymeti 
muhammineli arsadır. Her iki arsa Hacı Evliya Efendinin dört sene müddet· 
le tahtı isticarında olup bir kısmında lspridon ve diğerinde Vandes Kumpan
yası tarafından maden kömürü ardiye i olarak kullanılmaltfadır. 

Ve gene ayni mahalde Ekmekçi deresi nam me,·kide 120 numaralı dağ ma· 
halli korunun hududu: Cephesi tram\•ay caddesi arkası Zincirli kuyuya gi
den çiflik sokağı sağ tarafı şeyhülis1:1m esbak eemalettin Efendinin du,·an 
sol tarafı Halit Paşa arazisile mahut tahminen dört yüz dönüm terbiinde 
olup bundan dörtte üçten fazla kısmı kamllen erğuvnn pırnal ,.e saire funda 
eşçarile mestur sarp fundalık ve diğer aksamı müstevi kısmen ebniye ve sai
re yapılabilecek mahalde muhterıik konak temelleri n aksamını ha\'İ arsa ,.9 

tarla halindedir. · 
Du kısımda müteaddit piş budak nğaçlnn bir kuyu bir ufnk ha·ıruz ,.e sek

sen arşın terhiinde bir kat kfLrgir olup derununda bir aralık ik! oda bir hela· 
yı havi bina evvelce kuyunun motörü için yapılan halen mandıra halindt> 
müstamel elli ild arşı terbiin<lc J;ir kat salnş m:ıhal ,.e I\:uru Çeşrr.e cadd~in
de taş harap iki su haznesi ' 'e mezkur cadded.e kısm~n yıkılmış yarım du\'arı 
\'e arkada kezalik duvarı muhtevi olup bu kısımda Andon kiracıdır. lşbu dağ' 
kısmının ,·e bilhassa muhterik konağın bulunduğu mahal Iloğ'nziçi \ 'C Marma
raya nezareti fevkalddcli oluR on iki bin lira kıymeti muhammlnclidfr. 

Ve gene Csküdarda Altuni zade mahallesinde J~uşu Yolu caddesinde 46 
numaralı sırf mülk emrnkin hududu: Cephes i KuEIU Yolu caddesi sa~ tarafı 
Sabuncu zade Ziya Iley ve sairenin bahçesi n b:ızan Yusuf P::ş.-ı verese i 
bahçesi n kısmen Bağlarbaşı J,iiçük Çamlıca caddesi, arltası Avadis, Şirin· 
yan, NiJ,oli ve sairenin bahçeleri ,.e hazan Sarraf Hacı B. bahçesi sol tarafı 
bayrama arazi ile mahdut kaydcn kırk altı bilmesaha otuz dört dö:ıil::n ür e,-. 
le!\ terbiinde kısmen yılcık taş duvar Ye kısmen dikenli tel ve saire ile mahdut 
ln~mcn mezru ,.e kısmen !:::l m, mazi, at l•es tanesl, dişi sen·i ve lu:::men hrl:i 
,.c kısmen eşçan müsmire ile müzeyyen arazi derununda il:i su har.nesi \'C to
noz kemerli iki bostan kuyusu harap havuz Vakfa ait maslnk olup hakin 
mürür olarak bir masura su alınan işbu arazi derununda alt katı kargir iist 
katı nlışaı> tahminen ilci yüz otuz arşın murabbaında muhtacı tamir yağlı bo
yalı penccrc1eri pancurlu l.ö:>-kte iki sofn altı oda ild helayi havi olup bel;:ci 
sıfatifo Yani bıılunmnl;tadır. l\Ina milştemilat arazi \"e köşkün tamamı on hin 
lira kıymeti muhamminclidir. 

Fazla bedelle iştiralnnna talip olanlar ve daha ziyade maliımat a1mnk is
tiyenler kıymeti çıuhnmminelerinin yüzde onu nisbetinde pey nkçeleıini ve 
312-10 dosya numnrasile İstanbul Dördüncü lcra memurluğuna rnüraca t 
etmeleri \'e 29.9.930 tarihinde saat on dörtten on altıya kadar temdide 

8 

U d r • 1 - d .. t ·ı . b' n son m 
1
zaye

1 
~ en yapı ncagın an muş rı crın ızzat ve ya bilYeknle hazır bulun • 

ma an lan olunur. 



[ 
Devlet Den'l iryoııorı ııônıarı 

---------===---~ı:x:mc:m-----ı Irmak - Filyos hattının 106,3 - 132,0 kilometreleri arasındaki 
altmcı kısmın inşaatı kapah zarfla münakasaya konmuttur. 

Milnaknsa 11-9-930 perşenbe günü saat 15 de Ankarada Dev
let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münnkasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvak
kat teminatlarını aynı glinde saat 14,30 a kadar münakaaa komis
yonu katipliğine vermeleri laumdır. 

Taliplerin müna1rnsa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri Riyasetinden tedarik edebilirler. 

• • • 
4-9-930 tarihinde mUnakasaıının icrası mukarrer Filyoı beıinci 

kısmının mukavele proj~sinde gösterilmif olan yirmi aylıkgeçit 
müddetinin on yedi aya ve 23 aylık ikmal mnddetinin de yirmi 
aya tenzil ediJmit olduğu taliplerce malum olmak Uzere ilin olunur. 

Lise ve Orta mektplere alınacak 
meccani leyli talebe imtihanı: 

Maarif vekaletinden: 
1 - Bu sene Kız Ye Erkek liselerine meccani leyli olara!ıc ancak 

aşağıdaki şartlar da.bilinde ve imtihanla talebe alınacaktır. imtihan• 
lar merkezinde Lise veya Orta mektep bulunan bütUn vilayetlerin 
merkez:lerinde Kıı talebe için 31 Ağustos ve Erkek talebe için 
de 3 Eylül 1930 tarihinde ve mabalJerindeki Orta mektep ve ya 
Liselerde bir imtihan komisyonu huzurunda yapılacakhr. İmtihana 
girmek istiyenlerin ıu şartları haiz olmaları liıımdır. 

A) TOrk tabiyctini haiz bulunmak, 
B) Orta mektepten mezun olmak 
C) Bedenen ve ruhen hasta, maliil ve sakat olmamak. 
D) Velisinin kendisini tahsil ettiremiyecek kadar fakir olduğunu 

iıbat etmek. 
2 - Kız ve Erkek talebeden Lise ve Orta mekteplerin 6, 7, 8, 

10 ve 11 inci sınıflarına girmek isteyenlerin müsabaka imtibanlan 
yalmz leyli Lise ve Orta mekteplerde 25/Eylül/1930 perıembe 
günü yapılacaktır. 

3 - Orta mektep mezunu olup ta vilayetlerde imtihana girmek 
isteyenlerin 1 Eylül 1930 tarihine kadar bulundukları vilayetlerin 

orta mektepleri müdürlüklerine, Lise ve Orta mekteplerin 6,7,8,10 
ve 11 inci sınıflarına girmek isteyenlerin imtihanları da 25 EylUl de 
yapılacağından bunlarm da doğrudan doğruya mahallerindeki leyli 
Lise ve Orta mektep müdürlüklerine 25 EylOI akşamına kadar 
müracaatları lazımdır. 

4 - lstanbul, Kabataş ve Erenköy Erkek v~ Kız liselerinin Do· 
kuzuncu sınıflarına lisesi bu lunmıyan diğer vilayetlerde mahallerin
de yapılacak bir imtihanla tdlebe almacağından bu mekteplerde 3 
Eylülde imtihan açılmıyarak yalnız 25 Eylülde imtihan yapılacakbr. 

5 - Ücretli leyli talebe 1 Eylülden itibaren İ5tcdikleri mektep· 
lerle müracaat ederek kayıt ve kabul olunurlar. 

Gazi Muallim mektebi 
talebesine: 

Aııkara Gazi ınuallim mektebi 
ı 11 Ü d Ü rl ii ğü n d eı1: 

1 - Hangi kısımdan olursa olıun ikmale kalan talebe efendi
erin 20 eylül 930 tarihinde mektepte bulunmaları. 

2 - Mesleki kısımlara girmek jstiyen lise mezunlarının 20 eylül 
q30 mOddeti zarfınCla mektep mUdüriyetine mUracaat etmeleri. 

3 - 1 Tcşrinevvel 930 tarihinde tedrisata baılanacağından bu 
J • ~ eski ve yeni bilcümle talebenin mektepte bulunmaları 

• ~ ır. 
-----~~------~- -----------------

Zonguldak yüksek maadin ve sanayi 
mühendisi mektebi müdüriyetinden: 

Mektep için mubayaası mukarrer spor eşy sı 26/8/930 tarihinden 
itibaren 20 gUn müddetle münakasaya çıkarılmıibr. Nümuneler ls
tanbul mıntakası maden mühendisliğindedir. Taliplerin mezkür mU
hendisliğe müracaatları. ihaleyi knt'iyesinin 15 Eylül 930 paı rtcıi 
günü saat 16 dn Zonguldak Havzai fahmiye mUdürJyetinde icra 
kılınacağı ilan olunur. 

Yüksek mühendis mektebi mu
bayaa komsiynnu riyasetinden: 

Adat 
80 BüyUk resim tahtası resim mucibincr 
30 Resim masası » • 

90 Tabura » » 
30 Yatakhane dolabı mevcut nümune veçhile 
Yukarda cins ve mıkdarı yazıh eşya aleni münakasaya konul-

muş. Ve bu baptaki mtinakasasımn Ağustosun 31 inci pazar gönU saa 
14 te icarasi mukarrer bulunmış olduğundan taliplerin şeraiti an
almak üzere mektebe müracaatlan ve münakasaya girecekleri 
m ünakasa gününden evvel kanunen muvakkat teminatlarını mektep 
veznesine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

DiKKAT EDiNiZ, HER NEVİ EV 
EŞYASININ LEKELERlrd VIM 
NE KADAR ÇABUK ÇIKARIYOR 
,_,_, ..... ,.,.,., ,.,..,, ..... ,.,. 
eM&11&1 n heıtıu VI• ili ••al-.aa .ır .... , ... , ... .,, 
VI• ..._...,ı, flılillrl, ıt• " .._aklan 
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1 
DOYÇE LEY ANT Linye 

Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul ve 
Bıhrisiyıh arısında azimet ve avdet 

muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anven 
ve Roterdamdan limanımıza mu· 

vasalatı beklenen vapurlar 

MOREA vapuru 18 ağu~tosa doğ"ru 
STETIN .. 18 ,. .. 
ODERLAND • 23 • • 
OSTSE ,. SO ,. ., 

Burgar.. Varna, Kostence Kalas ve 
lbrail için Umanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

STETIN vapuru J 8-20 Ağuetosta 

tahmllde 
OSTSE vapuru 30·31 ııustosta 

tabmlldc 

Hamburg, Brem, Anvers. Roterdam 
ve Dançig için yakında limanımız· 

dan hırek et edecek vapurlar. 
MOREA vapuru 18·21 ğustosta 

tıhmilde. 

TROY A vapuru 26·27 ağu~tosda 

tahmil de. 
ODERLAND vapura 2-S eylülde 

tahmllde. 
Yakında limanımızdan Londraya 

hareket edecek npurlar. 
MOREA npuru 18-21 ığustosta 

tahmil de. 
TROY A vapuru 26-27 ağustosta 

tahmUde. 
Yakında Tekirdağından hareket 

edecek vapurlar : 
l\10REA vapuru 22-25 a ğustnsta 

tabmlldc . 
Fazla tafsillt için Galatada Ü\'a· 

kimyan hanında umamt acentalığına 

müracaat. 
Telefon: Reyo lu 641 ·674 

~ adıK zade Diraaırıar vapurıarı 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

DUMLUPINAR 
vapuru Pa a r gUnll 

24 ağustos Z aktamı 
Sirkeci nhtımından kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, SOrmene ve Rizeye 
azimet Ye avdet edecektir. 

T afıillt için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen
tahğın mUr caat . 

Telf. Ist o bul 2134 

Deyin ilmühaberi 
Mahsup muamelesi 
lstanbul Balıl<pazar Maksudiye 

han No. (35) Dervi • 

Ankara şehremane in en ~ 
Ankara şehri s İ$a esi • • 

I~ 
• eelen proje ve pla 

inşaatın vücude 
ı zarı ve 

• e ı ve • 

şaat müdde ince e 
kelerin l5let·ıme i .... ,,.,,,__..,,. 
ihale kanununun 

su 
dei 

sına tevf kan k p ı zarf usu ·ıe ve 
det le •• . . - .. 

yırmı fun m ya 
vazedilmi tir.Zar r 
cı Cumartesi QÜ 

Dnhil·y e ale in e 
sasında kü at o u ac ı: ır. 

-
rin Dahiliye VekA e · .. eş rl ğına 
müracaat ederek şerai • m 11"na a~a 
ve mukavele ve şer iti fe iyeyi 
ögrenebileceklerl l o n r. 

-
Ankara 

tinden: 
şe e 

Ankara'da inşa ed·Jece mezba a· 
nın 102843 lira bedeli keşifli ze ih 
salonu, kanalizasyon, ahi i su tesi
satı, aptesaneler, gübre deposu, 
mandıra, kuyu, su depos , m 
ikametgahı, aksamı yirmi g ·· 

• m ın 

müd-
detle ve kapalı zarf la mü na asaya 
konulmuştur.Ta ipler·n 9o7,5 tem·natı 

muvakkate akçası ve te 'f m e l<tuhu 
ile birlikte 26 Ağus os 930 salı g··nü 
saat on beşte Ene·· me i e a ete ve 
o güne kadar şeraiti enni eyi öğren
mek istiyenlerin an et e · sleri 
müdüryetine müracaa lar . 

Muhasebei 

dürlüğünden: 

• usus ye 

Fatihte Taphnne medresesi dahilinde mevcut Bakırköy n evin· 
den olan ta lar 23 9 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat ihi· 
den dörde kadar mahallinde satıl~cağından talip olanların ilan edilen 
gün ve ıaatte mahallinde bulunacak olan memuruna müracaat eyle• 
mel eri. 

Gemi 
sından: 

-

Orhangazide İznik gölü kenarında Velipafa çifliği nnmilc maruf 
(beş bin yüz üç) dönümlük çifliğin (bin seksen) sehim itibarile Zira• 
at Bankasına ait 526 (beş yüz yirmi altı) sehimi bilmüznyede satı
lacaktır. Talip olanların Gemlik Ziraat Bankasına müracaat eyle• 
meleri ilan olunur. 

Karadeniz Postası 

~ulh vapuru p 
24 Ağu~tos azar 

gfinils aat 20 de Sirkeci rıhtı

mından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Gerze , Samsun , Ordu, 
Giresun, Görele, Trabzon, Rize, 
Mapavri, Pazar ve Hopaya azimet 

ve ayni ;skelelerle Sürmene, 
Vakfıkebir, Fatsa ve Ünyeye 

uğrıyarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu iç''l mahalli 
müracaat: Sirl<eci s 'onu karır.ı

sında Miz~n o~•u Hnn No: 2 
Telefon lstanbul 354 



• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 - VAKIT 23 Aiudos 1930~ 

Manisa vilayetinden: G '' l U ·7'/I ''d '' 
1 - Memleket hastanesi için 2228 lira kıymetinde İliç mllba- U"lnTU er • 1 -.a.u ur-

yaa edilecektir. 
2 - ilaçların enva ve miktarını mübeyyin listeler Istanbul ve l '' 48' ' ' d 

lzmir Sıhhat mndorlüğDnde mevcut olduğundan tafsilat istiyenler u fl un en: 
buralardan ve Manisa Sıh~at mfidOrlOğUnden malUmat alabilirle ~ 

3 - Münakasa müddeh EylfilUn 6 mcı Cumartesi günU saat :~a 1 - 23 Ağustos 1930 tarihinde Gilmrük müfettiş muavinliği için müsabaka açılmıştır. 
kadardır. 2 - Duhul şeraiti ile imtihan proğramı Ankara'da Gümr:ikler Umum müdürlüğü teftiş heyetinden 

4 - Tekliflerin 661. numaralı kanuna tevfikan teminata mllstenit lstanbul'da Giimrükler baş müfettişliğindedir. 
olmalan IAzı?1dır. T emınatsız teklifler nazan itibara alınmıyacakb 3 - lıteyenler şeraiti öğrenerek 31 Temmuz 1930 tarihine kadar ıicabeden evrakı Gümrükler 

S - Şeraıtl hakkında fada malumat istiyenler Manisa Sıhh:t· Umum müdürlOğüne göndermeleri lazımdır. 
mBdOrlD~ne müracaat edeceWerdi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Istanbul küçül{ sılılıat men1urlar1 
n1ektebi müdürlüğiiı1den: Tabii • umum .. mu-ye 

d 
Pazar, Salı, perıembe günleri saat 9,30 dan 13 kadar kız ve erkek talebe kaydedilmektedir. 

Ürl Üg'°' ÜD den: Kay~t mUddeti Ağustos nihayetine kadardır. Tahsil müddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Talebe 
tahsıl esnasında askerlikten müeccel ve mezun olunca hizmeti maksureye tabidir. Mektepten mezun 

Anadolu Tahlisiye mıntakaıının Şile Ye haYalisiodekl tahlisiye sıhhat memurlarına ilk senelerde ayda "49,, lira verilmektedir. Sonralan kıdemine göre diğer devlet 
meb:uıiainin icrayı tamiri mukarrer bulumasına binaen yirmi gilD memurlari gibi maaşlatı artırılacakbr. 
mllddetle ve kapalı zarf usulile mDnaka..aya vazedilmiştir. Müracaat Sıhhat vekAletine veya mahalli sıhhat müdürlüklerine kendi el yazılarile yazılmış birer istida 

_ MezkOr binalann ihalesi 6- eyllll-930 cumarteıi gtınU saat 
08 

ile olur. Fazla i:ıahat almak isteyenler Sirkecide Demirkapı da mektep idaresine müracaat edebilirler. Arru 
dortte icra kılınacağından taliplerin bu baptabi kctifname ve t•· edilirse taşaraya matbu, mufassal duhul ıeraiti varakalarmdan gönderilir. Şartlar: 
raiti fennire listcl~rini görmek üzere Galatada Rıhtım eaddesi 1 - Türkiye Cumhuriyeti tabaasından olmak. 2 - Yaıı yirmiden aşağı ve yirmi beıten yukarı ol
deki Jdareı merkezıyeye milracaatlım. n· mamak. 3 - Ahlakı mazbut ve her türlü ıaibeden ari bulunmak. 4 - Askerlikle alakaaı olmamak. 5 • 

-- ~ise altı derecesinde olanlar imtihan ile ve ondan yukarı tahsil ğöreoler imtihansı? kabul olunur. 

Maarif vekaleti 
Terzi mektebi müdürlüğünden 

1 - Mektebe talebe kayt ve kabulUne başlanm t 
2 - Eıki talebe yeni kayt yaptıracaklardır 'f ır. 
3 - Mektebe bıyt olunabilmek için ilk mekt~p 1 
4 - Mektep nihari ve meccanidir. mezunu o malıdır. 
S - Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 20 eylUl k d d 
6 - Fa I l" t kt 'd . e a ar ır. z a ma uma me ep ı aresınden v riJ' 

Adres: Sultanahmet _ Dizda;iye 

r Seyrisefain 
t.fcrh.1: aceııtui: Gal:ıta Köprtl b:ıtında 
Bey~ftu !~Ot. Şube ac:enAıl· Mab
muliye Hını ılnnda lıu.nbsıl 2740 

Jra~zon ~irinci ~ost~~ı 

• Kocaeli Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

Vilayet nafia daireıi namına mubayaa olunacak 10 adet memur 
Ye 90 adet amele çadırı mevcut ıartnamesi ve nümunesi veçhile 

Emvali metruke müdürlü
ğünden: 

! REŞlTP AŞA ) vapuru 25 
Agustos Pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından kalkarak İne-

r bolu, Samsun, Gireıun, Trab
z~n, Ri:ıe'ye gidecek ve dö
nüşte Sürmene, Trabzon, Ti-

! 3 Eylül Çarşamba günü saat onbeşte ihale edilmek tizere kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların 500 liralık 
teminatı muYakkate makbuziyle teklıf mektuplarını meı.kfır tarihe 
kadar vjlayet daimi encümenine vermeleri ve şartname ve nümu
uesini görmek isteyenlerin viliyet baş mllhendiıliğine müracaatları. 

Yeni pusta polları resim musabakası 
P. T. T. U. j\1üdürlüğünden: Satılık dükkan ve garaj hissesi: 

KadıköyOnde Caferağa h 11 . d 
118- 116 cedit 188 numaralı m~U~k~ın e M~da caddesinde atik 
800 lir ,. . nan Haı:ıneye ait nısıf biueai 

a ve mah~ei mezk~ren~n Karakol sokağında atik 18 cedit 
9_,~~aralı garaıın nısıf hıssesı 975 lira bedeli muba •1 d' 
t11U'tt öd k mmen ı e ört 

ı e eme Uzere 9 - 9 - 930 tarihine mfisadif S l n il t 
14 te ale . .. d ·ı 1 k a ı g n na ıu muzaye e ı e ııatı aca tır. Taliplerin °6 7 50 t • 
makbuzlarile lıtanbul Milli Emlak mOdUriyeti s:tı, k . emmat 
nıDacaat eylemeleri. omısyonuna 

için mfinakasa 
yazılı Yesaikin 
başmübendiıdi-

rebolu, Giresun, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zongulda'ğa 
uğrayarak gelecektir. 

Hareket gilnO yllk kabul 
olunmaz. 

f zmir sürat postası 
( GULCEMAL) vapcru 25 

nğustoa pazartesi 14,30 da 
Ga!ats rıhbmmdan kalkarak 
ıalı sabahı lzmirc varır Ye 
çarıamba 14,30 da lzmirden 
kafkarak perıembe ıababı 
fntanbula gelir. 

l - Tabettirilecek posta pullanmn ıresimlerini yapmak için 
bir mllsabaka açılmııbr. 

2- Reıimler posta puUan {berinde bulunması laDm yU1larla 
beraber hakkedilebilecek şekilde .olacak Ye biri Gazi Hazretlerinin 
portresi ile etrafına bir dekor olacak, Jkinciai harf inkilabımız:ı 

' ve üçüncü de memlekette ziraatı temıil edecektir. 
3 - Milıabakanın son günll 20 eylül 930 tarihidir. 

4 - Resimlerden Reisi Cumhur Hazretlerinin portresi etrafına 
dekor için beş yllz ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser 
için biner lira mükafat verilecektir. 

5 - Tafsilat almak için lstanbul'da P. 1. müdür muavinJiğine 
Aokara'da P. işleri mildürlllğilne müracaat edilmelidir. 

Vapurda Mükemmel bir K b h d • t' d 
,._

0 r-ke•t-ra ve_cızb_ant_mev_cuttu--llr. I araca ey arası mü ürıye ın en: 
Antalya postası Her birinin bedeli keşfi (10307) liradan ibaret olan iki koyun 

( ANAF ARTA ) vapuru 24 ağılının inşası 25 8/930 tarihine müsadif Pazartesi günU saat on 
ağustos Puar 11 de Galata beşte ihale edilmek üzre kapalı zarf usulile ve ayrı ayn olarak 
nbtımından kalkarak lzmir, münakasaya vazedilniiştir. 
KUIIUk, Bodrum, Rados, Fet- Şaraiti anlamak keşif ve pilinları görmek istiyenlerin her gQn 
biye, Finike, Antalyaya gide- hara müdüriyetine müracaatları ve talip olanlann da teklif mektup-
cek ve dönOıte mezkQr iıke- Jarını ve ehliyet vesikalarım ve yüzde yedi buçuk teminat akçalan-
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, nı hamilen ihale günü vaktı muayyende hara merkezinde ba.İır bu-
Dalyan, Marmaris, Kuşadası, 1unma1arı lüzumu ilan olunur. 
Çanakkale, Geliboluya uğn
yarak ecektgelir. 

Bozcaada postası 
Maarif vekaleti celilesinden: 

(GELlBOL U) vapuru 23 M kt ı · J 

M • v·ı A t• = ağustos cumartesi 17de idare e ep erın açı ması an ısa ı aye inde nhtımından kalkarak Gelibolu, 

lllanioa Meclisi umumisinin geçen içtima devresine iit zab~-: ~:~===~.y~;:~=~e~. ~::;:: Lise, .Mu a JJ 1 m ve orta mektep 1 erin 
lncai kitap halinde ve yOz adet olmak Uzrere tabedilecektir. te Çanakkale, Lapseki, Ge ! li: y ı ij J ı nez u Jl iye t j n1 ti han 1 arı ,, e d İ-

Beher formasının muhammen kıymeti yirmi liradır. ihale EylU- Jiboluya uğrıyarak gelecektir. ..., f•J ] ) 
IOn 6 ıncı Cumartesi gllnU saat OD buçuktadır. 1 g·er s1nı arın )TO { anıaları 1 E,rlül 

Şeraiti anlamak isteyenlerin EncOmeni daimii Viliyete mQ Mudanya postası 930 ·ı · d "' 
~· raca- (Cuma, Salı) Mudanyaya 1 tarı ırn e \'C tedrisata da 15 E,r_ 

N f. v k Al t• d rı:::.~~a~arş:~lif~ud::~:~ 1Lil 930 da ha lıyacağ·ındaıı talebP11~n a ıa e a e ın en: yakadaruat
9

da (Cumar- vaJ tİndenıektep}erincrnÜracaatJarı. 
6 (Kayseri • Mar~) ve (Ankara-latanbul) yolları ii~erind tak "b tesi' Pazartesi' Perşembe' ı E k k 

SO kilometrelik istikıaf ameliyatı kapalı zarf usulile münak rı ken Ereğli vapuru tarafından arn- ( r ·e muallim mektebi vasıtasile) ' 
llulrn B ı· h b d ı· 16 asaya 0 • hk poıtalar Armutluya da · 

Ufur. u ame ıyatın mu ammen e e 1 2500 liradır. lstanbul Erkek Lisesi nıiidürlüğünden: 
d Münakasa müddeti 10 Eylü.l ~30 Çarşamba _günü Nafıa Vekaletin- uğrıyarak Mudanyaya kadar 

e ~apılacaktır. Münakasaya ıştırak edeceklerın teklif mektuplar Hat 8,30 da Tophane Seyri- 1 - !\1cktebimizde gerek mezuni}et fmtlhıınlıırınıı ve gerek sınıf yoklııma 
j~ı günde saat on beşe kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlığına ve~~~ ıefain rıhtımından kalkarlar. imtihanlanna Eylülün birinde ba~lanac:ıktır. 
lerı lazımdır. Talipler münakasa şartnamesi, husud şartname, mu· 2 - fiir ı:) lülden beş ı-;, lulc kadar tecdidi kavt muıımelesi \'apıl:ıcaknr. E ki 
lt&\PeJe .. . . A k d U Yoll M"'d·· 1 J 24 Ağustos pa?ar 1zmit pos· tılebdeni~rbud.mdiıdkdet za~ındıa talhririren '~~· bizıot ka~ltlıırını tecdit ettirmeleri 1:\-
huJ J ~um~~eaı~ı n ~ra a . ~u~ ar.. u ur üğünde ve ııtan· k zım ır. ec ı ı a\'t ettırm yı'n c n verme talebe alınacaktır. 
1. , zmır vılayetı ba~muhendıslıklerınde mutalea edebilirler ve 15 tası yapılmıy~ca hr. I .'l Alu E)luldcıı iubareıı )eniden talebe ka)t \'c kabul mu 

1 ıra ınukabilinde tedarik edel>ilirler. 1 • ml-P-mii+llir.I• lanacakur. ame esme baş· 
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AY AGINIZA GELEN 
B.U K.AR.Ll .FLR~SAİI 

K'.AÇJ.RMAYl.N] Z 

'G~LATA -. SARAVl~DA - AÇİLAN MİL::Lf 
. ' . . . .. . 

SANAYi SERGiSiNDEKi FORD · PAVI· 

YONUNU' ZİYARET - ETMEGi İHMAL: . . . 
f;TMEYINtı!J 

~ijfö"EKI ecrvol< FORD ~ FABRti<AsıNoA VAPtL:ARAK PAVIYONÔI\ 
. '' ,. ~ ...;· - - -

, . ,TEŞHla EDİLEN ARABALARI TEMAŞA EDiNiZ. --
. -. ......,--.......__ ....___.. - - - ... .,. 

Ayagınıza gelen au kArfı fırsatı kaçırma"! 

Y•!UZfl -yaz mevsimi artık vedaediyor •••• 

güzel htvalar bitmeden bir FORD arabası 

f ORD otomobili ve FORD kamyonu'. 

idare.:~ /((lliiıet ... ETiiniy_et .. ~ Kabiliyet.: tim.siil1d1r 

tler nt zeman 'bir Ford arabasi kullanırsanı~ 

.. I!. - - - - - . - '*""" ... 

memleke"frnfzin iklisaden yükselmesine haki/et 
f • • 

' . ,,,. ,... .. -..... . 
kat'/ bir sure{İt yardımelmi~ olursunuz .. 

lh(iyacınız olduğu .zaman 

bir Ford ~ak_sisi çağırınız 

Liııcoln .Fôrdaon 

- --·KAm ZADE SABRİ. lstillal Ciıdaesi ı o 1- Tel B. ·o .. 4 4 
.. .. ,. 4lo .. 

MOHORDAR ZADE VEFA, Sirkec{ Salkıill .Suyud·- Tel, Isı . .. 96 J 

• mmm: ...... Kız ve Erkek - Leyli ve nehari ...ııı11:mmm1 ............ ,,,,, ~ ·········· 

mıis TİK LAL Lisesill!l 
ÜÜ . İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. ı1"ii nı " in Kız Ye erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayn tefki}it ' ::: di dahilinde idare edilmektedir. p:s 
Jlf Talebe Kaydına başlandı 
İ Şehzadebaşında Polis merkezi arkasında 

!!HIDE:::c::::::::::::::::::::9 T l· lst. 2534 ·:..--··---A™=ıc::-· • ~--·.:::::::::::::::::::::::::: e . ·······:·:-:::==:=::!!! 

ŞIŞLl 

NİŞANTAŞINDA 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

TeıkUibm teni ederek «Yuva• 
ve « lik » ıınıflan ile « KIZ 

LEYLİ• daireıini 

LfSBSl 

LEYLİ 
NEHARİ 

KIZ 
ftdsallndeld ( eski l S Jnci mektep ) ERKEK 

binasına naklctml~tir. 

Ana - ilk - orta • lise 
Sınıflanna talebe kaydetmektedir. Her g8n 10 dan 
16 ya luıdar ( Şekayık caddesinde Halit Rif at . _ 

- ko1UJğında) m'/1.d'/1.rldğe mllrac441 

Istanbul Kız .Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

Ana. mua.1limtlğf ehliyetname imtihanlan 30 Ağustos 930 Cumartcşl gthıa yapt
lıcağından mUracaat edenlerin o gün saat dokuzda mektepte biılunması llZamdır. 

HAKiK RADlUM 

f fr HAKiKi ~\ 
-=O · O 0~ 
\tRADiUM)J 

Yerli malı kuUanmak memleket borcudur. 

Galata ithalat Gümrüğü mü· ~ 
dür qgünden: 

Adet Nevi Marka~ı No. Kilo Cinsi - --1 San. A Bili 1432 Lastik kundura &kçeıl.' 

4 
2 
1 
1 
ı 
6 
1 
1 
4 

• • • 50 Lastik boru, otomobil IAatfğl. 
S. MB 1-4 48 Şerit halinde cıgara kltıc:b. 
,, MP 7 414-15 196 Talk 
,, AH 2 8 Allık, pudra tilyft. 
,, MP 432 36 Badiyan, bomdo tolO 'Y. a. 
,, MCZ 608 92 ipekli pamuk memucat. 
,, RA 2042-47 215 Taflan ıuyu. 
,, Z 79 20 Çorap makinesi. 
,, • MS 424 30 Kundura boya11. 
,, AA muhteli 178 Sebze konıervaıa. 

1 ,, 20444 52 Pil klSmilrD. 
1 ,, BK 1 23 Magnazi kolaine 
1 Fıçı ASJM Dili 50 Batırsak. 
1 B. PFI 401 37 Haki pamuk pantalcm. 
1 ,, ,, 402 18 Örme pamuk don. 
1 ,, ,, 403 40 Haki yün ceket. 
1 ,, ,, 404 52 ,, ,, pantal~n. 

34 S. DCO 1·34 880 Maden ıuyu. 
10 ,, NS 1-10 308 Slllfat dö süt. 
4 kafeı DJEC 101-104 800 k:ılbur makinesL 
• • • • 1,600 Sansar derisi. 
Rıhbm antrepolarında bulunan balada yazılı eşya 12 - 8 - 930 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle müzayedeye konmut olmakla 
talidlerin müraca:dları • . 

Nafia Vekaletinden 

Köprü Münakasası 
Antalya vilayetinde Antalya - Alaiye yolunda yapılacak olatl 

27991 lira 53 kuru§ bedeli keıifli Manavgat köprüsünün temel, ayak, 
ve beton anne aksamının in~aatı kapalı zarf usulile münakasaya k<>"' 
nulmuştur. 

Talipler münakasa evrakım görmek üzere Nafıa Vekaleti Yollar 
Umum Müdürlüğüne, lstanbul ve Antalya Nafıa Baı Mühendiılikle
rine müracaat edebilirler . 

Münakasa evrakı beı lira bedel mukabilinde Nafıa Vekaleti Yol" 
lar Umum Müdürlüğünden alınabilir. · 

Münakaıay! İftİrak etmek istiyenlerin münakasa §eraiti umunıİ"' 
yeıinin ikinci qıaddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa Vekale
tine ihaleden iki gün evvel ihzar eylemeleri ve 66 numaralı müzaye
de, münakasa v~ ihalat kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacaldatl 
teklif mektuplarını 13/ Eylül/ 930 cumartesi günü ıaat 14 ten e~el 

ı.,~a~!!w~~!~~!!_~~!!~~~.!!~~~!.!~~~ilan~~· ı Mes'ul müdür: Refik Ahme& 


