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Pazartesi V -A-K-1-T 
ın 25 

8~ ay} 1930 
Hedive kuponu 

Ağustos No. 39 

Tenkitlere ne cevap veriyorlar ? İki genç tayyareci 
Serbest Cümhuriyet fırkasına dün 

ancak ·bir kaç kişi yazıldı 
Biri kız biri erkek ikiAlman tayya•, 
recisi t~yyae ile şehrimize geldiler 

Muallim Hanımların fırkaya alınabilip alınamıya-
Genç kiz, spora çok düş·k-~ndür, bir b"uçuk 

seneden beri de tayyarecılııde meşguldur 

cağını t~tkik ediyorlar 
r-~~~ln'lll~ 

r. 

Cumartesi akşamı şehrimize 
iki Alman tayyaresi gelmiş ve 
Y eıilköy tayyare meydanına in-
miştir. \ 

Tayyarelerden birisinin pilotu 
25 yaşlarında Mel. Margov Von 
Ertzdorf isminde bir Alman kı
zıdır. Diğer tayyarenin pilotu 

Her Prezent isminde çok genç bir 
Almandır. 

Dun bir muharririmiz tayya-
recilerle görUımüJtür. 

Fröylayın Mergov Ertzdrf 
ıunlan ıöylemiıtir. • . 

- Ağustoıun on sekızınde 
Berlinden hareket ettim. Tayya
rem Jungers Markalı tek satahlı
dır. Altı yüz beygirlik bir mo
törü vardır. 

ilk merhalem olan Viyanada 
Fatma H. dasiha H. Halide U. arkadatım Her Prezentin tayya-

. Serbest Cümhurlyet Fırkası er)\anı CEVAP Milliyet gazetesi fırtuımıza girenler reıile birleştik. Bundan sonra 
d~n de Nazlı h~nında çalış~ışlar, t~k Fırka lideri ve arkadaşlan dün arasında seciyeleri şüpheli kimselerin yolumuza birlikte devam ettik. 
tük Aza olmak üzere gelenlerm kaydıle programları hakkındaki esaslı tenkitle- bulunduğunu yazmıştır. S. C. Fırkasına Uğradığımız şehirlerin bazısında 
meşgul olmuşlard~r. . . . re cevap vcrmiyerek teferruata girmiş· kat'iyyen kabul edilmiş zevat arasında bir iki oUn kalıyorduk. 

Yeni fırkaya gırmek I!:•n müracaat ler ,.e muhtelif meseleler için izahat seciyeleri bozuk kimse yoktur. Fırka· k ld k 
d lerin d d" ·· t'k l · t" b" · · · k Budapeştede iki gün a ı • e en a e ı gun geç ı çe aza rnış ıs ıyen ır rnuharrırımize yalnız şunla· mız siyasi terbiyeyi tekemmül ettırec:e . . . . b" 

Te dün ancak 20 kişi kaydedilmiştir. rı söylemekle iktifa etmişlerdir: bir fırkadır. Fazilet ve fikir shaibi a· Seyahatımız bunun ıçın ıraz 
Bunlar esnaf ve açıkta kalan memur- - Cümhuriyet Ha.Ik Fırkasından damlan programı etrafına toplamağa •uzadı. Budapeştcden sonra Bel· 
lardandır. bugünew kadar tek bir kişi bile aynlmı~ karar ''ermiştir. Bu prensip haricinde ;rad ve Sofyaya ugradık. Bu son 

DONKU lÇTlMA olmadıgına dair dünkü gazete1erden bi- hareket etmiyccektir. 
' ;rb i . d " . rin görülen beyanat hakikate muva- YENt 'l'EKZlPLER 
nldt to 1 k e 

1 
un akşam get fık değildır. Fırka azal~nnın bn beyanatifta."lnu· 

P. nara bina ve teşkilat me- 'l' ı b'I d.. ··'-t J'f ı d tekrar 11elelerini ·· U .. ü 1 • d osya ve Kastamonudan memleket· m ı un m'4ı e ı yer er en 
nın A.1.ıd gotar §muşt ~·l\lçt~ik~n .a fırka- leri namına telgraf çekildiğinin aslı ol yeni tekzip telgraftan gelmiştir. Bu me· 
~ en şınaca~. aJ sıneması· d w . . d B wl d "' hk ı halle-. . ma ıgma daır belediye reislerinin aY11f Ynn a eyog un a ~a u u ma 

ıun yanındaki bına~n kırası çok oldu· mealde iki tekzibi görüldü; memleke- si heyeti ihtiyariyesi gazetemize aşa· 
fundan tutulmay: fııllııi' ı anlaşılmış n ti namına kimsenin telgraf ''ermeğ ğıdaki mektubu ve Çankırı, Bilecik be· 
~enlden Beyoğlu, Taksim, Tepebaşı, A· sasen hakkı olmadıi:'lndan bu tekzi:l~ lediye reisleri de şu telgrafları gönder· 
Y&zpaşa semtlerinde Jaakal 15 odalı hah rin manası nnlaşılmamıştır. mişlerdir: . 
çeli elektrik ve su tesisatını haiz ta· Fırknmız prensiplerinin knb lU Sahkulu mahalJesi ihtiyar ~eyet!~ın 
mire muhtaç olmıyan bir bina aranma· dair oralardan telgraf çeldimediğ~ if:~ ~ahallesi sekenesi ola~ üç bın kışıle 
sına ve İstanbul şubesinin de Çenber- de ediJmek isteniliyorsa hu ifade doğ bırlikte S. C. F. na kayıt ve kabuHe~i 
lita§ta olmasına karar verilmiştir. ru değildir. · hakkında fırka Lideri Fethi Beyfendı· 
ııı::::: • = ye 111Uraca1lt ettijini gazetede okud~~· 

Hıukukcularzmız ne dı;vorlar ".? Şahkulu mahllUesi ihtiyar heyetının 
' 'J kfiCCesi Cümhuriyct Halk Fırkasına 

• ' •' • mensuptur. lçimlzden hiçbir fert şah· 
Tekaüt ve belediye kanunları teşkilatı esasiye sen böyle bir müracatta bulunmadıfı 

kanununamugavir midir? gibi aralanna birkaç ıo,iyi olarak nıa· 
J ha1le halkını temsil etm<'miştir. Gazete-

c d F · u .. t• 1 .. • 1 • de ismitti okuduhm Ha1il Efe~di ise ev et erıt u.ın lhlr erı heyeti ihtiyariyemizden olmadı1u ı;ıbi 
- Memuriyette iken meb•us olanla- mahalle halkını temsil etmek saJahiy~ 

rın meh'uslukta geçirdikleri müddet te- tini haiz dcğtldir. Yalnız : ııah.alle?''Z 
kaüt müddetlerine zammolunmak mes- ahalisinden ancak bu hu~ustakı müra· 
rutiyet meb'usan meclisinde kanun ~. cantı sırf hendi şahsı içın olsa gerek· 
larak knbul edilmiştir. nu hüküm ye. tir. Ben ve arkadaşlarım şaşm?z v~ YB· 
ni tekaüt kanununda da mahfuz tutu). nılmaz rehak!\rımız uı_u Gazinm ehnde 
muştur. Bu vaziyet teşkilatı esasiyeye [Alt taralı 2 lncı ıayıfada] 

mugayir midir? - - ~---------..... 
- Bence bu teşkilatı esasiye kanu- K~;n müsabakası 

nuna muhalefet teşkil etmez. Çünkü Gazeccmlzin bafındaki hediye ku-
tekaüt kanunu, rneb'usların da meb'us· ponlnrının son numaralannı takdim 
luk müddeti bittikten, muayyen rnüd- ediyoruz. Birlktlrmeğe de\•am edinb:. 
detler dairesinde hizmet ettikten son. Okuyucularımızın aşağıdaki izahata 
ra bir tekaüt maaşı almalarını istihdaf dikkat ecmelerinl rica ederiz: 
ediyor. Bu kayıtla meb'uslara nıemu- 1 _ Kuponlar 45 gün devallJ ede· 
riyet tevcih edilmiş değildir. Ve hel' cektir. 
tekaüt maaşı alan bir memur telakki 2 _ 5 numaralı kupon yoktur. Yerine 
edilemez. Nitekim Avrupada hükfımet altı numaralı kupondan iki tane ko· 
muhtelif vaziyetlerde bulunan bazı naaıktır. 
kimselere kendi hazinesinden bir kar. 3 _ Abonelerde kuponlannı kesip 

C del PeıJI B. · şıhğı olmadıi:'l halde yardım eder, Bun. biriktirmeğe mecburdurlar. 
ev . lar meselrt ihtiyarlar, fakirler .••. Dun- 4 - Kuponlar biriktikcen s(\tlra bl· 

Ağa oğlu Ahmet Beyın bazı kanun· lnr da hükumet memuru sıfatında bu- ıiktircnler isim ve adreslerini Vakıt 
larrn teşkiHltı esasiye kan~ıt~na mu~a· )unmuş kimseler değildirler. müsab:ıka memurluğuna bildirecekler 
Yir olduğu şeklinde ileriye . sUrdüğii Bütün meb'uslara seyanen verilen fakat kuponlarını kendi yanlannd:ı 
iddia üzerine t.anmmış huku~çulanmı· tekaüt manşr, kuvvei icraiyenin kuvvei saklıyacaklardJr. 
%in bu mevzu etrafında fikirlerini tes· teşriiye üzerinde müdahalesine mey. 5 - Kur'a günleri ve sııatlcri aynt"a 
bite başlamıştık. Bugün de Darülfünun dAan ~·er~cek bir yol açmağa müsait te. ildn olunac:ıktır. 
hukuk fakültesi müderrislerinden ve lakkı edılemez. 6 r- ll4n olunan günlerde ve saat· 

· ı b ·r !erde kupon biriktirenler kuponlannı 
llTUkat Cevdet Ferit Beyin fikfrlenn - Vekil olanlar u vazı ede hizmeti " Vakıt" id resine getirecek bizzac 
il- di C d t Ferit B le muhar· müddetleri ne olursa olsun asgari bir 
,re yoruz. ev e · . . k k k h kur'a çekip çıkan hediyeyi alabilecek· rt i · d çen mülakat, şu· tekaüt maaşına ıstıh a es ederler. 

d:r~ız arasın a ge . [Alt taralı 3 üncü sagıfada] ı ,_le-rd.,..ır ... __. ... _________ .__. .... 

Belediye 
intihabatında 

c. H. fırkeıının kadın 
ncmzetleri 

Şehir meclisi iıalığı intiha
bah için hazı::-lıklara _ devam 
edilmektedir. C. H. Fırkası, nam· 
:ıetlerini tesbit 
etmekle meş

guldür. C. H. 
Fırkasının gös· 
tereceği kadın 
namzetler beşi 
geçmiyecektir. 
Alınan malft· 
mata göre bun
ların ikisi Na
kiye ve Rana 
H. lardır. lstan-
bul kız lisesi Nakiye H. 
müdürü olan Nakiye H. belediye 
intihabatında namzet gösterile· 
ceği ve belediye azalı~ ile d~~: 
let memu:-' telif edılemedıgı 
için mektcrı @dfirlüğOnde~ i_s-

tifa etmıştır. 

"' C. H. Fırkası
nın ıchir mec
lisine namzet 
göstere~eği Ra
na Hanın Dr. 
Sani Yaver 
Beyin refikası
dır. Rana H. 
dnn bir muhar-
ririmize ıunları 
söylemiıtir: 

Rana H. - Kadıköy 
HilAliahmerinde, harp esnasında 
muhacirine yardım cemiye
tinde çalıştım. Esirgeme der· 
neğinin tccssüsündenberi me· 
murlarındanım. Şimdi ise der· 
neğin reisiyim 18 senedir v~tan 
ve millet için çalıfıyorum. lntıhap 
ed leceğim yeni vazifemde de 
ayni qk ve gaye ile çalııacağım. 

Tayyıreol Matmazel r.lorgıv 
fon Ertzdıv 

şehirde ancak Qç saat durduk • 
Çarşamba günü hareket ederek 
Vama, Bükreş, Çemoviç, Var
şova, Pazen şehirlerine uğraya• 
cak ve Berline dönceğiz. 

Ne kadar zamandır tayyareci
likle meıgul olduğunu ıoran 

muharririmize Mel. Ertzdorf: 

- ·Bir buçuk senedenberi tay
yare kullanıyoyum. Tayyareeil'ie 
mi 9POr& olan beveaUadea siı
dim. 
KüçOklüğümdenberi sponı çok 

severim. Tercih ettiğim sporlar
dan tenis ve mukavemet lroşu• 
sunda iki defa ıampiyonluk ka• 
zandım. Geçen sene Alman tay· 
yare cemiyetinin tertip ettiği 

"Luninı,, müsabakalarında dör
dilncll mUklfab aldım. 

Muharririmiz Fransız tayyareci 
Mel Ma"epin bir mllddet evci 
ıehrimiıe gelerek iki konferans 
verdiğini, kendisinin şimdi hasta 

bulunduğun~an Fransız hastane
ıinde tedavi albnda olduğµnu 
söylemif, Alman matmazel buna 
çok «1lkadır olarak: 

- Mel Marveni meşhur bir 
kadın tayyareci olarak eskiden 
bori lll•~•1l lfnmm. Geçen se
ne Alm•11Y~Y• geldiği ı.aman 
ben Belçikada bulunuyordum. 
Görllşemıdlk. 

Demif, h•ıtanenin adresini a
larak bugU11" 'iyaretine gidece
ğini ılSyl,miıtir. 

Motb marka4 lngiliz mamüla
bndan bir tayyare ile gelmiş o
lan Her Pre.et Ağustosun ·on 

altısında Hımburgdan hareket 
etmiı, Viyanıda MeL Ertzdorfl•• 
birleıerek roluna ondan sonra' 
beraber~e · devam etmiıtir. 

Tayyırecllore iki makinist re
fakat etmektedir. 

Başvekil Pş. 
iki Vekille beraber bugün 
tehrlmize inmesi muhtemel 
Başvekil ismet Paıa h8%rct• 

lerile hariciye vekili Tevfik Rnştn 
Beyin yalovadan ıehrimize gel• 
meleri bekleniyor. · 



'~ 2 - VAKiT 25 Ağustos 1931.1 

Tenkitlere ne cevap 
veriyorlar? Adliye vekilimizin yeni bır nutku ili{ incir 

tuttuğu f eyz ve hayat meşalesi arkasın- Artık zamanımızda kadınlarla er· "Tk k d ı • • d .. 
dan bir gölge ve bir ,·icdan ve yekvücut kekler arasında çalışma hayatında bir r a ıyesı, unyanın Du·· n lzmJrde va-
hir kütle halinde yürüyoruz. fark olmadığı için kadınlann da erkek· ıı 

Şahkul Muhtan lere her sahada yardım edebilecekleri· en su" ratJı• mu" essesesı• dı•r" pUra yfilcletildi 
Rıfat Ateş ne, beraber çalışabilmek kabiliyetinde 

Çankırı Ileledlye Reisi Sait imzasile olduklarına kani bulunuyorum. Yalnız lımir 24 (A. A) - Pugün ilk 
"U telgrafı aldık: alayişli unvanlar ve mevkiler peşinden " Tllrk hakimine ulu orta aciz söyllycn)er, bir lider de incir mahsulümüz vepur düdük· 

"1'c1emleketı·mı·z namına •:eni fırka ... ·a koşmaktansa jq görmevi tercih ederim. •- bir d h • leri ve h<d lmı s m;mi tezahürüh " .; .; ~ .; 0&11a, az a a ınsaflı olmalıdır ı ,, d L. ı A · ı 
çekilen telgrafın ash yoktur, tekzibini Ben meb'us olmak sevdasında deği- arasın a ıverpo ve merı ~aya 
ı ica ederiz''. Jim. Şehircilikte memleketime faydalı KA YSERl: 23 (A. A.) - Adliye \'e- dı ile yığılmış kalmış desatir ile ifade gitmek üzere Hol anda ve Ingiliz 

Bilecik Belediye Reis Vekili Aptul. olmayı meb'uslukla değişirim. TOrk ka· kili Mahmut Esat B. tarafından dün Ji. olunamazdı. Medeni türk ırkına medeni bandıralı iki vapura yükletilmiştir. 
Jah imzasile gelen mektuptur: dını siyasi sahadan ziyade içtimaı mü- sede nrilen ziyafette Yekil Bey ağır ce zihniyetlerin mahsulü olan yüksek ka- lzmir 24 (A.A - Buğiin on 

"Memleketimiz halkının yeni fırka· esseselerin inkişafına müfit olmağı dil- z~ mah~emesi" azasından Fuat Beyin nunlar, yüksek usuller Jazımdır. Çiin· iki ile elli beş ~uruşfan dört 
)& amade olduklan hakkındaki iş'ar, şünmelidir. hıtabesındeki Ergenekondan kurtulma kU yüksek ve asil ırkımızın ihtiyaçtan bin doksan blr çuval üzüm ve 
hilafı hakikattir. Bilecikliler yeni fır- Yeni fırkaya müracaat eden kadın- nın remzi kalan Bozkurt kapitülasyon· ancak yüksek tedbirlerle temin oluna- on beş ile otuz iki buçuk ku-
kayı memnuniyet kaTŞ1larlar, fakat Iardan biri de Rasihe Hanımdır. Şimdi- !ardan kurtulmanın nf§&Detd oldutt bilirdL ruşlan iki bin Uçyliz yetmiş beş 
merbut bulundukları Halk FırkaStndan ye kadar S. C. Fırkasına dahil olan cümlesine mokabeleten atideki nutku çuval incir satalmıftır. Piyasa 
gömlek dejiştirir gibi kanaatlerini teb- hanımlar şunlardır: söylemiştir: Bu eserler etrafında çalışanlar onla- hararetini muhnfaz:ı etmektedir. 
dil edemezler. Onun için bu baptaki iş'a Gazi Hazretlerinin hemşireleri Mak- Muhterem meslektaşlarım.; nn muvaffakıyetle tatbik ve hazmolu· • 
nn tekzibi rica olunur." bule, muallime Adile, esbak dahiliye na- . Cümlenize te§ekkflrlerim~ arzede· nacağına kanaat sahibi idiler. işlerini Ik h 

zm Memduh Paşanın kızı Fatma, Ka- nm. GUzide ~uzurunuzla naçız soframı bilerek ve inanarak yaptılar. Çünkü i va şı• 
AGAOGLU AHMET B. ADADA dınlar nirliğinin sabık reisi Nezihe Mu· şereflendirdıniz; iki günden beri Kayse belli başlı iki büyük varlığa güveniyor· 
Fırkanın dahili nizamnamesi el'an hiddfn, muharrir Suat Derviş, Rasihe, ri Adliyesi ve barosu namına dinledi· lardı. Birincisi türk milletinin yüksek O I' ki c.iyı• boJ;&dU 

Afaoilu Ahmet B. tarafından hazırlan Saniha Burhanettin Hanımlardır. ğim rttzel sözlerden sonra bilmem ki kabiliyetine ikncisl onun hakimlerinin 'Y Y g 
maktadır. Ahmet B. bunun için Büyü- ANKARA TEŞKiLATI ~n de ne sö!l!yebilirfm. Hakkımda ve hukukçulannın yüksek liyakatle Sonrada cesetleri çuvala 
kadaya çekilmiş ,.e otelde meşgul ol· ANKARA, 24 (Telefonla) - Serbest g~terilen bu ıltıfatlara tefekkürden kavrayışlanna. Bugün hAdiseler onla· koyup denize attılar 
maja bqlamıştır. Cümhuriyet Fırkaunın buıtinlerde An- bıle korkuyorum. Çünkü teşekkür etsem nn bunda aldanmadıklannı canlı va- lZMlR, 24 (Vakıt) - Bugün Kale 

FETHi B. SIVASA GiTMiYOR kara teşkilatını yaparak belediye intt- bütan bu yüksek iltifatları benimsemiş kıaJarla tesbit edip yürüyor. Bunu açıklarında Orhaniye motorunda birci· 
Ankara - Sıvas hattının açılma me- haha tında şehrimizden namzet göstere- olacaftm. Müsaade ederseniz bu h~i- yalnız yann defli, a~yarın dıı hararet- nayet oldu. Motorun sahibi Osman ile 

.rulmine davet edilen zevat arasında ceği söyleniyor. yata yine tUkranlanmı takdim edeyım. le kabul ettiğini ıörüyoruz. yeğeni Süleyma:1, motor yolcuhın ka· 
FeUıi B. de balıınmaktadır. S. C. F. Ji. • Şa prtla ki btit~ bunla.ra liyakat kes· Ye:: . esasla hazırlıyanların bek· çakçı Mehmet ile CemaJi ve kaptanı 
deri bu davet karşısında itizar etmiş· 1 h d d betmlt adam sıfatile defil beni sevenle· lediji en büyük müklfat bu esasla- öldürmüşler, ÇU\'ala ko.) up deniz.e - t-
tir. ran u U U rin eevgilerinin tecelliai diye. Kayaeri· nn noksanlan inkdAbın yeni nesilJeri mışlardır. Tayfa Yusuf yalvarıp yal ... a· 

YENI }' JRKADA KADINLAR nin muhterem A\:Jiye heyeti namına a- tarafından ortaya konularak türk mil- rarak ölümden kurtulmuştur. l{atillcr 
Aldığımız mahlmata göre şehrimiz Türk askerinin geçtİgv ini za Fuat Beyin hassa.s, kavrayışlı milta· Jetinin hudutsuz sahasına daha uygun bu aralık motoru batırmışlar, Reşadi-

kadm birliği azasından muallim Hali- lealarından ~k mUtehaais oldum. Hl· ve fakat her halde ve daima daha ileri yeye ~ıkmışlardır. Yusufun haber ver· 
de Hanımla Adana muallimlerinden İranlılar tekzip ediyor tabeyt ttlrk adlfyeellltt hesabma fahir· asan yarattıklarını görmek olacaktır. mesi üzerine Osman tutulmuş, yeğeni 
l\lihrt B. dün yeni fırkaya girmek için Tebrizdekf tngiliz konıoloıu le, lezzetle dinledim. Aza bey bana Boz. Bir hakkm tezahurunda avukatın rolü- kaçmıştır. 
müracaatta bulunmuşlardır, fakat fır- d• bunu teyit etmemlt kurt· Lota. etrafında Laheyde turk hu- n8, hlkimln riyaseti kadar mühim bu- -Y------

1
-
1
---

kn heyeti idaresi, bu hanımlara memur Deyli telgraf gazetesinin dip- kukdçularile fransıed z 11~0kdukçu111an ara· lurum. Bu itibarla barolara mensup a· Unan 1 ar 
cılmalanndan fırkaya ahnamryacakları mn a cereyan en m Ue osunu ha· vukatlarm mt!tlekl şereflerile faaliyet-
nı bildirmiştir. lomat muhabiri TOrkiye - Iran tırlatmak nezaketinde bulundular. Ben lerile çok yakından allkadar olmak Küçük çocuklcr ı nın ecnebi 

Halide H. bunun üzerine ikinci Aza hududu meaeleai hakkında fU de mUaadenizle bir feY hatırlatmak l• mecburiyetindeyiz. lsim zikretmeğe ha- mel«eplerine gitmesini 
..\dile Hanımın Üsküdar muallimlerin- mlltalealan dermiyan ediyor: terim. BugttntiJl ve yarının tilrk hukuk- cet görmeksizin sizlere son zamanlarda meunediyorlar 
den olduğunu lidere hatırlatmış bu TOrkiye • Iran bnduc:lu mesele- ~ututu Bozkurt· LotU. davasma daha ıurada burada okuduğum duyduğum ATINA, 23. - {A. A.) - Kabin:> 
ısrar karşısında fırka heyeti idaresi si eırarengiz bir mahiyet abyor. çok yüksek eşler yaratacak kadar kov- teYlerden bahsetmett yersiz buluyo· dün akşam toplanarak Yunan tabiiye
bfr ~a yapahrlıt mualUmlerin fırka· TOrkler Ararat dalı &zerinde ntlidir. ral)l. Dedikodu kabilinden olan b mü· tindeki çocukların din Ye milli h~Jerini 
ya alıaıp ahnmıyacatmı tesbite karaı· hududu geçtiklerini iddia ettik· Ttlrk adliyesi n hukukçalofu daha talealara göre adliyede i§ler çok teah- temiz olarak muhafaza edebilmelerini 
vermiştir. çok zaferler kazanmafa namzettir. Ya- hur ediyormuş. Türk hAkiminin fstikali ve ana lisana merbutiyetl;rini temin 

ŞEKIBE H. leri halde Tahran hOkdmeti bun• km bir )'&nam ~il edeeek makadd9' tam 'ft kamil olmalı imiş. Onun mesai- için ecnebi lisanlarla tedrisatta bulu· 
Bunlardan başka öğrendiğimize gö· dan haberdar olmadığım 98yle- •unffaluyetlerl önünde Lotla hukuk si çok teftiş edilı. eli imiş. Senede aşağı nan ecnebi ilkmekteplere gitmelerfr:. 

re Kandilli kız orta mektebi Tabfiyat mittir. tarihinin herhangi bir ftluumdan fu· yukan bir buçuk milyon dava J[arşıSTn- men'eden kanun lfLyihasırı tas,·ip et. 
Muallimi Şekibe Ali H. da dün S. C. F. Tebrizdeki lngiliz konsolosu da la mana ifade etmlyeeektir. Bozkarta da kalan ctlmhuriyet hlkimlesl hesabı- miştir. Bu karar en ziyade Yunnnisbn-
na girmek için müracaat etmiştir. Tlirk ukerlerinin hududu ge9'" kuananlann en büytik dilelf onunla 1- na dütünmeliyiz ki davacı, müddeaa- da adetleri pek çok olan Fransız mek-

Şekibe H. maruf lnriUz Ali Beyin tiklerini teyit edecek maltmat filnmek delil bu yakın yannı rlrmek· ley, şahitler ehlihibreler ve avukatlar teplerine tesir edecekti r. 
kızıdır. Istanbul Darülfünununun ye- 1 tir. Onlar bana inanıyorlar. Şanu da bir araya getirilirse en apfı üç 
tfştirdiği kıymetli hanımlanmızdan bl· a mamııtır. kaydetmeıtyim ki adı Bozkurt olu btr milyon insanı adalet lıUrstisü Spor kongresinde 
ridir. Kendisi yeni fırka programını iç· Sa it Han dava eaaen kaybedDemesclL Aa " ·- Pir tlç milyon insanı adalet kürsUsii ihtilaf çıktı 
tfmat ve siyasi akidelerine çok muva· nkat beylerhl bayurduklan gibi C8m- önUne çekerek davasını dinliyor, •e mü- A k 
fık bulduğnnu söylemektedir. hartyet adlt)"fl81 mqerl medeniyetin en nuaalannı fasledfyor. Bu danlardan n ara, 24 ( Telefon) - dün 

HALiDE H. NE DlYOR fran maslahatgüzarı mlteklıafl zfhnlyet,.. harmnm lfadeai en çok bir lld yüz bini, 0 da senenin toplanan mıntak spor kongresi 
Halide H. dün kendisile görüşen Yalovaya gitti olan yeni kanunlarla, yeni nizamlarla, sonunda gelenler yeni seneye denolu- intihabatta namr.teler Ozerindc 

bi 1 . -·I eeularla mUeehhesdlr. Bunlan ha nuyor. Bütçe zaruretı'nden bütün bir UYUfulamadığından inkıtaa ugra-r muharririmize şun an söylemiştir: lran mulahat...n••n Slit J- d p b k l 
- On üç senelik hocayım. Şimdi •- srrlıyanlann kanaati f1I idi: Tlrk mil- tepillt noksanı içinde feragatin en ı. erıem eye te rar top •· 

:Nltde Orta mektebi tabiiyat muallimi- Han ıehrimize gelmit Ye dthı Jetinin maamr medeni lhtl~lan Han- yilksek derecesinde çahpn hlkimleri· nılacaktır • 
ytm. Vatanımın terakkisine çah§mak Y aloYaya ıitmiftir. Slit Han, beli, Hanen, Maliki, Şafii •e daha bil- mize uluorta söz söyliyenler bir lider "!l!m!!!!!il~l~ft~in!!!!!i~n~h!!!!!a!!!!!k!!!!!i!!!!!ki!!!!!d!!!!!i!!!!!le!!!!!k~i~e r!!"'i~n"!!i y~e~r~in~-e~: !!!!!:>~'·. 
neU emelJmdir. Bunu temin için harbi yaloYadan Ankaraya d&necektir. •em bir .Urtl lmaınlann ka•ll ve lçtiha- STfatile de olsa az daha insaflı davran- mak için hUkilmette bulunuyor. Resi· 
umumide birçok fedakarlıklar yaptım. 1 •• • .. salar, düşünseler, söyleseler daha doğ- kAra uzaktan bakanlar onu çok tatlı 

Sultanahmet mitinginde hitabeler söy. Fet'hı· 8. Parı·se gı· decek ru hareket (. ~miş olurlar.Nihayet fırka· görürler oraya varmak için ihtiraalara 
)edim. Mücevherlerimi göğsümden çe· crl;kta kazanmn· endi~el:rl insanl:ırı kapılırlar. Resikari hükumet tıpkı şim-
kerek satıp askere gömlek aldım. Hu- hakikatlere göz yummak vaziye:lne dü di uzaktan karlı tepelerini zevkle sey-
lisa ruhumda vatan için çalışanlara Ve Fransa Reiıicümhuruna ıürmemelidir. Ben burada tekrar ilin rettifimiz Ercişin zirvelerine benzer \ "e 

)'BJ'dım etmeğe susamı§ bir arzu vardır. d d k etmek isterim ki tUrk hlkimi dünyanm oraya herkes çıkmak ister. Fakat çıkan· 
lıte bunun için yeni fırkaya gireeejim. Ve & e ece en feragat sahibi lnsanlandır. lar bilirler ki Ercişin uzaklardan rü· 

Halide H. muharririmizin kadınlık Türk adliyesi bttttin teşkilat noksa- zel görünen bulutlu tepelerinde dura· 
hakkında ne düşünüyorsunuz sualine Taymiıin latanbul muhabiri ğlııı ıimdiden tayin etmek m&ı- nına rağmen dünyanın en süratli adli· bilmek ve Alemi görebilmek için yıldı· 
de şu cevabı vermiştir: Gazi Hazretleri ile ismet pqa kil İM de aiyul ve umumi fi. yelerinden biridir. Bunu mukayeseli nmlara, fırtınalara, bulutlara göfüs 

- Ben kadınlar birliği Azasındanım. •e Fethi beyin tekrar Yalovaya kirlerin Fethi beye müzahir ol- resmi vesikalarla ispat edecek kadar gerip tahammül etmek lazımdır. 1\ıte 
Fakat maalesef şimdiye kadar memle- gittiklerini yazarak aon OD gDa duğu qiklrdır. Fethi bey, halk kuvvetliyiz. Türk adliyesi en çok tefti- resikar da hükılmet te böyle sarp ve 
ketimizde kadınlığın yükselmesi için zarfında gazetelerde ismet pqa fırkası meb'uılanmn ıimdilik fır- te tAbi olan bir teıkilattır. Yalnız Tür- serttir. Onun bütün ıstıraplarına orada 
pek az hareket yapılmıştır. d ldyede değil dünyanın hiçbir yerinde maruz kalınan bütün hücumlara yal· 

Avrupada kadınlar senelerce evvel ile Fethi bey arasında wku bu· kasına iltihakım bekleme iğini, idare muamelAtı bu kadar teftişe tAbi nız bir şey için tahammül edilir. Türk 
siyasi hakka sahip oldutu halde on· lan münakqalann ihtiyatlı bir fakat. mecliain tefrini ıanide İç· bir müessese yoktur denilse mübalAta milletinin mefkfire dileklerini yerine 
Jardan daha yüksek olan Türk kadının· lisanla vuku buldupnu, yalnız timaı Ozerine daha fazla taraf- edilmiş olmaz. Türk hlkiminin lstiklA- getirmak için; her ne pahasına olursa 
dan bu hak esirgenmiş, bu hak bize res iki lider taraftarlannm fimdiden tar kazanacağım slSylemittir. line gelince bu husuata en küçük bir olsun -:,unk yerine koymak için. 
-verilmiştir.,, tiddet aliimi g6aterdiklerinl ye kt d tereddüdü dlnlemeğe tahammUJümü7.. Aziz misafirlerim; inkılAp yUrUyor 

SANİHA H. aralarında devlet masarifi ile in- Gazi Hz, ıükQt etme e ir. yoktur. Dünyanın en hür en müstakil hem de hakikatleri ortaya koyarak ril· 
Dünkü nüshamızda Büyükadadan S. Fakat aallbiyettar mehafil ken· adamı Türk hAkimidir. Bu yalnız ka· rilyor. Türk milleti bütün bunJan ayak· 

biaar idareleri hakkında hara· 
B. Hanımın S. C. fırkasına kaydedildi- diainln Fethi beye tavaiyelerde nunlanmızla müeyyet değildir. Kanun· tn bekliyor ve gör üyor. Cümhuri,·et 

'h B h t retli mOnakaıalar vuku bulduğu· 1 ki i ı H 1 ğini haber vermiştik. Sanı a ur ane · bulundugwunu ve onun siyasi mil· lanmız o masaydı bile Türk hA m n n ak Fırkasının hir can borcu mlliıtes-
ri Bu ük nu yazmaktadır. ~ tin H. bir buçuk senedenbe Y a- cadelesini terviç ettiğini ılSyli- hür vicdanına müdahale eli del'imez· na olmak üzre all aha bile verecek he-

dada oturur. Ondan daha evvel 7,e\'cİf Taymiı muhabiri daha aonra di. Sizi temin ederim ki istlklAl sahasın- sabı yok. Yalnız t iirk milletinin hesap-
Burhanettin Beyle Avrupanın muhte-, Fethi Beyin Ankara, lzmir ve yorlar. da türk hikmi dünyanın hiçbir mede- lan nrdır. nen Cümhuriyet Halk fır-
lat tehirlerinde üç sene kadar dolaş- sair tehirleri ziyaret etmeden nl milleti hlkiminden ıreri değildir. kasının bir azası sıfat ile yeni muhalefet 
mıdtır. Saniha H. Ahmet Mitat Efendı evvel gelecek ay zarfında Pariae Aslı yokmuş!· Belki ileridir. Bunu yabancılann bile i· fırkasının menlana c;rkmasını şund:ın 
merhumun yeğenidir. Bir muharririmizl giderek Fransa reiıi cllmhuruna Bir refikımız bir ecnebi guru- tiraflarile tesbit edebilin. dolayı seTinr.le knrşıhyirum ki zamıtn 
dün kendisile görüşmüştür. Saniha H. veda edeceğini haber •eriyor. punun ıehfrde otobliı itlehpek Şmdi müsaade buyrulursa Cümhu· zaman verdiğimiz ht>s:ıpJarr bu frrkıt ol 
demiştir ki: Taymis muhabiri en aonra fU Ozere emanete mllracaat ettiğini riyet Halk Fırkasının bir vatandaş a- sa olsa sık verdirmeğe vesile olacaktır. 

- Ben J.'ethi Beyin lideri bulunduğu • • zası sıfatile bazı mülAhazalarımı söyli- işte bu kadar. RiikQır."tte bulunan bir 
Serbest Cümhuriyet Jl"'ırkasına progra· malumatı veriyor: yum.11tır. Emanet muavı~lenn~en yeyim. Cümhuriyet Halk :Fırkası be- fırka için sık ~ık heq·tp ,.('rm kten da· 
mının düşüncelerime uygun olmasın· "Serbest Cumhuriyet fırkası· Hamıt B. dün bu haberı tekzıp nim anlayışrma göre kuru bir hükumet ha biiyük sa adet , c ırn,·vct tasavnr .. 
dan intisap ediyorum. nın ne derece muvaffak olaca- etmiıtir. se,·dasile reisikarda bulunmuyor. Türk demiyorum.". 

I 
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Bir kundakçı 
Azkalsın koca bir kasa

bayı yakacaktı! 

16 senedir bir Yahu dinin 
türbesini bekliyen müslümanl 

Yazıyor ... Yazıyor!. 
-1S -

Besbelli anası kendisini yedi aylık evvel nasıl Hindistana lmparato · }. 
dofurmuo. Biçare yan kör, pek aptal, du? r 0 

~ifte kambur, bedeni her kusura malik. Yasasm afyon h . 
Lakin öyle gür bir sesi var ki! 1 kdam, kokai~ ! Bir aralık tşaş, est r

1
ar, :ıorfm, 

saı..-L T . T . ' d. ha~ a gaze e er Kasası 
~. aıvır, anın. ıye grrınca embiya olmu la d G.. .. 

Cevdet Bey kendisini 35 yaşına inmiş, hğı gibl bir ~ktr ı.d' umruk kaçakçı. 
Mihran Efendi, Ali Kemal dirilmiş. N . mı ar~ ın kaçakçılığı. 
Velit Bey sürre eminliğine tayin edil- e dersın, Bey oglum, ciddi bir ga. 
mit, ve Cahit Bey ise Gabriel Nora- zete. çı~sa. · · • dahili, harici iki, üç tane 
dungian Efendiye hücuma hazırlan - tetkıkh baş makale. Süratli haberler 
nnı sanacaklar. Ucube veıinden de an- ve bunların tefsirleri. Hasılı ikinci 
byor: İkdam, Sabah, Tasvir, Tanin sınıf. ~':.upa gazeteleri gibi bir şey .•. 
gayri mevzun değildir. Bırı soze karıştı: 

Şimdi bu mahlt'.ik Müliyet, Akıam, - Aç bülbüle gülden, tutiye şeker-
V'alat. fUdn satıyor .• , den .•••• 

..... Ben vapurda idim. Bir ihtiyar Bir başkası buyurdu: 
Emirdndan bindi. Yanında da yirmi - Öyle defil. On altı sahifelik yev-
yqmda oflu ve ya torunu vardı. Genç mi bir bahname çıkarılsa acaba ne 88.· 

otardaktan sonra yerinden bir fırladı. tar? 
Müvezzi geçiyor. Her -~~zeteyi aldı. lh- Bu elendilerin hepsi zevzek. Halkı 
tiyar bıyık altından guluyor. Bana: ve .karileri hiç bilmiyorlar Halk 

Beyefendi! Bizim oğlan aşık? onu istiyor, ne ötekini Halk ·şu matb': 
- Neye {tşık' t h · ' • 

G ' a sa asında hoca, mürşit istiyor Ga-;t: azetelere. Hele siyah, kırmızı. zetecilikte seri "Amerikanism in. bir 
:• turuncu, san renkleri gördU mü. aksillAmell olabnir, olrnalıdı;• olacak 
&yanamıyor. Ben, çok şükür, iki yıl- tır. ' · 

:r srgara~ da, gazeteyi de b;raktım. Pişkin biri söze kar tr. 
a. • • Esluden kulunuz da mın gayri . ış 

haddin gazeteci idim. Yazardım. Lakin . - Sı.z fassall~ ed~ken bendeni7. 
tiındi yazmrn modası geçmiş. Kadınlar ehmdekı gazeteyı tahlıl ediyordum. 
bir gazetele .k. b 1 f f b Unvanlarda, sernamelerde, başlıklarda • r ı ı; un ar ıçı ıçı oya- kte . 
Ya ınuhta~ Muharrirlik mi, boyacı- gerçe b"~ -~kr~~11_-:!'r. En ufak hadise-
hk mı, gözb . ı fi ? ye en ayu ~ ... yapılıyor: Acem 

'l."I OJ acı 1 mı unvanları, 0811l8lllı rfltbeleri -ıbL 

" Anadolu " refikimizin yazdı
ğına göre Tirede Salih isminde 
bir ıahıs Yanık konak oteli ile 
•por sinemasını yakmak iç.in yağ
lı paçavra ve i'azlı pamuk kul· 
lanmuı, halk heyecana dütmilt ve 
bereket versin ateı derhal sön
dürülmtıştür. Türkocağı sineması 
ile spor sineması müstecirleri 
arasında mevcut rekabetin bu 
feci neticeyi doğurduğu hakkın
da rivayetler vardır. 

Bu faoiaya ınantlmızl 
Yeni Adanada okuduğumuz 

ıu ·haber bizi cidden hayrete dU· 
türdü: 

u Kendisine bazı cürüm atfiyle 
Miaia karakolunda hapsedilerek 
orada dö~lilüp ifkence edildik
ten sonra cebren nehre sokulan 
Ye ondan sonra da kaçıyor ba
hanesile jandarma tarafından yu
kardan kafasına tat atmak su· 
retile öldürüldügU iddia edilen 
Ulukıflamn Beyçarşı mahalle
sinden Hacı Eşref oğlu Ahmet 
hakkındaki tahkikata müddeiu· 
mumilikçe deYam edilmektedir· 

İşittiğimize göre bu vak'a hak· 
kında dinlenrni-1 olan bir çok 
ıahitler bu ihbarın doğ"ruluğunu 
te'yit etmiılerdir. 

Denizli baytar müdürü 
naaıı 61du? 

Denizli baytar mUdüril Halil 
beyin bir otomobil kazası neti
cesi öldüğü yazılmışbr. DOn ge· 
len tafıilata göre kaza feci bir 
tekilde olmuı, kaymakam, ziraat 

mUdürli ile 18 kifilik bir kafile 
halinde Çaldan gelen bir kam
yon içinde bulunan Halil bey 
kamyonun fena bir ıekilde hız-
lanması üzerine yere atlamlf, o 
saniyede de kamyon devrilince 
altında kalmıtbr. Diğer yolculara 
bir fey olmamıştır. 
Memnu mıntekıda tutuldular! ~n iyi gazete, bu itibarla en boyalı· Bi vak'a 1 bir 5 " • • • 

• olın k JA Ji B' kl' ı f r 0 ur, ona çerçeve yapılır lzmirde memnu mıntaka dabi-a iılım ge. ~· ır ren ıs en ~ Halbuki imdi bizde ilkin · 
ıaaaı. Bir aralık bızım oğlanın gazete- ş , çer~ ya. linde bulunan Pmarh adasında 
lerine .. . ı·rt Jd 1 1 k pılryor, sonra aka anarnıyor. b' 

goz mısa ı o um: cma yo , ır kayıkta Recep, Yakup ve 
fikJr Yo~ meslek mütereddit. - Ya ne - Fakır, mirim, kötü şeylerden Şevki isminde Uç şüpheli adam 

Komanto ai/e$I Tatfei Beni israildt:n kabir bekçiliği 
etmek. ce$ill'etlni g6sterecek kimse bulamadı mı 'I 

Ok meydanından geçerken 
Yahudi mezarlığı tarafından ga
rip bir bina görürsllnilz. Burası 

nedir? Bir türbe mi? Filhakika 
bazı garip ziyaretcilerin sık sık 

içine girip çıktıklan görülür. 
Türbeler mesduttur. Şu halde? .• 
Bu merakla yakl8flp ta biraz 
izahat edinebildioiz mi meselenin 
rengi değitir. içeride bir Muse
vi yatmaktadır. Olur a dersiniz. 
Tam ayrılacağınız sırada zihni
niz başka şeye takılır. Bu iza
bab size veren bir müslilmandır. 
Garip şey... Yahudi türbesinde 

müılüman türbedar1Yaklaşırsınız. 
Sebebini soraranıız. 1.aa.çavuı ;.,. 
mini taııyan bu dini bütün rnOs
lllman ıimdiye kadar belki biQ 
defa anlattığı hikiyeyi tekrarlar: 

- 16 ıenedir bu mezarı bek
lerim. Burada Muserilerin mq
hur zenginlerinden Kamanto Ef. 
ile oğlu yatar. Kamanto Ef. aI
meden evvel Parise gitmiş ora· 
da hastalanmış, ölüm döşej'inde 
lstanbula götürülmesini ve ken
disine bir türbe yapılmasını Ya• 

sıyet etmiş. ÖIDs6nD getirdiler 
burayı yaptılar. içine bir de Ya· 
hudi be.kçi koydular. O zaman 
ben bunların yaz.ıbanelerinde ça .. 
lışırdım. 

Fakat hikmeti hilda bu bekçi 
işinden ayrıldı, kendisinden son
ra gelenler de dikiş tutturamadı· 
lar, it çatallqb. Mesele Haham 
başı Efendiye kadar aksetti. 
Bir Türk koyalım demitler, beni 
koydular. 16 senedir bu iti gö· 
rürüm, Ka~anto Efendinin aileli 
efradı şimdi Pariate oturuyorlar. 
Bana ayda yirmi lira gönderi .. 
yorlar. Bu para az geliyor 30 
yapaalar ben de biraz genifliye• 
cejim amma bir tllrlO yapmadı· 
lar. 

Kamaııto Efendinin mezannı 
neden bir müalüman bekçi bek· 
liyor. Beni lsrail tayfası içinde 
meıar bekçiliği etmek ceNretini 
gösterecek kimse bulunmadıj'ln
dan mı? 

Yoksa biç bir Museviıain ayda 
yirmi lira kazanca kanaat etme• 
diğinden mi? Siz nederıiniz? 

l'ar? diyeceksiniz; ben de buna merak (çapkınlık, ku~a~, israf~. i~ret, sigara, 
•ttba. Hem eski bir gazeteci sıfatile gazete) milctenıbım. Mühım havadis yakalanmııbr. Hukukcularımız ne divorlar ? 
•)'falan tahlil ettim. Eğlenceli, biraz olursa onu her halde duyanın; gazete Batı tıtla ezlfen bir kadın -----•'•-~-~--~~~ ... -'J~~~-11!"'!1 
- faydalı ayda, on~ günde br çıkaı· okumağa hacet ne? Her sabah, ~er ak- Bergamada Retadiye mahalle- [Vst tarafı ,. inci 8ayıfada] Bizde bütün milletin mukadderatı. 
halk ınecmualarına "magazin" derler. şam gazete oku>:11p. ta lmlamı, uslObu· sinde Molla Ali Ef. zevcesi Cen- Yeni kanun bu hükmü tevsian kabul nı idare eden Büyük Millet l\leclisinin 
lıtzinı gazetelerimiz -şimdi· birer günde- mu bo_zamam. Fıknm bir kaç dirhell! net H. Mustafa isminde bir de- etmiştir. Bu vaziyet teşklatı esasiye- azaları halk tarafmdan intihap edilir· 
lik nıagaztndr. Bir magazine sanlmrş mantıga muhtaçtır. Haccaeı zalim, ve likanlı tarafından batı taşla ezll- ye mugayir olur mu? ken, şehremlnlerinln halk tarafından 
htr ajans varakası. ia Hallacı Mansur hiklyeleri okumak- mek suı-etile 6ldOrOlmilştilr. _ Vekiller, meb'uslar arasmdan fn· intihabının esirgenmesi, demokrasi U• 

. Muharrir azaldı. Cereyanı dakikast a onu yıprandıramam. Vakit nakittir, k tihap olunur. Bı'naenaleyh, meb'usun suJUne tam bir zıddiyet arzeder. 
41 d ı MU ., d ~·ı· ·· Hadisenin bir kıskançlı tan &kfl:asına takip eden muharrir kaç ta· er er. srı e .. ı ım, omrümden fe- tabi olduğu şaraitten ayrı muamele Bu nokta, hikmeti hukukla kabili te-
l'lt? dakarhkta bulunmak intihardır. doğduğu anlaşılmıştır· yapmak mantıkan ve aklen doğru de· Uf değildir. Bilhassa küçük yerlerde 

. Ah o kopyacılık. •• Sinemaya dair . - Ne israf, efendim, ne klğıt ve Ada nada bir tevkif ğildir. Bahusus bir, iki günlük bir müd· halkın reislerini intihap etmek saJahi· 
lal.il bir mecmua çıkıyor. Yaşasın ~ş- mürek~ep i8rafıl D~nya para gidi- Adanada Kale kapısında ka· det veka1et sandalyesinde oturmuş, fa· yeti tanındıktan sonra. münevverlerin 
"tharrtr Makas Bey! Hatta altı, iis· yor, dıyor1ar. Nasıl gıtmez? 36 sahife. hk Z M h t .. kat meb'usların tAbi oldufu şarııit da- daha çok, daha toplu bulunduğu yer-
tq okumadan koca koca resimler çı· lik gazete olur mu? Şu iliın, fen ser- sap yapan aza e me aga ireslnde meb'usluk tekaüt maaşına Is- ]erden bu hakkı esirgemek, manbkl de-
ka?rbyo:r. alınıyor. Kadın bacağrnd~n vet, edebiyat kıthğmda, dUnya sfyqe. tevkif edilmiştir, sebe~i hilkiimet tihkak kesbedememiş bulunan bir ve· ğildir. 
kuıunur.a usanç geldi. lkl gazete nüs- tlnfn şu durgunluk, havadissfzlfk dev- hakkında bazı tefevvühatta bu· kile tekaüt maaşı vermek, . vekilleri Gerçi İstanbul ve Ankarada vil!yetl• 
ltlllından biri mutlaka bir baldır arze- rinde 36 sahife ne ile dolar? Şu bi1me- lUDarak Şark hadiseleri hakkında meb'usların feYkinde telakki etmek, Emanet birleşmiş ise de bu birleşmenin 
der •••• Her gün baklava ile tagaddiye ceye cevap isterim: - Ne ile dolar? yalan yanlış sözler aarfetmeıidir, demektir. Meb·us, meb'usluğunun hita· ne dereceye kadar faydalı olduğu iler· 
:;cbur olsanız şekerden iirenirslni:r. Cel.tl Nuri efkln umumiyeyi teşviş ettiği mında tekaüt maaşına istihkak kesbe· de anlaşılacaktır. Gene en doğrusu iki· 

llGde. • ••• t . t ihbar edilmiı ve bu husustaki decekse, artık vekJ1Ukten dolayı fazla sinin ayn ayn bulunmasıdır. Bu ba-
azeteyf, çarşaf gibi gaze eyı aç ı- ş h h. . . d I . bir maaş talebine hakkı olamaz. Meb'· histe de fikrim budur. 

fıtnda kendimi bir yatak çarşafı içinde e ı• r meclsı• ıka ı~erın ıfa e erı~e . nazaran usluktan dolayı t~kaütlük tale_p e.demi- lTlZAR 
Zannediyorum I eyfiyet teeyyftt etmıftir. yecekse, bu takdırde de, demın ışaret M h 
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O . 'k" .. k"ll"k tt' « a a e», « u a m a ı "ıs » BeyofJum, derler ki, bir adam her furllk9ühlk yaparken ettiğim gibi, bır, ı ı gun ve ·ı ı e ı, tefrik"lan mündericatımızın çokJu~u-
l'Uıı '"'I'lmes (Taymis) gazetesini dik· 66 azadan mürek- yakalandı diye vekalet tekaüt maaşı vermek, mu- •·b . b U d dil medi Oku· 
k~tle okun: Alim olurmuş, başka kfta- y t t•ı· den istifade d k vafık saydamaz. Binaenaleyh, tekaüt na mle nt dug ~ U erde~] rı: ' 
~ y k J ak az a ı ın e ere kt d t k"l•t f yucu arımız an oz r ı e • , ntecmuaya ihtiyaç kalmazmış. a ep O ac K . . i ola F k k kanunu bu no a an eş ı a ı esas ye· · 
birt, bizde, bir gazete ile iktifa etse? aysenye .gıt~ f .? e e a- ye bir muhalefet arzetmezse de kanun- ı••r••••••••••• 
'1'ay başma geleceklere .•..• çifte kav· Şehir meclisi intihabı için zaaının Deh Alı U~~gı köyil mek· da ahengi tam vardır da denileme:ı.. 
1'1llnıuş cahil olur. viliyetten şehrimizin nüfusu İsten- tep muallim muavını Tevfik efen- _ Belediye kanunu teşkilıitr esasi-

tzop'un "dil ı gibi, gazete de dün· mittir. Şehr.emaneti hududu da- di Kayseride nüsha yazmaya ve yeye mugayir midir? 
hnnı hem en i;i şeyidir, hem en fena hilindeki kaza ve nahiyeleri IDUI· iifnrükçOlllk etmiye başlamış, - Kanaatimce demokraside en bil· 
~Yi •••• Evet, evet. .. bizde ga~ete~ilik hakatlarile birlikte 699992 nUfu. nüsha yazar ve hastalan nfürük- yük kaide halkın. kendi eminlerinl ke?· 
hır buhran geçiriyor Kabahatın hande su ihtiva eti.igı" · anlı:ıı1ıılnucbr. Bu l • t . l .. k k I di intihap etmesı esasıdır. Ailede reıs ha.. · .. .. _. ___,. e eyı e mıye ça ı .. ır en ya a an- . . . d 
, YtizU karilerde, öteki beş yuzu mu- itibarla ıebrimizden 60, Kartal, karısını nasıl kendı ıntihap e er ve ç~-

hal'rfrlerde.... mışbr. • cuklannı kendi terbiye ederse, aile~erın 

Belediye ~lzası çağrılıyor 
Şehremanetinden: Cemiyeti U

mumiyei Belediye 28 Ağustoı 
930 tarihine mO.adif Perşembe 
gUnli ıaat 14 de içtima edece-
ğinden iıayı muhteremenin tet
rifleri rica olunur. Şeyh H 1 yada nasıl karıh Şile, Çatalcadan da 6 Şehir mec. Hakkmda Karserı zabıtasının bfrleQmesinden mürekkep olan şehırler 

amza, span · "h b l el k - hk.k 11' • • • k ?aklı bir Bektaşi tarikıti kurmakta· lisi azası ınh a ı iıımg me • ya~mış oldu~ ~a . ı . at evrakı de kendinı ıdare edecek adamlaıı Pn· •••••••••••~••• 
dtr? Değtrmendereli Muhip Bey, üç yıl tedir. adbyeye tevdı edılmışbr. dlsi seçmelidir. 



...... ~_ ..... Ilır 
Ufak sanayi erbabile 
alcikadar olmalıyız r 

- .:ı -
Bizde, eski hükUmetler ma

halli unsurun bu ihtiyacabnı 
hiç düıünmemiştir. Filvaki akal
liyetler kendi aralannda ve sırf 
kendilerine ait olmak üzere usta 
yetiştirecek teıkilatlar yapmışlar, 
elde ettikleri san'atlan yekdiğe
rine öğretmek suretile kendi 
ırktaşlarını hayata hazırlamışlar
dır. Hatta bugün bile bunu re
yUliyn tesbit etmek kabildir. 
Şişli ve Maçka cihetlerindeki 
bütnn inşaatın her nevi teferrll
abnı Rum ve Ermeniler yapar. 
Kendilerinden adam bulunma· 
dıkça Anadoludan gelme Tilrk 
rençberlerini de yalnız hamal
lıkta kullanırlar. Halbuki ·mem
lekette hlkimiz diyebilmemiz 
için memleketin iktısadiyatına 
sahip olmaklığımız lizımdır. Es
ki devirlerde Türklerin memle
ketteki mevkii başkalannın ·ser· 
vet ve refahının bekçiliğinden 
başka birşey değildi. Para on
larda, refah onlarda ve her türln 
medeni konfordan ari bir bek
çilikte bizde idi. 

BugUn Bulgaristamn kendi sı
nai ihtiyacatına kifayet ettikten 
sonra bir de harice mutahassas 
amele göndermekte olduğunu 

göğsünü kabarta kabarta anla
tan Bulgann hali hiçte gözilmUn 
önllnden gitmiyor. Mumaileyhin 
izahatına kÖre Bulgaristan ka· 
nunları kendi memleketinde iş 
yapa yerli •e ecnebi blltlln 
müessesab sırf Bulgar kullan
mağa icbar etmektedir. Bu mn
esseselerden herhangi biri bir 
ecnebi mutabassıs getirmek za
rureti karşısında kalırsa evvell 
mahalli ticaret odasına '6raca
at ediyor. Ticaret odası talep 
edilen mutabassısın Bulgaristan
da bulunup bulunmadığını tet
kik ediyor ve ancak bulunmadı
ğına kanaat getirdikten sonra 
muayyen bir müddet için milsa
ade veriliyor. Fakat bir ıartla: 
Ecnebi mutahassıs kendisine •e
rilen müddet zarfında yerli un
surlardan bir kaç mutahassıs 

yetiştirecek. Ne bUyük teyakkuz 
değil mi? Biz iıe aman ecnebi 
sermayesini kuıkulandırmıyahm 
diye çekinir dururuz. Şurası l· 
şiklrdır ki ecnebi sermaye, pa· 
ra kazanacak yere her tnrlü şe
rait ve kayuda riayet etmek su
retile de gelir. Para kazanamı
yacak yere ise biç bir nezaket 
ve cemilekirlık habn için dahi 
olsa gelmez •.• 

lf 
Yukarda Bulgaristanda icrai 

san'at edebilmek için, çırak 
kalfa ve uataların diploma sa
hibi olmalarının kanuni bir mec
buriyet olduğunu ıöylemittik. 
işte bu kanuni mecburiyet Hü
kumeti, Ticaret ve sanayi oda
lannı -ye eınaf cemiyetlerini 
san' at mektepleri açmağa mecburi 
etmiştir. Bu mekteplerde talebe
ye kendi san'atlanna ait nazari, ı 
ve ameli malumat verildikten 
maada az çok ticari dersler 
de gösterilmektedir. 

Çırak, kalfa ve ustalar bu 
mekteplere muayyen bir mUddet 
levam etmek mecburiyctindedirler.

1 Gllndilz işine mani olmamak 

için kurslar akşam saat albdan 
sekize kadar olmak llzere tertip 
edilmiştir. Ancak derlere devam 
etmiyenler için veya bunlan 
devam saatlerinde serbest bırak
mıyanlar için ıiddetli cezayı 
nakdiler vardır ve bu suretle 

devam kat'i ıekilde temin olun
maktadır. 

Htikumetin açbğı mektepler 
daha ziyade sanayi muallim 
uatalan yetittirmek içindir. Me
ıell Rusçukta mevcut olan doğ
ramacı mektebi, yetiştirdiği san'at 
muallimlerile buglln Bulgarista
nın 37 noktasında tAll mektep
lerde vücude getirmiıtir. Bunlaran 
ifleri bugiin A nııpamnkinin ta
mamen aynidir ve arbk Anıı

padan Bulgaristana mobilye ve• 
1aireye ait hiçbir fey gelmiyor. 
Kunduracı ık, terzilik ve saire 
hususlannda da Bulgariltan artık 
Avrupaya kartı müstağni vazi
yettedir. 

Ticaret odaları ve esnaf ce
miyetleri iae daha ziyade gece 
1an'at mektepleri açıyorlar. Var
na ticaret odasından aldığım 
malOmata glSre mezkur oda ta
rafından 1920 senesinden 1929 
senesine kadar açılan koralar ile 
de•am edenlerin adedi beneç
hi atidir: 

San'atın 
nev'i 

Mimarl heykeluraş 
Kunduracı 

:Terzi 
Kilitçi 
Makine motörcüs\; 
Marangoz; 
Sepetçi 
Derici ( Debağ ) 
DWger, marangoz 
Boyacı 

~aksı. çini vesaire 
Alekailc motörcüleri 
Saraç 
Nalbant 
Döşemeci 

Fıçıcı 

Tenekeci 
Berber 
Araba yapanlar 

Kusr 
adedi 

3 
2 
2 
3 
6 
'l 
6 
3 
1 
ı 

10 
J 
2 
I 
s 

-

Diploma 
alanlar 

11 
795 
736 
46 
40 
31 
27 

138 
280 

50 
61 
14 
12 

216 
9 

31 
5 

2~8 
27 

102 2757 
Bulgaristandaki diğer ticaret 

odalan ve esnaf cemiyetlerinin 
açmıt olduktan mektepleri de 
düıllııecek olursak bu suretle 
memleketin bu mllddet zarfın· 
da kuanmıı olduğu mUfit un· 
surlar hakkında ufak bir fikir 
edinmiı oluruz. 

Bulgarlar, yukarda dediği-
miz &ibi tabıili ancak bayatta 
işe yaramak ve gençleri bayat 
mllcadeleıine hazırlamak fek
linde anladıklarından yakında i
dadi ve lise gibi doğrudan doğ
ruye hayat mücadelesine faidesi 
olmayan ve yalnız memlekete 
"yazı proletaryaaı,, ve politikacı 
yetiıtiren mficsseıeleri haddi as
gariye indireceklerdir. Bunlann 
yerini ameli ve nazari ticeret, 
ziraat, ve san'at mektepleri ala
caktır. 

Kendisinin bu hususta izaha
tini dinlediğim M. Peyef a-a· 
yet haklı olarak bu idadi ve li
selerin gençlerin eline bir mai
fet vasıtası vermedikten maada 
onlann gayet kirli ve kendilerini 
pek yllksek görUr bir ıekilde ha· 
yata atıldıklanm ve bu gibi genç
ler de biJihaıo kazanabildikleri 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT .:-

Sıhhat yolu 
Benimsediğim batlık, yeni 

çıl_..an bir kitabın adıdır. 

Sayıfalarının yekunu ikiyüz elliyi 
geçmiyer, küçük yar ı:ı bir ki
tapçık... Fakat elinize alıd biraz 
kanşbrdınız mı , eserin cevap 
nrdiği sahanın genişlilği, zihni
nize hudutlannı yayar • 

Sıhhat yolu, memleketin sıhhi 
vaziyetini kucaklıyan bir başlan
gıçla işinin yoluna giriyor. On
dan sonra, sağlam bir vllcudun 
hangi sebeplerle, ne vakit, na· 
sıl hastalandığını berkesin an· 
hyabileceği bir dille saylfiyor. 

Eserin bir kısmı var ki daha 
ziyade bugünlerde " elit » de· 
diğimiz zümreye bitap etmekte
dir. Bu tarahnı o kadar kıy· 
metli saymasak ta olur. Çünkü 
onlar için bir çok istifade yollan 
vardır. Her dilden anhyan baş· 
ları, bir hekim kitaplan fihris
tinde kendi dertlerine çare bula
bilirler . Sıhhat yolunun asıl 
tükranımızı kazanan tarah halk 
tabakasına bitap eden, onlara 
dertleri ve çarelerini gösterıen 
yerleridir. Bir baıka iyiliği de 
sade derdi ve ilicı izah etmek-

le kalmamasıdır. Her ıeyden 
evvel hasta olmamayı, dert 
kazanmamayı asıl bilen eıer 

bilhassa bu noktalarda epey 
durmuş illetler Uıtünde projek· 
törünft israrla dolqbrmıtbr • 

Sıhhat yolunun iyi taraflann
dan biri de küçük inzalada, 
hemen her glln rastladığımız 
haller de imdada yetişecek ilk 
tedavi çarelerini göstermesidir. 
Bir hatere sokmaaı, bir hayvan 
ııırması, bir nezif, bir burun 
kanaması bir kıymık, bir kılçık 
babnaaı gibi hallerde hastanın 
yanlıı işler yapmasma mini 
olmak için ne lazımaa haıırla
mIJtır. Bence eserin en faydalı, 
en iyi tarah da iıte bu nokta
landır. Basit bir yanma vak'ası 

karıısında bntnn bir ailenin 
apıııp kaldığı az mı ••kidir? 

V aktile " Hillliahmer ,, balkan 
bu noksanını teşhiı etmif ve 
Acil vak'alarda kullanılsın için 
imdat livhalan yapbrmışb. 

Fakat bundan ancak geniş du
varlı umumi mllesseseler istifade 
edebildi. Urfa meb'usu Refet 
Beyin himmetile meyda.'1a ge
len, eser hem reıimleri, hem daha 
etraflı izahları , ile bu zorluğu 
yenmiştir. 

« Sıhhat yolu ,, bugilnnn aile 
kUtfipaoesinde en kıymetli bir 
kitap olmaf a !Ayıktır 'Ye ola
cakbr. 

miktara kanaat hisai olmadığım 
söylüyordu. Mumaileybim ifade
ıine göre böyle boş tahsil almıı 
olanların hepsinin gayesi yUluek 
memur veya meb'us olmakmış. 

Iıte Bulgarlar bu baleti ruhi
ye ile ciddi ıurette mücadele 
etmek açın hazırlanmaktadır. 
Bütnn gayeleri gençleri memle
kete nafi ve mUstahsil bir ha
le koymaktır. 

Her halde bu komşumuzda 
görülüp öğrenilecek faideli şey· 
ler vardır. 

Alakadar ve mUtebasııs zeva • 
tın bu mesele ile daha ziyade 
meşgul olmalarına, işin ehem
miyeti değer. 

Hikmet Cemal 

CENNET 
• • 

FEDA YILERI § Yazan:ÖHCU~24= 
İki kardeş hareket ettiler 

ikisi de planlarını hazırlamış, yapacakları hücumu 
' kararlaştırmışlardı 

-121-
Bütün cemaat birden: dan, Iraktan, Muıuldan. Mısırd&Dt 
- Kabul ettik t Cezire diyarından, ve sair iıliJXI 
Dedi. Sultan devam etti: memleketlerinden Meıcidi AksaY' 
- O halde bu seferin kuman· ziyarete gelen yüz binlerce inaall 

danları kuvvetlerini hazırlaaınlar orduyu te!yİe çıkmıt ve onun zaf~ 
ve hazırladıktan ıonra hareket et· ri için dua etmitti. Çünkü bu belı~ 
ıinler. Biz ise ıahilde kalan firenk· ye, firenk istiliıı gibi, bir asırlık 
lerle metıul olacağız: Haydi arka· değil, bir kaç uırlıktı ve ondan 
datlar bu ak!amki düğün terefine beterdi. • 
verilen ziyafete gidelim. Zeydunun Humuz yolunu intı'" 

Melike hareme gitti ve Zeydun hap etmeıinin sebebi, bu yolun Me
Sultanla beraber yürüdü. Haldun, like için kurtulut yolu olması, Hal'" 
onun yanında idi. dunun Berut yolunu intihap etme• 

- Harem, deminki haJinden sinin sebebi iıe, bu yolun ona Me•'" 
bambaşka bir halde idi. Memleke· rureyi tanıtması ve sevdirmeıi idi. 
tin bütün uzamasının kadınları, Haldun bu yolun her adımında 
Salihattin hanedanının bütün pren Mesrureyi yafıyacak ve onun ha'" 
sealeri Melikeyi karşılamışlar ve vasını koklıyacaktı. Nihayet esrar 
onu tebrik etmitler, onu ıofraların keşlerin kalesini yıkıyorken onun 
kurulduğu, muganniyelerin ıaz çal gençlğini zehirliyenlerden, intİ'" 
dıkları daireye götürmü!lerdi. Me- kam alacak ve bu intikam ile onun 
like bütün bu yıldızlar içinde bir ruhunu tadedecekti. • 
ay gibi idi. iki kardet birlikte hareket etti'" 

Gece eğlence içinde geçmiş, ni· ler. Yolları ayrıldığı zaman Cebe
hayet Zeydun harem dairesine ve lin etrafında birletmek üzere ay
Melikesinin yanına götürülmü!; rıldılar ikiıi de planlannı hazırla .. 
Haldun, Mearurenin ruhile hem· mıf, esrarkeılerin kalelerini natd 
bezm olmuftu. zaptedeceklerini kararlattırmıt" 

• .v. • lardı. Masyat kalesi her tarafmdaD 
Bir ay sonra Cebele kartı hazır· muhuara edilecek; onlarm hariçle 

lanan kuvvet hareket ediyordu. bütün münasebetleri kesilecek, on• 
On bin uker, esrarketlerin yuvası· dan ıonra onlara teslim olmaları 
ru tahrip edecekti. Bunların yarısı bildirilerek, teslim oldukları tak .. 
Zeydunun kumandasında hareket dirde kalenin bütün aekeneai eıire
edecek, Humuz tarikile ilerliyerek dilecek, ve Sultanın emri daireaincl 
Cebeli muhasara edecek, diğer ya· hareket edilecekti. iki kardeı; Ce
nıı Haldunun kumandası albnda bel ıeyhinin ıarayında birletecek'" 
Berut yolundan yürüyecekti. iki lerdi. 
kardef, Cebel ıeyhinin sarayında Haldun, Berut yolundan; Zer 
birleıeceklerdi. dun Humus yolundan ilerlediler, 

Zeydun zevceaine, Haldun hem· ve nihayet dıt kalenin etrafında 
tiresine veda etmif, Sultan Sala- vaziyet aldılar. 
hattin orduyu tef yi etmİ!tİ. Bütün Zeydun buradan bir elçi heyeti 
halle, bu ıef erden fevkalade mem· göndererek kalenin tealimini ut.e
n un idi. Çünkü bu ıef er ıayeıinde, di. 
gizli kamalardan, esrarengiz zehir· Şeyhül Cebel: gene kenarı par 
lerden, ölümden yılmaz fedayiler· makbksız ve ölüm uçurumuna na'" 
den, her cinayeti pervasız irtikap zır mahut taraçada, elçileri kabul 
eden eıkıyadan kurtulacaktı. Şam· etti ve: 

GELI Si ~-,
GOZEL · 
Kııa etek 

Uzun hayvandan, uzun bıyıktan 
·uzun saçtan ve uzun etek-

ten hoşlanmam. Buna rağmen 
delikanlılarda uzun bıyık, kadın
larda uzun saç ve uzun etek 
moda olmuıtu. Uzun saç pek 
tutmuş değildir. Uzun bıyık me-
raldılan da azalıyor; ıon günler
de gazeteler, kısa etek modası
nın da tekrar avdet ettiğini ya
zıyorlar. Bizden dua. Allah, kısa 
etek modasını tekrar ihya eden
lere uzun CSmfirler versin! 

Otomobil ve toz! 
Evelki gUn, bir zabıtai beledi· 

ye memuru Ortaköyden Be-
tiktaşa gelen bir otomobili dur
durup şoföre çıkışmış : 

- Neye bu kadar hızlı sUrU
yorsun? diye. 

Şoför, 30 kilometreden fazla 
sOrmediği iddiasında. Memur ise 
arabanın numarasını alırken de
miş ki: 

- Baksana , sen yoldan ge
çerken tozu dumana katıyorsun! 

ilahi memur efendi ne tuhaf 
mikyas bu böyle? Bizim cadde
lerimizde toz, süratin delil ve 
mikyası olur mu hiç? •.. 

Belediyenin sulamadığı bir 
caddede toz kaldırmak için oto
mobilin süratle gitmesi lazım 

gelmez. Bir iki acem eşeği rah
van gitse göz güzü görmez l 

TA{Jln J,qne 

- Nereden geliyorsunuz ve ne 
istiyorsunuz? dedi. 

Onun bu ıefer aldığı cevap çok 
tiddetli idi: 

- Katiller ve esrarkeıler ıer 
hi. • • • Biz kumandanımız Emir 
Zeydun namına geliyoruz. • • •• ~~ 
eşkıya yatağının hemen tealımıDl 
istiyoruz. Maksadımız bu melanet 
ocağım kül etmek, dünyayı ıizin 
terrinizden kurtarmaktır. Cevabı .. 
mzı bekliyoruz. 

Şeyhül Cebel bir müddet dil'" 
tündü, ıimıiyah bir yılan gibi ye
rinde kıvrıldı; ıonra birdenbire a'" 
yağa kalktı ve cevap verdi: 

- Emir Zeydun ile kardeti bi .. 
zim kalemizde misafir kalmıtlat, 
bizimle ekmek yemişler ve her tür'" 
lü izzet ve ikramı görmüşlerdir. A• 
caba onlar bu geçmiş günlerin hak• 
kını unutuyorlar mı? Biz onlara bir 
fenalık etmedik ki, onlarla aramıs• 
da bir dava olıun. Siz kumandanı· 
nıza dönünüz ve bizim ona kartı 
ancak hürmet ve muhabbetle müte• 
ha11iı olduğumuzu bildiriniz. 

(Bitmedi) 

Rus şairleri 
Rusya maarif komiserliği ihtiyaç iç!nd• 

olan şairlere yardıma karar vermiştir. 

Şairler memur sınıfına ithal edilecek .. ·e 
kendilerine muntazam maaş verilecektir. 
Buna mukabil mevzuu Sovyet hükO.me· 
tince verilecek eserler ya7.acaklardır. 

500000 Franklık mü
kafat 

Cemiveti Akvam, sulhu milsateınet 
namına .en güzel eser yazana 50000o 
Franklık nakdt bir müUfat · :verecektir. 

Bu müsabaka eylül nihayetinde kapı· 
nacaktır. Clhanın biltün muharrirleri coü· 
sabakaiştirak bakkınmalik tirleyua. 



Bir cevap 
La Bülgari gazetesi Falih R!fkı 
~eyin beyanatına oevsq vere
Pek Bulgaristan müslümanla-
rının vaziyetini izah ediyor. 
La BUigari gazetesi bir baş 

makalede Tilrk matbuat heyeti 
murabhuaıınm Istanbula avde
tinden •onra Bolu meb'usu Fa
lih Rıfkı Beyin Türk gazeteci
leri .namma izhar ettiği hiısiyab 
aamımaneye karıı memnuniyet ve 
minnettarlık ibraz ettikten sonra 
Anadolu ajansında intiıar ede~ 

.t~bauUsabnda n Bulgaristanda
ki Türk gençliğine ait beyana
bna intikal ederek diyor ki: 

LOzumu miktar malümab ol
mıyan liir kari, bu sözlerde, 
Bulgar MUslOman tab'asma karşı 
mllffikane hareket eden bizimki 
gibi bir memlekete karşı bu 
tarizde bulunulduğuna hükme
der. Bu bapta bazı mütalea 
ıerdi icap ediyor. Siyaseti mil
liyemizfn metbu olduğu tesanüt 
ve hllrriyetperverlik akalliyetlere 
kal'fl Ye bahusus Bulgar mille
tinin elli sendik istiklal haya
bnca mmtakalanmızda kitle ha
linde yaııynn islim unsuruna 
kaJ'fl ibzal edilegelmiştir. 

Böyle ıerait karaşısmda Bul
. garistamn hatta doğrudan doğ
ya olmasa bile Türk milletini 
cehalet içinde bıraktığını söyle
mek, milletin hayatı ümniyesini 
tetkik eden bitaraf müıabedede 
yegAne rehberlik edecek olan 
hayab beklemektir· 

Eğer tedrisat sahasındaki bn
tiln mesaiye rağmen Eulgaristan 
mUslllmanlan kundan hakkile 

.buı&ı •istifade edemedilerse, bunun 
mes'uliyetinin bilAtcfiiki cinsll 
tnezhe9 ahalimize yeni fikirleri 
yaymak ve onları moderen cere
yanlardan istifade ettirmek için 
ne mUmkOnse yepan Bulgar rü
esai memurini mes'ul tutulmama
lıdır. 

Eğer mllslilmanlarımız haki
katen aykın kalmışlarsa bundan 
dolayı yegine • muatap kendile
ridir. Kanunlanmızın tamyıp hi
maye ettikten başka hakimiyetin 
esaslarından olan istiklali adli
yi bile bahşeylediği dini mües
aesleleri etrafında toplanarak 
mDslUmanlar Bulgar kanunn 
esasisinin tanıdığı bütfin hukuka 
maliktirler. Binaenaleyh cinsleri
ni serbestçe inkişaf ettirebilir
ler. Ve kendi ıahsi dehalarını 
kendilerine karşı teveccOh ve 
hfünO nazardan başka birıey 
lieslemiy:en bir hük6met mfida

.haleıinden korkmakıızın tenmiye 
edebilirler. 

1 Gelenler, gidenler J ----Rize Meb'usu Esat E:y bugün inti
hap dairesine gidecektir. 

§ C. R fırkası umumt kAtibl Saffet 
B. dün Yalovaya gitmiştir. Birkaç gün 
sonra tekrar gelecektir. 

ŞÜKRAN H. HAKKINDA 
Aldığımız mektuptur: 
Son günler zarfında İstanbul gaze

telerinden bazıları Kazım Paşa Hazret· 
lerinfa kerimesi Şükra.ı Hanımı k:lti
bem srfatile maiyetime aldığımdan 
bahsediyorlar. Mumaileyhayı tanımadı
iıın ve asla görmemiş olduğum gibi da
iremizde çaJrşmak ··in müraca:ı.t etmi,:; 
olan birçok hanımlr.r meyanında bu 
hanımın mevcut olmadığını, bir sui tc 
fehhüme meydan kalmamak üzre muh
terem gazetenizle neşrini hürmetler·
nte terdif en rica ederim efendi:..:. 

BaJıkçılık Mütehassıs Müşaviri 
g, C. VEBERMAN 

E. C. Veberman 

[ 
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Ikl meclisi idare c!zasına 
yol vermişse de 

Y edikulc Rum baıtan ··: 'd r . esı ı are 
mec ısı Azasından iki zat Vila-
yete müracaat ederek k·nd'l . . T·· k ~ ı erı-
nın ur oldukları ileri sürüle-
rek diğer azalar tarafından içti
malara kabul edilmedik] . . 
.. 1 . l d erını 

soy emış er ir. Vilayet mesele . 
tetkik etmiı, neticede bu i~! 
A ' ı 
azanın ımzası olmıy:m meclis· 
idare kararlarının muteber olma~ 
dığını, sarf edilmiş· ·para varsa 
bu paraların diğer azalara taz
min ettirileceğini kararlatlaştml
mıştır. Vilayet ayrıca yeni bir 
intihaba IUzum olmadığına karar 
vermiıtir. 

-~--ı:e~ee-.--.--

V apur gezintileri 
Artık her istiven cemiyete 

müsaade verilmivecek 
Bir çok cemiyetlere verilen 

vapur ~e~ezzühü müsaadesi vila
y~tçe ıstırdat edilmiştir. ÇunkU 
bır müessese böyle bı'r .. d 

muıaa e 
. almış ve hususi bir vapurla ya-
lov~ya gideceğini ilan etmişse de 
gezı~ti günU bir kaç liraya bilet 
sattıgı kimseleri Seyriıefainin 
umumi yolcu vapurile taşımııbr. 
Bundan sonra ancak menafii u
mumiyeye hadim cemiyetlerin 
gezinti yapmasına müsaade edi
lecektir. 

Ziraat llankasınlJa intihabat 
yepılacak 

· Ziraat Bankst1ında münh""l b' 
I .. "d ır 

mec ısı ı are azah~ı için Yi\1.cm-

Daraıbedayi arti~leıl tle 
Selim Sırrı B. ara$ında 

San'atkArlar cevıp veriyorlar 
T erbiyeibedeniye mDfettifi u

mumisi Selim Sırrı Beyin aabah 
refiklerimi:ıden birisinde çıkan 
beyanatı Darülbedayi · artistleri 
tarafından hayretle karıılanmıtbr. 

Selim Sırn bey beyanabnda 
bir vesile ile darUlbedayi artist
ierinin söz söylerken nerede 
durup nerede nefeı almaları li
zım geleceğini bilmediklerinden 
bahsediyordu. Dün darillbedayi 
san'atkirlan ile görllştttk, bu me-
~e~anda Rıza bey bir muharri
rımıze ıunları söyledi: 

Sellin Sırrı Beyin jimnaatik 
mutahassısı olduğunu biliyordum. 
Tıp fakültesinde hocalıkta yap
mış olduğunu ieçenlerde açılan 
bir münakaşadan öğrendim. Fa· 
kat itiraf ederim ki tiyatro mu
tahessısı olduğunu tiyatro itle
rine karıştığını ilk defa görOyo
rum. 

Selim Sım Beyin ne demek 
istedikleri de zaten belli değil 

Sö:ı söylerken nerede nefes 
alacaklannı bilmiyorlar,, ilemekle 
"diction,, umuzun fena olduğunu 
söylemek istiyorlrsa kendilerine 
"diction,, hocası olmadıklannı 
hatırlatmak isterim. 

San' at 4leminde 

EJif Naci be,i'n sergisi 

da intihabat yapıla~~ktır. k"i· 
~alın Yil~y,ettenJ<arı:ıü\.r~ Har-"' 
rı Beyler iştirak edecekleı-tl~ ' • 

·>- Tlnırt · Tt!tğfiif" rtfı'fieHr. - ~-
Vaşingtonda imzalanmış olan 

beynelmilel telsiz telgraf ittiha
dı t_~stik . edilerek dün Vilayete 
teblıg edtlmiştir. 

Maarifte; 

Maarif Emini 
. Maarif emini Muzaffer B. dü 
Y cilovaya gitmiştir. Muzaffe Bn 
Y alovada bulunan Orta ted:is ; 
umum müdürü Cevat Beyle ~ 
" t"k go-ruş u ten sonra dönecektir. 

Ecnebi mekteqlerın mueİlimle . 
Ec~ebi ve akalliyet mekteple~' 

muallım kadrosunu tesbit ed 
k . d" d en omısyon un e maarifte 
gul olmuştur. meş· 

Romen seyyahlar 
Bugün şehrimize 

geli_v0rlar 

Bu aktam fereflerine gErden
parti varHecek 

Bu~Un Daçıya vapurile şehri
mize uç yl1z Romanyalı seyyah 
gelecektir. Seyyahların . . d 
b' k b' ıçın e 
ır ço me uslar, gazeteciler 

ve Romanyanın maruf . 1. bulunmaktadır. rıca 1 

Seyyahlar için otellerde d . _ 
reler ihzar edilmiştir Ik' ~ı 

· ı gun 
evvel Romanyaya giden bir me-
murumuz tarafından seyyahların 
pasaportları gemi yolda ike 
vize edildiği için seyyahlar ~ 

Elif .Nad B. 
Genç ve kıye1a1etli san•atklr 

Elif Naci bey, vücucia getirdiği 
eserlerin bir kısmım Glbel San'-
atlar Birliği salonunda gfü.el bir 
sergi halinde teşhir edecektir. 
Elif Naci beyin resim sergisi 
elli kadar tabloyu ihtiva edecek
tir. 1 EyliiJde küşat merasimi 
yapılacak olan sergi, birk.1ç gün 
açık duracaktır. 

Gümrükte 
l\:lemurJar rüşvet 

ahyorlar nıı ? 
Dün bir refikimizda S. C. 

Fırkası umumi katibi Nuuri 
Bey devaire ait bazı tenkitler
de bulunurken gümrüklerde 
muamele esnasında memurlann 
rüşvet aldıklarından bet kuruıa 
bile tenezzQI ettiklerinden bahı
ediyordu. Bu buıusa dair Baş
müdür Seyfi Beyle görüşen bir 
muharririmiz şu izabab almııtır: 

- Bizim böyle bir meseleden 

Belediye işlerinin fırka ile 
alakası olmadığına kani 

Belediye Azaıı olursa neler 
yepaoaöım ı6ylüyor 

ŞebrimiXin tüccarlanndan Ne- · 
ıim Taranto Efendinin oğlu Leon 
Tranto Ef. Belediye meclisi Aza• 
lığı için müstakilen namzetliğini 
koyduğunu evvelki gün yazmış
tık. Leon Taranto Ef. Tilrk mek
teplerinde okumuş A~erikada 
ikmali tahsil etmiştir. Namzetli· 
ğini koymasımn sebeplerini so
ran bir muharrimize Taranto Ef., 
Clemiştir ki: . 

- Belediye meclisi A:ıalığını 
hemıehrilerime hizmet ~tmek 
için istiyorum. Şehircilikte esas 
prensıpın mevcut vasaitle ve 
mali iktidarımız dahilinde Uizum
lu ve temini kabil olan işleri 
yapmali, yapılma~ı §imdilik gay
rı kabil olan itleri yapmağa dii
Şnnmekten içtinaptır. 

Belediye Meclisi Azalığı iste
mekliğimin diğer sebebi de ıu
dur: 

lslam olmıya~ TUrk vatandaş
lan ötedenberi Türk camiasına 
karıımıyorlar, daima çekin~en 
vaziyette bulunıyorlardı. Bu ha
reketin hnsnil telAkki edilmediği 
kanaahndayım. Ben namzetliğimi 
koymakla Türkiyede Türkler ara
sında hiç bir fark aranmadığını 
Cnmburiyet kanunlarının bütlln 
vatandaşlan bir tanıdığım; kanuni 
ıeraiti haiz ve hemşehrilerinin 
itimadını kazanmış her hangi bir 
Türklin de Belediye Meclisine gi
receğini" göstermek istiyitrürÖ. 

Namzetliğimi mUstakiJlen koy
makhğımın sebebine gelince: 

Ben belediye ve ıehircilik iş
lerinin fırkacılıkla ve siyasetJe 
kat'iyen alakadar olmadığı fikrin
deyim, bu düşünce iledir ki hiçbir 
fırkanın namzedi olarak iştirak 
etmiyorum. Yegane düşüncem 
ıehrime hizmet olduğu için her 
fırkanın malı ve namzedi sayı

labilirim. 

Emanette 

Dahilde Hariçte 

1 •1ht Kuruı 150 -
3 • • ..00 600 
6 • • 750 1450 
12 • • 1400 2700 

... 

Rebiülevvel 

1349 
Bu g•oekl Ay 

Senn11m r/Jzg4'ı eünkrlnin sona 
• GanCf(n t/,ofulu: 5,19 - lxm11 : 18,55 

A11m dolufU : 6,45 - balı,ı ı 19,49 

Namaz vakitleri 
· Salıelı ÔJI• bdadı Akpm Yat. l..ak 

3.47 12,18 11,02 Ul,51 Z0.34 UI 

Radyo ı 

Bu akıam Ankarada 
Riyaseti cümhur musiki hıytd 

· saat ı 9 bando 
1 - Keler Bela : Kadim RomL 
2 - H Rabo: EgJon. 
3 - Lapuke : Mentle RuvayyaL 
4 - Lehar ı EvL 
S - Zirer t vals. 
6 - Şrıus ı Marş. 

Bu akıam latanbulda 
Saat sekizden onı kadar alaturka 

fasıl. 

Günün müzayede 
ve münakasaları 

.A. Bebekte maabahçe konak ve 
Panga1tıda iki konak. Bebek M. Kil· 
çilk Bebek sokılr, yeni 13 ve 15 
numara ve Pangalnda M. Cabi sokak 
yeni 61 • 63 numara. Dördüncü icra 
dairesinde S. 14 • 16. 

.A. Satılık arsa. Horhorda sofular 
mahalle ve caddesinde No. I ıı. İstan
bul yedinci icra dairesinde S. 16. 

.A. Emniyet sandığının mücevherat 
satışL Sandal bedestenin~ S. 14. 

.&. 45 ton kok kömürü münakasUl. 
3 üncü ,kolordu sınn ılma komişyonu 
s. 16. 

Sinemaları 

Alkaza - Safdil kız 
Alemdar - KırmıZJ ok 
Betiktat Hdll - Verdün 
Ekler - PonpeinJn son günlen 
Elhamra - Elem yolculan 
Etuval - Aşk zambaği 
Franııır: - Kiti 
o.,era - Venüs 
Şık - Mukaddes heykel 
SüreyyaKadıköy- Brodvay :pldızı 

Ticaret odasındaı 

Yeni kaymakamlıklar Ziraat kongresine hazırlık 

Yeniden ihdas edilen Kadıköy, 
Sarıyer, EminönU, F atib, Beıik
taş, kaymakamları dahiliye ve
kaletince tcsbit edilmiıtir. Yeni 
kaymakamlar arasında Şehrema
netinden ıeraiti haiz zevatın 
bulunduğu zannecliliyor. 

Kaymakam olmıyacak daire 
müdürleri birer vazifeye tayin 
edilmek· üzeredir. Beya:ııt mü·· 
dürü İhsan beyin zabıtai belediye 
mtıdtirlüğüne, diğer iki müdürün 
de inhilal edecek Emanet mü
fettişliğine tayini kuvvetle söy
leniyor. 

Fatih, Kadıköy kaymakamlığı 
belediye dairelerinde, Eminönü 
kaymakamlığı Polis dördüncQ 
şube binasınaa Beşiktaı kayma
kamlığı Polis merke:ıinde ola
caktır. Sarıyer için bina aran
maktadır. 

Enıa net bütçesi 

Kanunu evvelde top(anacak 
olan ziraat kongresi için milli 
iktisat ve ta1arruf cemiyeti tica• 
ret odasından ziraat ıigortaları• 
na dair malumat istemiştir. 

İtalya sefaretinde 
'Dük Danhon ıerefine bir 

şuvare verildı 

ltalyan sefaret konağında dDn 

· gece, ltalya Kralı Hz. nin yeğe

ni Dük Dankon ıeı:efine bir ıu• 

vare verilmiıtir. 

Avusturyalı doktorlar 
Şehrimizde bulunan Avustur

yalı doktorla dnn T opkapı sara• 
yını ve askeri müzeyi gezmiıler
dir. İkisi kadın olmak Ozere ıe
kiz kiti olan doktorlar buglln 
Cerabpaıa hastanesini gezecek· 
lerdir. 

· ı· ı· ge mı ımana ge ır gelmez şeb 
çıkabileceklerdir. re 

Şehremaneti tarafından Ro
men seyyahlar şerefine bu ak
şam Taksim bahçesinde bir 
gardenpartı verilecektir. 

haberimiz yoktur. vakı olsa bile 
kanun bu gibi memurları derhal 
tecziye etmekten çekinmez • 
Maamafi biz şimdiye kadar bu 
hususta hiç bir şikayet kartısın
da kalmadık. Buna mDmasil bir 
şikayet görüldüğü takdirde 
hemen tahkikata başliyacatımı:ı 
şüphesizdir • 

--......ı!ee~---
Polis şube müdürleri 
Polis mUdOriyetinde şube mü

dürleri bir içtima yapmışlar ve 
Eylulden ıonra merke:ılerin ala
cak tarı vaziyetler hakkmda iÖ-

Emanet bütçe encümeni umu
mi bütçeyi dün ikmal etmiştir. 
Cemiyeti belediye perşembe 

giinti toplanarak bütçenin mü
zakeresine başlıyacaktır. 

Teıekk'/Jr 

Heybeliada s:ınatoryomunda tedavi 
altında bulunduğum müddet zarfında 
bana karşı derin bir şefkat ile muamele 

eden ve gösterdikleri ihtimam ile sıhha
timi koruyan sertabip Dr. Tevfik lsmail. 
Dr. Zühtü, ve Emin Beylerle hemtirelere 
karşı olan minnettarlığımı gazeteniz va
sıta.sile arzcderim. DÜRRlYE KEMAL 

Gardenpartiye ecnebi sefa
retler erkanı ve maruf zevat 
davet edilmiştir. rilfmiiflerdir. 

Ekmek 1 1 kurut 
Şehremanetinden: Ağustosun Yirmi 

alana salı günün<Ien itibaren ekmek 
on bir ve francala on yedi kuruştur. 
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ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
Telefon: Beyoğlu 2517 İ 

Teşkilatını tevsi ederek «Yuva»· LEYL 
ve « ilk ,. ıınıffan ile « KIZ NEHARİ 

LEYLi• daircıini KIZ 
fttlsalindeki ( eski 15 inci mektep ) 

binasına nakletmiştir. ERKEK 

Ana • ilk - orta - lise 

1 Sınıfl4rıno talebe k4ydetmektedir. Her gün 10 d 4 n 
16 va k lJdar ( Şekayık cadde!inde Hollt Rifot pa~4 

- konağında) m'/ldilrl6ğe mt!rocaat 

Mangal kömürü 
münakasası 

lstanbul Adliye Levazım dairesinde: 
.. . Istanbul ve ÜskUdar haplııane ve tevkifhanelcrlne muktezi 430 çeki muhteJI. 
fülcıns odun ile 50000 kıla mangal kömürü münaka~aya \·azedilmlşdr. Taliplerin 
şannam.eyi gönnelı: üzre her gUn Adliye Levazım dairesine ve münakasaya iştirak 
~~mek il.zre 7·9-930 tarihine müsadif Pazar gilnü saat 15 te Defterdarlıkta müteşek
J.:ıl komısyonu mahsusunn müracaat1an ilAn olunur. • 

----=-----~=--~:-:-::--:-~--------------
Z on g u l da k Yüksek Maadin ve 

sanayi mühendisi mektebi mü. 
düriyetinden: 
M~~tebimi:r: için lü:r:um olan 30 adet Yerli malı karyola 26/8/930 

dan ıtibaren 20 glln mllddetle açık münakasaya konulmu tu 1 .. 
l · k t'' · 15 E 1'"1930 · 1 r. ba eı a ıyesı y u pazarteıı günü saat 16 d z ld 
M d .. d.. . t" d . k 1 a ongu ak a en mu urıye ın eıcra ı ınacağından taliplerin "t• 1 kı 

1
• 

1 
ö k .. Ş ,. ıeraı ı an ama 

ve p an arı g rme uzere ehremaneti civarında J t b ı k 
M d '"h d" l... . ı an u mınta aı 

a en mu en ıı ıgıne milracaatlan ilin olunur. 

Hariciyevekaletinden: 
Hariciye vekileti matbasında tabedilccek ayın tan'h' ·ı . 

( b
. l · ı ı e yevmı 

ccne ı gazete erı hillisaları) nın bütün malzcmeı"ı k•• t . 
k . 1 l . ve aue çe verıl-

me ıartı~ e ya nıı tertıp ve badettabı hurufatın k ı .. 
?3~ aene~ı mayıs gayesine kadar bir mnteahhide v:il ara.~evzıı 
ıatıyenlerın ıeraiti anlamak için her mı l . ecegınden 
1 t b 1 d . iS"'n evazım mlldiirlOğnne ve 

2s7 •_n 8 ~ 9l0 v~~8Jhf n:~~~=~if~~:~~r.~~::':!::ıbrini rtpm~k iizere 
_müracaat etmeleri. ayaa omısyoauna 

G:alatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Yeni talebenin namzet kayit muamelesine baılanmııtır B 

rnuamele 7 eylüle kadar devam edecektir. ' u 
k 2 - 1 eylülden itibaren eıki talebenin kayıtlarım tecdit ve 6 e lül 
j tamı kayda nihayet verilerek elde edilecek neticeye göre yen'yt 
ebenin kat'i kabullerine ait muameleye baılanacaktır. 1 

a-
3 - Kaydi tecdit: llk tak.itin teaviyeaile mümkün olabilecek 

ledri11ata başlanılmazdan evvel daimi olmıyan talebe mektepte ib ~e 
ve ii.te edilmiyecektir. a e 

4 - İmtihanlara 1 eylülde ve tedrisata 15 eylülde baılanacakt 
. 5 - 25 eylülde yapılacak bir müsabaka ile ve kadronun müsa ~· · 

nııbetinde tali sınıflarına leyli meccani alınacak ilk kııma bu a eaı • sene 
ıneccanı ahnmıyacaktır. 

6 - Eski ve yeni talebe ücretlerinden yüzde yirmi tenzilata t'' b · 
olanlar istinat etikleri resmi vesaiki ve yeni talebeden kardet old ak~ 
la.nm iddia edenler de mahalli meclisi idaresinden musaddak ka d 
rnazbatasını ibraz etmeğe mecburdurlar. r eı 

7 - Mektebimiz ilk kısmından bu sene taliye terfi eden mecc i 
t~lebenin meccanilik _ha~ sakı~ ol~u~undan bunlardan tali tahs~Ü
nı ücretle takibe malı vazıyetlen musaıt olmıyanlar yapılacak m _ 
cant müıabakaıına ittirak edebilirler. ec 

Afyon vilayeti Nafia başmühen~ 
disliğinden: 
Afyon • Bolvadin yolunun 55 + 600 kilometresindeki (20108) lira 

bedeli keşifli Develi köprüsünün inşaatı 12-8-930 tarihinden itiba
ren 20 gün müddetle ve 1-9-930 tarihinde saat on beşte ihale 
edilmek Uzre kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 

1- Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için milaakasa 
ıeraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yuılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz glln evvel vilAyet başD)ilbendisli-
ğine tevdii. 

2- Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakalarının 
•iliyet Nafia baş milhendisliğinden alınabileceği. 

3- Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanunile 
şartnameler ve teferrüatı dairesinde hazırlayacakları teklif mek
tuplarını 1-9-930 tarihine müsadif Pazartesi gilnli saat on beşten 
evvel villyet encümeni riyaset~ne. vermeleri ve ihalenin vilayet da
imt encümenince icra kıhnacagı ılan olunur. 

•-.Satış memuru isteniyor-.:• 
Otomobil, otomobil malzemesi, benzin, IAstik satışlarından anlar ve evvelce 
hu işlerle meşgul e>lmuş bir zata ihtiyaç vardır. Maaş \'lsııd 100 liradır. 

Ankara Şevrolc acentalığına müracaat edilmeı· 

7 - V AKIT 25 Ağustos 1~30 
.. -

Nafia en nıe · ieb e 
·talebe kabu ü: 

Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektep meccani leyli ve tahsil müddeti liç senedir. 
2 - Gireceklerin yaşı 17 • 25 olmalıdır. 
3 - Lise mezunları imtihansız leyli ve orta mektep mezunlan hasap cebir, musattah hendeseden 

müsabaka ıle alınır ve 16 hafta nehari devam ederler. 
_4 - Kayt iti Eylül 1 ili 17 - 1930 da yapılı_r_. ------

Jıtanbul k1z muallim mektebi müdürlüğünden: 
1 - Dördüncü ve beıinci sınıflarm eylül meıuniyet tmtibanlarma 1· eylül ·930 pazartesi diğer sı

nıfların terfii aınıf (ikmal) imtihanlarına 6-eylül-930 cumartesi günü başlanacaktır· 
2 - Bu imtihanlara tabi talebenin başlangıç günlerinden cvel mektebe müracaatları . l~zımd~r. 
3 - Yeni ıene tedrisatına 15 eylül 930 pazartesi günü başlanacağından lstanbul harıcındekı talc· 

hem~in hareket gllnDnU bana göre kar~a~rl=a~~=rr~m=a=s~ı_i~c~ap~e_d_e_r_·~~~~~~~~~~~~~~~-
Kandilli kız orta me~tebi müdür!- \ 1 ı·ttindtn: 1 Jandarma imalathanesi ilanatı 
1- Son ~nd mau~y~ im- \~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tihanıarne birinci, ikinci sınıflann Diyanbekirde 9 uncu seyyar Jandarma 
ikmal imtihanlarına 1 eylül 930 
da baılanacağından alikadar ta• alay kumandanlzQından: 
lebenin mektebe mUracaatları. 1 Eylül 930 dan 1 Eylül 931 tarihine kadar Diyarıbekirde 

2 - Eylüniln ilk haftasında bulunan dokuzuncu seyyar Jandarma alayı mira hayvanabnan iaıe
pazarteai, çarıamba, cumarteıi lerine muktazi on iki aylık azami 260700 kilo Arpa 171720 kilo 
günleri tecdidi kayt yapılacak ot ve 120240 kilo saman ve mahiye azami 19305 kilo arpa, 
eylUlün ikinci haftaıından itiba· 12870 kilo ot ve 10020 kilo ıaman almak ve bebeli mah 
ren aynı günlerde yeni talebe bemah tesviye edilmek üzere kapalı zarf usulile 25 gün mnddetle 
kayt ve kabul edilecektir. münakasaya vaz edilmiştir. 3Q - Ağastos • 930 Cumartesi gilnll 

3 - Leyli meccani aıllsabaka ıaat 16 da Diyanbekirde ıeyyar Jandarma alay kumandanlığı 
imtihanı eylülOn 25 inci günU dairesinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin şeraiti anlamak 
icra edileceğinden taliplerin daha Uıere Jstenbulda Jandarma imalllhane MUdiriyctine Diyanbekirde 
evvel vesikalarile birlikte mek· alay kumandanlığı dairesindeki lcomiıyona mUracatlan Te münakasa 
tcbe mUracaatları. gnnn yllıde yedi buçuk kurut teminat mektubu ile arpa, saman 

Yük.sek. Mek,ttpltr miibaraat k.omis· 
yonu rlyasetındtn: 

Prevantoryom için 300 teneke 
gazyağı kapalı zarf ıuretile mü· 

nakasaya konulmuftur. 16 Eyltıl 930 
Salı gl\nU saat 16 da komiıyo· 
numuıca ihale edilecektir. Talip 
olanlar yllzde yedi buçuk depo· 
zitolanm Fındıklıda Yüksek 
mektepler muhasebesine teTdi 
ederek alacakları makbuzu 
zarfın içine koyacaklardır. Şart· 
nameyi ıörmek iıteyenlerin Ytık· 
sek Muallim mektebinde Yüksek 
mektepler mllbayaat komisyonu 
kitipliğine mllracaat etmeleri 
IAıımdır. 

ls!anhu! Zat. maaşları muhasebe
&ılt/tmdtn: 

25-45 yaş arasmdaki babasın· 
dan maaf alan kızlara tekaüt 
kanununun muvakkat maddeıi 
mucibince verilmekte olan iki 
senelik ikramiyelerin tevziat 
muameleıi hitam bulmuştur. 
24-8-930 tarihinden eylôl iptida· 
ıına kadar devam etmek Uzere 
yine kanunu meıkürun birinci 
muvakkat maddesi mucibince 
21 yaımdan 25 yafına kadar 
olan kızlarla 45 yaıından yukarı 
olan kızlara kendi arzularile ve
rilecek olan ikramiyelerin tevzi 
muamelesine bqlanılmıı oldu
ğundan esbabı maaştan bu su
retle alikasmı kesmek arzu eden
lerden vaktinde mtiracaat etmiş 
olanlarla timdiden sonra müra· 
caat edecaklcrin zirde muharrer 
vesaik ile birlikte her f{Ün ıeval
den sonra idaremize mUracaat
ları ilin olunur. 
1- Hiç müracaat etmiyenler 

için bir istida 
Mllracaat edip veya etmiyenler 
Nüfus tezkiresi; Yoklama il

mühaberi, esbabı maaşın bizzzat 
kendisi veya bu ikramiyeyi almak 
için tayin edeceği noterden mu
aaddak vekili. 

Verilecek ikramiye: 
21 yaşındaki kızlara 4 seneliktir 
22 n • n 3 " 
23 ,, " 2,5 " 
24 ,, " 2,5 " 
25 " it 2,5 " 
45 ve daha yukarı yaıındaki 

kı%lara 2,5 ıencliktir 

ve ot ~umunelerini getirmek Ozere mOnakasaya ittirakleri ilan 
olunur. .. 
Tahlisiye umum mu-

dürlüğünden: 
Anadolu Tahlisiye mıntıkasının Şile ve bavalilindekl tabliıiye 

mebanisiniD icrayı tamiri mukarrer bulamasına binaen yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya vazedilmiştir. 

Mezkur binalann ihalesi 6· eyllll-930 cumarteıi gtlııO ıaat on 
dörtte icra kılınacağından talipleri11 bu baptabi kcıifname ve ı•· 
raiti fenniye listelerini görmek üzere Galatada .Rıhbm caddesin· 
deki idarei merkeıiyeye müracaatlan. 

[ Devlet Demlryolları llAnları ) 
Irmak - Filyoı hattının 106,3 • 132,0 kilometreleri arasındaki 

altıncı kısmın fntaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Mllnakasa 11·9-930 perıenbe günU ıaat 15 de Ankarada Dev

let demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Münnkaaaya iştirak edeceklerin teklif melttuplannı ve muvak· 

kat teminatlarını aynı gtlnde saat 14,3~ a kadar münakasa komis· 

yonu kitipliğinc vermeleri lizımdır. 
Taliplerin münakata ıartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarada 

Maliye ve muhasebe işleri Riyasetinden tedarik edebilirler. . ... . 
4·9-930 tarihinde münakasasımn icrası mukarrer Filyos betlnd 

kısmının mukavele projesinde gösterilmi~ olan yirmi aylıkgeça 
müddetinin on yedi aya ve 23 aylık ikmal mUddetinin de yirmi 
aya tenzil edilmit olduğu taliplerce malüm olmak üzere ilan olunur. 

· Karacabey Harası Mfi .. 
düriyetinden: 

Keıif bedelleri zirde muharrer inıaat 6 eylül 1930 tarihine müsa• 
dif cumartesi günü saat on beıte ihale edilmek üzere kapalı zarf u· 
sulile ve ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. Şeraiti anlamak, keşif 
planlarım görmek İstiyenlerin Her gün Hara Müdüriyetine müraca· 
atları ve talip olanların da teklif mektuplarını ve ehliyet vesikaları· 
nı ve yüzde yedi buçuk niıbetinde teminat akçelerini hamilen ihale 
günü muayyen vakıtta Hara merk~zinde hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur. , 

1 - Bir tay anırı 
2 - Bir inekhane 
3 - T ccritane 
4 - f ki memur evi 
5 - Bir koyun ağılı ile melde 

mevkiindeki ahırın tadi· 
len inıası 

Keıif bedeli 
Lira 

9111 
1254& 
i 5150 

9821 

9194 



e 
e 

Gazeteye göJdcrllccct: mclı:.tuplann llzcrln: idare için~e ( idare J yazıya 
alt ise [ Yazı ) ı,aretl konulmalıdır 

e .. ıı ... 17 ... mekt11plan• ladellnd-. ı..,....etı aıııluwld ...... _ ... plan ........ , ...,.ı..u. 
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120 ton maden kömürü 
münakasası: 
.A.li Ticaret mektebi müba-

yaat komisvonundan: 
- J 

Mektep kaloriferi için alınacak 120 ton kriple maden k6milrft 
15 - eylül - 930 pazartesi gllun ıaat an beıte ihalesi icra olunmak 
ilzere kapalı zarf uıulile milnakuaya vazoluomuıtur. Talip olanla
rın ıart nameyi g&rmek (lzere hergtln mektep idaresine ve mllna
kuaya ittirak edeceklerin de ıartnamede yazılı olduğu üzere te
minat akçelerini müesseaab iktıaadiye muhuebeciliği veznesine 
tevdi ettikten ıonra yevmi ihalede mektepte milteıekkil komiayo· 
numuza milracaatları. 

Ankara maarif müdirliğinden: 
Bedeli ketfi 27500 lira 27 kurut olan Ankara merkez ismet Pa· 

f& ilkmektebinin ilivei illf&&b 11/9/930 Perıembe günü saat IS te 
ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile mevkii münakasaya vazedil· 
mittir. Münakasaya ittirak edeceklerin inta.at mühendisi ve ya mimar 
olduklarına ve bu gibi inıaatlarla meıgul bulunduklanna dair vesaik 
ibraz etmeleri lazımdır. Talipler muvakkat teminat olarak beaeli 
muhammenenin o/o 7,5 uğu olan 2064,5 lirayı ve ya bir banka kef a· 
letini ve ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili ve 
yahut Borsa fiatından % 10 nokıanile diğer milli esham ve tahvilatı 
muhaıebei huausiye müdürlüğüne tevdi ederek makbuzunu teklif 
mektubunu havi zarfa raptile her ikisini ikinci bir zarfa koyarak he· 
yete tevdi edeceklerdir. İhalenin uhdesinde tekarriir ettiği zat tarihi 
ihaleden itibaren on gün zarfında teminat miktarım % IS e iblağ ve 
mukavelenamesini Ankara Noterliğinden dört nüıha olarak tanzim 
ettirecek ve inıaatı mukavelename tarihinden itibaren 91 gün zarf m· 
da ikmal edecektir. Şartnameyi görmek iıtiyen taliplerin her gün ida· 
remize ve yevmi ihalede Encümeni vilayete müracaatlan. 

lstanbul güıiırlikleri baş mü
dirliğinden : 

İstanbul Gümrükleri için 826 çeki odun ile 30,500 kilo mangal 
kömürü aleni münakasa ile mübayaa olunacaktır. Taliplerin bu hu
ıuıtaki ıartnameyi görmekle beraber 13/9/930 Cumartesi günü saat 
14 te icrası mukar~r münakasaya. ift.irak etmeleri için Bqmüdürlük· 
le i komisyona müracaatları. . 

Yüksek mühendis mektebi 
mübayaat komisyonundan : 
Yükıek Mühendis mektebinin 18/ Aiustoa/930 tarihinde kapalı 

zarf usulile icra edilen inşaat münakuasında taliplerin tekliflerinin 
ıartname ahkamına tevafuk eylemediği görüldüğü cihetle ıartna
mede iltibaıı mucip gibi görünen noktalann tevzihi suretile mezkUr 
iıltaat 13/ Elül/ 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te icra 
edilmek üzere yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konulmut ol· 
duğundan taliplerin bu husustaki muaddel f&rlname ve sair evrakı 
müteferriayı mektep idaresinden almalan ilin olunur. 

San' at mektebinden: 
r Mektepte mevc•t Hurda demir, çinko, kurıun, otomobil, çuval 
teneke, koltuk kanape, kazma, soba ve bet tonluk el zencirile hare• 
ket eder dökümane vinci, Tahta dolaplar ve saire Eylülün birinci Pa· 
zartesi günü mektepte aleni müzayede ile satılacağından talip olan· 
ların yevmi mezkUrda saat onda mektebe müracaatlan. 

Istanbul liman işleri 
fnhisan Türk Anoniuı Şirketi idare meclisinden: 

Ticaret kanununun 361 inci maddeıl mucib
0

nce hi11edarlar umumi hey
etinin aıatıda yazılı meseleleri müzakere Ye karar ittihaz etmek üzere 
25 eylül 1930 pertembe günü aaat 15 te Şirketin İıtanbul'da Sirkeci'de klln 
Liman Hanında idare merkezinde fevkallde toplanmaya çafnlmaaı kııar· 
laıbnlmııbr. 

Mezkılr kanunun 385, 386 ınc:ı maddeleri mucibince hiuedarlann aıale
ten veya veklleten dabih nlzamnamemlzfn 26 ıncı maddesine ı evfikan 
taplanma gününden evvelki on ıün içlnde hiaae ıenetlerinl tirketin idare 
merkedne veya Türkiye lı Bank&11Dın merkez ve ıubelerine tevdi ile mu· 
kabiltnde alacakları makbuzu idare meellılne frae ederek dühuliye varakası 
almalan muktazidir. 

Müzakerat ruznamesi: 
1 - Şirket debili nizamnamesinin ikinci maddesinin tadili. 
2 - Şirket dahili nizamnamesinin beıinci maddesinin tadili. 
3 - müddetleri hitam bulan idare meclisi azasının intihabı. 

ikinci maddenin aslı Tadil teklifi 
Şirketin unvanı - lıtanbul Uman 

lıleri inhln Türk Anonim ıirketi • 
olacak. 

Beşinci maddenin aslı 

Şirketin unvanı • İstanbul limanı 
tııhmil ve tahliye Türk Anonim tir· 
keti · olacaktır. 

Tadil teklifi 
Şirketin sermıtyeıl beıyüz bin 1 Şirketin ıermayesl bir milyon 

- 500000 • liradan ibaret olup beheri • J()()()()()O. liradan ibaret olup beheri 
yirmibq Türk lirası kıymetinde yir- yirmi bet Türk liraaı kıymdinde kırk 
mi bin hiaıeye münkuemdir. bin hfaaeye münkucmdir. 

= SAVISI HE~ VE~DE ıf> KU~UŞ = 
~IATBAA VE iDAREHANE : 

tSTA~BUI~ Babıali, Ankara caddes ndc "VAKiT YURDU. 

Tel. 1970 ( iDARE iŞLERi) ım (YAZI IŞLE."lİ) Tet.,.al ı VAKJT, Poata kut .. u .. 

Yükek mühendis mektebi kay
dü kabul muamelesi : 
15 Ağustos-930 tarihinden itibaren 
başlanılan Yü~sek mühendis mekte
bi kaydü kabul muamelesine Dolma
bahçe civarında Gümüşsuyundaki 
mektep binası· dahilinde her gün sa• 
ilah saat onaan alıişam on yediYi 
kadar olmak üzere 18 Eylül 930 ak
şamına kadar devam edilecektir.Ar
zu edenler bu hususdaki şeraiti biz-
zat mektepten alabilecekleri gibi 
posta ile de istiyebilirler. 
.-~ Arnavutköyünde kagir Çıfte Saraylarda "~ıml 

ln~~~1:1FEYZİA Tj LjSELERt~~:k 
il İlk smıflan ayn teşkilit dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlarını muhtevidir. Asrın icap 

ı
ettirdiği en mlltekimil ves~it ve teşki~ih haizdir. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Kayıt için 

mekeb e veya Jstanbul'da Basıret hanında iktısat ıirketine müracaat edilebiH-. 

lllmlll~ 15 Eylülde derslere başlanacaktır. Tel: lst. 2867 1 

Kunduracılara ilan 
Zonguldak: Yüksek l\1aadin ve Sanayi 

Mühendisi mektebi için muktezi 100 çift 

Potin ve 100 çift Ocak çizmesi münaka
saya 20-8·9J0 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle mj.inakasaya konulmuştur. 
Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak 
üzre mektep müdüriyetine müracaatları. 

İblei kat'iycsi 10 Eylül 930 Çarşamba 
günü saat ı 6 da Zonguldak Havzai Fah. 
miye müdüriyetinde icra cdilecr.ktir. 

Deyin ilnıiihaberi 

Mahsup muamelesi l 

Is tan bul Balık pazar Maksudiye 
han No. 135) Derviş. 

iLAN 
Osmanlı Bank::smdan: 
Osmanlı Bankasmın Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
ıafer bayramı münasebctile 
Ağustosun 30 uncu Cumartesi 
ıfinü kapalı bulunacaktır. 

411 Metre mik'abı kereste 
Tütün inhisarı Urrıurnl Miidür

lüğünden: 
Izmir fabrikası için 411 metre mik.ahı muhtelif eb'atta kereste 

kapalı zarfla alınacağından taliplerin hergün gelip şartnameyi 
almaları ve zarflarını 3-9-930 çarşanba günü saat 10,30 a kadar 

" Galatad~ Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

64,500 kilo mangal kömürü 
mübayaası: 

Tiitiin inhisarı Uınunı i\1iidür1ii
ğiinden: 

idare için mübayaa olunacak 64,500 kilo mangal kömürü kapalı 
zarfla m'" bayaa edılecektir. Taliplerin hergün gelip şartnameyi 
almaları ve 1·9·9~0 pazartesi günü saat 10,30 a kadar ıarflarıDI 
Galatada mllbayaat komisyonuna tevdi etmeleri 


