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Tevfik üştü Bey 
Muharririmizc kıymetli beyanatta 

bulunmuştur 
Bir mnddettenberi şehrimizde 

bulunan Hariciye vekilimiz T ev
fik Rüştü B. dün akşamki ekis
presle Ankaraya gitmiştir. 

Tevfik RUştü B. bir muhari
rimize aşağıdaki beyanatta bu
lunmuttur: 

- Bu akıam Ankaraya gidi
yorum. Yakında lstanbula gele
ceiim. Rusyaya eylill ayı içinde 
gideceğim. Tarihi henüz karar-

laımış değildir. 

istimzaca cevap gelmeden isim
leri bildiremem. 

Cemiyeti Akvama iştirakimiz 
hakkında Atinadan gelen tel
graflar tamamen asılsızdır. 

Cemiyeti Akvama iıtirak et
mcmeği Rusya hükumetine va
detmiş olduğumuzu bildiren 
telgratlar da tamamen asılsızdır. 

Hükumetimizin Cemiyeti Ak
va~~ i.ştira~ hususunda takip 
ettıgı sıyasetı büyük millet mec
lisinin son ıçtimaında irat etf. 
-· k ı gım nutu ta mufassalan izah Pariı elçimiz taaytlıı etmit ve 

F ranıa hükQmetinin nezdinde ettim. O zamandanberi d - . 
mutat iatimzaç yapılmıştır. Bu bir vaziyet yoktur. egışen 

~''""' .. ıı''"""''''"''"''"'"'""'"J''lll"""" .. "''"'"'""'h""'"'fl 
\ Zafer taarruzu ~· 
~ Büyük kurtuluıla neticele- \ 
~ nen zafer gUnleri ... Bir iki gün g 
j sonra bu büyük safer hayra- \ 
~ mınm yıl döoilmünil idrak ~ 
~ edeceğiz. Yunan. or~usu . Ana- j 
~ dolun.un ~ harimı. ıı~ebnde) \ _ 
~ mahvU perışan edilmesı demek a 
j olan 30 Ağustos zaferi 26 ~ 
~ Ağstosta daşhyan 27, 28, •e ~ 
~ 29 Ağuotoı günleri devam ~ 
g eden Başkumandanlık muha- § 
~ rebes"ni kazandırmıştır. Bütün ~ 
§ bir millet ve bir milletin mu- i 
~ kaddcrat ve istiklilini hazırlı- ~ 
i yan o heyecan günlerinin yıl ~ 
~ dönümünü, 0 büyük günlerin ~ 
~ büyük kahramanlarını hutu ve ~ 
g hlirmetle anarak yaşıyoruz. ~ 
:ı1ııııııı1111111ııınıııu111ıııııı11111ıııı1111mıı•ıııııı11nııı1111ıı • Jııııııırr. 

Baş vekilimiz 

.. weCzac.·;ar-.. k·ongr·esınde-·-- Yarın Ankaraya 
gidecektir 

Dişlerini tedavi ettirmek lizere 
iki gün evvel şehrimize gelen 
Başvekil lsmet p1. Hz. dün öğ-

' 

' Eczacılar cemiyeti kongreafnde bulunanlar 
. DUn Eczacılar cemiyeti heye· kası merkezinde altı aylık içti

ti umumiye.i Beyoğlu C.H. Fır· maını aktetmiftir. -
KIZIL 
gömlek 
OMERRIZA 

beyin 
YEN1ESER1 

1 o---
.. Cennet fedaileri., birkaç 

güne kadar bitecektir. Ondan 
sonra Omer Rıza Beyin yeni 
bir eserini tefrikaya ba§lı.11a· 
cağız. Tarihin ve bUlıassa Is 
lam tnrüı:nin en mülıim devir· 
lerlndcn birinde t 1e!:!.ül t'· 

den, bilcihare birçok inkişaf 
lara, birçok tarihi ve mühirr 
maceralara yol açan ilk gizli 
cemiyetler, bu eserin en esas· 
lı meı•zularındandır. 

"Kızıl Gümlek,. ismini taşı· 
yan bu eser, tarilı kitapların· 
da son ve pek müplıem ve 
anlaşılmaz bir surette mevzı 
bahis olan Uk gizli teşekkülle
ri, şark ve garp menabiinin 
t"tkil.i ile tenvir etmekte ve 
onların b!itün sırlannı ~ç
maktadır. Dalıa kolay anlaş:.l
ması, daha cazip bir suret.t 
takip olunması için roman şek 
llnde yazılan bu eserde tarih! 
hakikatler son ve pek itina UL 
1.:ıydolunmu§tur. Cennet Fı: 
dallerlni lezzetle takip ede ı 
karUerlmiz bu eseri de derl'I 
blr merak içinde okuyacaklar 

dır. 

BEKLEYİN 

içtimada Anadoluda bulunan 
azaların aylık taahbüdatın fazla
lığından §ikiyet ettikleri konu· 
ıulmuş ve bu meıele hakkınd . • a 
nızamnaınenın aidat maddes' 

. b" f ıne yenı ır ıkra ilave olunmuştur. 
Bundan başka söz serbest mev
zulara intikal ederek ilaçlar v 
ilaç tarifesi mevzu bahsedilmiş~ 
Etıbba odasının meşkur mesai . 
yededilmiştir. Neticede Gazi Hsı 

B 
z. 

ne, aşvekilet tazimat telgraf-
ları çekilmesi kararlaştınlarak 
içtimaa nibavet verilmiştir. 

ltaiya gazeteleri 
Kart/ere lcor:ıı yaptığımız 
harek&fı tokdl.r edivorıor 

~omadan Mısır gazetelerine 
venlen malumata göre Ital a 
~azeteleri Türkiye ve lran ·~
tılafı haberini mütalea der~e-
yan etmeden neşretmektedir 
Jurnale Ditalya Ankaranın taki • 
ettiği hatb hareketin muhi~ 
olduğunu, çünkü Iranın, Kürt 
asilerine karşı müessir tedb. 
alamadığını, bunun neticesi ol~~ 
rak Ankara hükumetinin isyanı 
bertaraf edecek tedbirler aldığı
nı yazmaktadırlar. 

Askeri terfi 
Liste Gazı Hz. ne 

arzedildi 
ANKARA, 26 (Telefon) - A~:.eri 

terfi listesi Osman Şevket Paşa tarafın 
dan Yalovada Reisicümhur Hazretleri
Din tasdikına arzolunmuŞtur. 

!e>:c kadar T okatlıyan otelinde 
ıstirahat etmiştir. . 

Beıte otelden çıkan Bqvekil 
Pı. Hz. bir saat kadar diflerinl 
tedavi ettirmitler ve mediı reisi 
Kaıım Pı. ile birlikte Ertuğrul 
yatile yalovaya gitmişlerdir. P~. 
Hz. yann Pendiğe gelerek .dog
ruca Ankaraya ~ideceklerdır. 

Lavrens 
Meıhur lngılız casusu 

nerede? · 
Miralay Uvrenıin nerede bu· 

lunduğu bili bir meıele teşkil 
ediyor. Kabirede çıkan El-Eh
ram gazetesinin Londra muba· 
birinden aldığı malumata göre 
lngilterede, Lavrensin Kürdis
tanda bnlunduğu şayi olnıuf 
ve onun isyana sebebiyet ver
diii saylenmiş İle de bunu tek
zip eden resmi bir tebliğ neı
rolunmuştur. Bu reımi tebliğe 
göre Miralay Lavrens, lngilterc· 
de tayyare karargablanndan 
birinde çalışmaktadır. 

YAR 1 N 
HAFTALIK 

tLAVE 
Zengin miinderecatla · nejis 

bir şekilde takdim 
edilecek 

Kemal Cenap 
bey 

Dariiiftiunn 'hocaların
dan bah~edivor 

" Ecnebi müderris me
selesinde ürkek insanların 
kulağına garip bir ıöz 
söylerler. Ben bu kulağa 
ıöylenen sözün asılsız ol
duğunu açıkça ıöylüyo

rum 1,, 

Edebi ınuaalınbe, Gelifigllzel, 
Kadın, Sinema, Varyete, 

Gençlik sayıfalan 

Dünya aç kalacak 
Yazon ı Ô. R. 

"Düçmez kalkmaz 
bir Allah ! ,, 

Nefi~ bir hikAve 

1 V-A-K-1-T 
ın 

Hedive kuponu 
No. 41 

an yalı misaf rler 
Şehri gezdiler, se aretanede 
çay ziyafetinde bulundular 

Gaziye tazimat te1grafı çektiler 

Romanyalı seyyahlar 
Şehrimizde bulunan Romanya\ı 

seyyahlar dün Y edikule surlanna 
Kariye ve Süleymaniye camilerilc 
evkaf ve askeri müzeleri, Topka· 
pı sarayı hazine ve harem da
irelerini gezmişlerdir. 
Akşam saat beıte Taksimdeki 

Romanya sefaretanesinde sey
yahlar ıereflne bir çay ziyafeti 

verilmiştir. 
Ziyafette Romanya sefiri M. 

. 
Topkapı Mrayı 6nflnde 

turing kuUip murabliaılan, Islan• 
bul meb'uıu HOseyin Bey ve 
diğer maruf zevat bulunuyor· 

lardı. 
Bu ziyafette Ga'li hazretlerine 

tazimat telgrafı çekilmesine ka
rar verilm~ıtir. 

Bugtin heyet arasında bulunan 
Türkler T1lksim abidesine bir 
çelenk koyacaklardır. 

Sayyahlar yarın saat 20 de 
Recele karole vapurile Roman· 
yaya döneceklerdir. -

Karp, müsafirler, Istanbul meb'
usu şair Abdulhak Hamit B. , 

u•• ıırım• mmı ı •• 

Üç meb'us daha 
Yeni fırl,aya iltihak ettiler 

Fethi B. adliye vekiline 
• cevap verıyor 

S. C. Fırkası erkanı dUn top· -
lanar"ak Ağa oğlu Ahmet B. 
Tarafından yezılan fırka nizam
namesinin tetkililc meıgul ol
muşlardır. 

Ni.zamnamenin müzakeresi ak-
şam geç vakte kadar bitmemİf 
ve bu güne bırakılmıştır. 

Hamıllar 
Fırkaya kaydolunmak için dlln de 

bazı mfiracaatlar yapılmıt ve 
şehrimiz hamalların• mensup bir 
gurup ta fırka umumi kAtibit 
Nuri B. i ziyaret ederek görüı-
mUılerdir. 

Hanımlar 
DUn gene bazı hanımlar da ' 

fırkaya müracaatla tabailt vara· 
kalrrmı almışlardır. DUn müra
caat edenler arasında Beşiktaşta 
sabık muallimlerden Semine T ev
fik, Akaretlede Belkis Darülfü
nun emini Neş'et Ömer B. in 
validesi hanımla Barut inhisarı 
müdürü Cemal B. in refikası 
bulunmaktadır. 

Bunlarla beraber şimdiye ka-
dar müracat eden kadınların 
adedi kırkı geçmiıtir. 

Fırka idare heyeti bu hafta 
bu haoımlann teahhüt kağatlan
nı tetkik edecektir. 

Adile H. ın cevabı 
Niğde muallimlerinden Halide 

H. ın yeni fırkaya kayt için 
mfiracaat ettiğini yazmışbk. Ha
lide H. memur olduğundan fır· 

Bursa meb'usu Senih B. -
kaya alınmamış. bunun Uzerine 
ikinci aza Adile H. ın muallime 
C?lduğunu lidere hatırlatmıştı. 
Adile H. dün kendis\le görüşen 
bir mubarririmize kendisinin res
mi muallime olmadığını söylemiı 
ve: 

- Ben bareme tabi değilim. 
Hakkı tekaUdiyem yoktur. Hu· 
susi mekteplerde hocalık yapı• 
yorum, demiştir. 

Yeniden ü9 meb'us daha 
giriyor 

Aldığımız malumata göre yenı 
fırkaya girecekleri bir müddet-

4 

teoberi söylenen Sinop meb'usu 
Refi.k Ism~il B. le Senih (Bursa) 
Galıp (Edırne) B. lerin iltihak· 
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~:~;,:~:7~~~~:in .. ~!~::ç ::,7,~ _h_a __ k_k_ı_t_a_rı_k_·-b.---, L :!:AK~ .. ·~ ,. ., ..... ve!~~= r: n-J 
malarma muhakkak nazarile ba- "ben halk fırkaaandayı"',, dlJor. · 

Bugünküsabahgazeteler~ 'f,.'.•· 900 G Al n 1 I f lzmı·rde k~~;~ta:ır. Yalovaya gidiyor de benim fethi bey fırkru:.um lfce:e· enç man "ftZC c er ı"kı· gu"ndar .sıca" dalg-·ı 
ğim, bir de yeni gazet .: tıkaracaf m Kürtler ııakkındaki "' u.-

S.C.F. Katibi umumisi Nuri hakkında o fırka binasının koridorla· ~ı k l · d h6.küm sürdvor 
B. bu sabah Yaloyaya gidecek- rmda bir havadis işitildiği yazılıdır. n • me tep crın en neşriyatı IZMIR, 2;; (A. A.) - Bugün 16 ılt 
tir. Mumailcyhin avdetinden Den Hulk fırkaarndfl)IID. Ga.zetem mezun oldu 1 Bunun aebebi lngilizleri :">4 kuruş arnsmda ·1.070 çuval üzüm \'e 
sonra meb'uılardan daha bazı "Vakıt,, gazetesidir. İkinci bir ga•ete çı ANKARA, 26 (Telefonla) - Bu se· müteeııir etmemektir ll kuruş ile 27 kuru~ araiında 46:) çu· 
iltihakların olacağı söylenmekte- karmak için de henüz bir icap görmU· ne mua11fm mekteplerinden mer:un o- AJman mıtbuatıqan Kürt iıya· val incir satılmrştır. lki giindenberi bir 

yorum. lan 900 den fazla yeni muallfmler tim- ııcak dalga1ıı hüklim sürmektedir. Bu· dir. F k kt d nı hakkındaki neşriyatı ingiliz ır anuz i i ar mevk;indedi. ; diden tayin edtlmiflerdir. gün gölgede derecei hararet :.16 dır. 
Fethi B. Adliye vekiline hemen hemen yalnız iktidar mev· ıaıetelerini meşgul etmekte de-

cev•p veriyor kiini almak için .k_urul:nut baıka Vekiller va~ ediy~r. Alman ~azeteleri Tayyare bayranu 
Fethi B. dün Fırkada çalış- fırkaya geçmek nıçın? lngıJterenın Kürt ısyanında A.NKARA, 

26 
(Telefon) _ 30 Ağuıto 

mış ve akşam UstU kendisiJe Diyorlar ki ikJ fırka kardeştir, gaye- Dün Ankaraya vasıl methaldar olduğunu söylüyorlardı. tos 'l'ayyare bayramı münasebctile bu· 
görüıen bir muharririmizin muh- si birdir; 

0 
halde fırkamın maksadına lııgilterenin bundan mütee11ir radaki eğlence mahalleri o günkü ha· 

telif saallerini dinliyerek şu be- daha çabuk, daha az zayiat, daha çok oldular olduğunu nazarı dilrkate alan sılatlannr cemiyete terkedeceklerdfr, 
kazançla ermesi için ben, hele yeni frr· ANKARA, 26 (Vakıt) - Dahiliye ve ı h ı ı 

yanatta bulunmuıtur: ka emrivaki olduktan sonra, fırkam ~- Nafıa Vekllleri bu sabah geldiler. ıs. Aloıan ıazetelerinden bir ikisi Müsamere er azır ıyor ar. 
1 - Adliye Yekilinin beya- çinde daha kolay çahpmaz mıyım? taayonda karşılandılar. bu fikrini taıhib etmiş, Taymis Ağa han 

nntını hayretle okudum. Can Başka bir ter: Yeni fırka lideri, ·- geçenlerde naklettikiı.niz baı-
borcundan başka Allaha bile ki fırkadan hesap aramak f~ln meydana Cevat Bey Ankarapa makalesinde bu nefriyat aley-
verilecek hesap olmadığını söy- çıktıklarını sö!Iedi. ismet .~f. n arka- ANKARA, 26 (Telef onla) - Orta hinde bulunmuıtu. Alman mat-
ı B ··zı . .. l k daşlarını bu güne kadar hukGmette tu· Mttd"-'ı C • t B b "d I .

1 
d h l Uyor. u so en soy er en an· tuyor görünen biz defli miyiz? hatta Tedrisat Umum ux u en ey uat ı aresi ngı tere e ası 

laşılan muhterem vekil bir Cüm- ·· d biz geldL Orta tedrisat muallimleri ara- olan fena tesiri nazarı dikkate 

Refikasile darılmış 
Ağa Han ile yeni Fransız karııı 

arasında bir dargınlık çıkmıı 
olduğu haberi İngiliz gazetele· 
rini fazla alakadar etmiı, Deyli 

d.u~e k~ ar bu arkadqlann re71e- tahTil listeleri intaç 'Ye tebliğ 
huriyet idaresinde yaşadığını u- rını takıp etmiyor midik? madakl 

1 
alarak, Alman, matbuatının 

nutmuı ve kendini bir diktatör Kendi mes'uliyetimlzln hettabıaı biz edilmek tlzred r. enelki neıriyabnı tekzip et-
farzetmiıtir. mi kendimizden alacağız? Yoba mea- A k d • f mittir. 

Mahmut Esat beyin Gumhu- uliyetten kurtulmak naiyetine gelmek n ara a zıya et . Meyi gazetesi bu meseleyi tab· 
kik etmittir • riyet halk fırkHt namına ıöz: neden? ANKARA. 26 (Telefon) - lt Ban-

Bu fır:kanın devam ve ~asını kur. k1llıılafUAUD yıl dönümü mtlnue-
söylemek selihiyetini ben tetkik rekten arzu ettiğim tenkit a)lhlyet n betile memurlanna Marmarada bir zi. 
edecek değilim. kuvvetini muhafaza etmek içfD, yafet ftrdL 
yalnız C. H. F. nizamnamesinin Bence, buıünkü meb'ualar .>u __ ..,.._ 

10 ncu maddesi fırka namına fırkaya girmemek lazımdır. Hint hududunda 
söz söylemek ıelahiyetini yalnız Serbest fırka Ismet Pqa kabinesiıı;I SIMLA, 25 (A. A.) _ Kurram •mms 
fırka raisine babıediyor. Şu bal- bir tarafta bırakıp halk fırkası meb'ua- kıtaatı Mauoselerln taarruzlannı de· 
de Adliye Yekili Beyin bu suret- !arından bir fırka yapacak defil ya? fettfk1erfnden Musozeler hük1lmete ar 
le fırka namına söz söylemesi Jsmet Pş. iktidar yerinde cebir ve b· ZI itaat etml§ler ft kendflerfne tekli! 

hırla mı duruyor, yoksa hlll bldm Ye olanan btitttn şartlan kabul ederek top 
kendi nizamnamelerinin ahkamı onlann reylerile mi? Beylerinde ayn rülannda saJdanırıakta bulanan flra-
ıiyasiyesine mugayirdir. Biz kim- fırka yapacak kadar serbest ol~r o rtıert *-llm eyler.ıı,1er ,.. b·- ";re aza. 
senin can borcu ile meşgul olmak iktıd .... ı fırka içinde d~ elbette I•! ·~· sana memleketlerinde nutuklar frat 
istemeyiz. Fakat mubtarem Ve- bilirler. etmelerfne mlnl olmafa karar Yermiş· 
kilin tedvir ettiği Adliye Bana gelince: Eğer slyad ha;·~tın indir. 

gidişinde bana dUfen en 80D 'YUlfe, •· işlerile meşgul olacatız. Kendi-
leri bu i!lller hakkında millet ~ehtlak, bir phıa izini takip etmekten Kızdkum kasırgası 

T ıbaret kalr·· ı ben bunun en tereftf. 
mecliıine cevap vermekle mil- ::ıi .. ; "Gazi,, fi takipte görürüm. ı;·::;- MERAKEŞ, 25 (A. A.) - Dün ~hir 
kelle~ir. Vekil bey söylediği reisimiz eski arkad&fln& muhabbet ".>iz ve hanllldade bir kızıl kum kasırgas: 

· 1 b · ld Fethi Beye hürmet -xaıereblllrls. olmaı bhtok mezruatı tahrip etmiştir. sizlerin nası ir enormıtc o u- a ... 

pnu hisaetmif olmalı ki beya- Lakin Gazi, itte kendiıi imzala .. 
natında derhal tebdili istikamet madı mı ki halk fuk~mdadır, o .. 

n:.ın batındadır. 
ederek sık sık hesap Yermekten ha1clcı tarak 
zevk alacağını ilAve etmek mec- --------------ı 
buriyetinde kalmıştır. Bu ifade-
lerdeki te.zat kimsenin nazan 
dikkatinden kaçamaz. 

T oıya ve Kaıtamonudan 
belediye reislerinin imzalarile 
gazetelere gelen tekzip telgraf· 
lannın ibarelerine dikat olunur
sa ikisinin de harfiyen ayni me
tinde yazılmıı olduklan görOIUr. 
Bu bal tıful ettiğini görmek is
tediğimiz: eski bir zihniyetin 
mahlulUdUr, ve artık modası 
geçmiıtir. 

- Fırkanın Belediye namzet-
. Ieri alAkadarlann muvfakatı 

alınarak mı teıtbit edilecektir ? 
Her iki fırkanın ayni huviyyet
lcri namzet göstermesi ihtimali 
nazan dikkate alınmıı mıdır? 

- Bu, nazarı dikkata alın
mııtır. 

- ismet paıa Hı. daha fazla 
§imendlifer inıaatı yapılamadığı 
için tenkit beklediğini söylüyor. 
Perensip itibarile ıimendüfer ya .. 
pılmaıına fırkanın muarız olma· 
dığı teyit edilebilir mi? 

- Buna dair noktai nazarla
nmı.zı Millet Meclisi kürsüıünde 
söylüyeceğiz. Şimdilik proğl'amı
mızda nafia itlerine müteallik 
maddeden fazla bir şey söyleye
miyeceğim. 

Fethi B. yorulmut! 
Fethi B. bundan sonra lıtiklal 

iıminde bir gazete çıkaracağının 
doğru olmadığını, yakında lzmire 
gideceğini söylemiş ve seciye
si, ahlakı şüpheli bazı kimsele
rin yeni fırkaya girmek imkanı
m bulabilip bulamıyacakları hak
kındaki neşriyata ıu cevabı ver
miştir: 

- Gazeteler terbiyei aiyuiye 
ve medeniye haau1Wda rehber

lik etmelidirler, b6yle çirkiıa de
dikodulara Ye phalyat mtınab
şalarına sahifelerinden yer ver
memelidirler. Matbuat hnrtıyyeti 
ancak nezahat ve terbiyeden ay
nlmamak suretile kullandır. 

Memleketimizde Cnmburiyet 
esaslannı ebedilqtirmek i~in yek
diierini daima mnrakabe eden 
iki fırkanın mevcudiyeti lDzumu 
herkesçe tastik olunmufhır. Bu 
milli gayenin Yllcut bulnıuı için 
ıabsi huzurumu feda ederek mtı-

cadele meydanına abldım ve gaye 
nin temini için takatı beıer ha· 
ricinde denilecek bir siy kartı· 
ıında bulunuyorum. 

F etbi B. ( Yeni Mersin) gaze
tesi muhabirine lımir ve Menin 
teşkilatına Reıit Galip 8. in me· 
mur edilmesi muhtemel oldutu· 
nu söylemit ve muhtelif mesele
ler hakkında ıu beyanatta bulun
muttur: 

- Ecnebi sermaye.inin mem
leketimize gelmesi için evvel e-

mirde paramızın altın eıasına 
göre tesbiti JAzım gelir. 

Saniyen itimataıılı§'ı mucip 
olacak her tllrln engelleri berta
raf etmek icap eder. memleketi
miz .zengindir. lktııadiyat ıaba· 
sında yapılması mümkün olan 
itler çoktur. Cilz'i faizle Anupa 
bankalannda yatmakta olan 
sermaye, mllaait emniyet ve 
itimat ıeraitini bulunca memle
ketimize memnuniyetle gelir, iti
kadındayım. 

lktısadi buhran için; memle
ketin en bUyllk yarası çiftçileria 

iki telgraf 
Ankara Smaı hatbnm açılma 

menlllimiae dmet ricali •e Halk 
Farkuı nim iftirak edecek
lercllr. Halk Fırkua gurup re· 
ili nldll Afyon meb'uau Ali 
B. , Nafia Tekili Recep Beyden 
ıu daYetnameyi almıı ve atide
ki ceyabı •ermlftir. 
Bolazlç:ntk YınimalullU" Cllmlıu. 

'tyet Hol'lt. F"kaıı glll'llP "''' veltUi 
Afyon meb'11su Ali Bıyeftndiye. 

Ctlmhuriyet Ha& Fırkuı gu
napu reİIİ adatile Sa'tU iatu
yonunun açılrİaa meraıimüade 
l>ulunarak teni •ermenizi rica 
ederim. 

Yeriniz 29 •fuat09 930 saat 
22,45 de Haydarpqadan Ye 29 
ağuatoı 19,30 da Ankaradan 
hareket edecek trenlerde ha
zırdır. fttlrakinid11 lı'anm rica 
ederim. 
25 o/ıuloı Nafia vtltili: Recep 

Ankarada Na/id velt.iü l<tctp B· E·;:e 
Ana vatanın Ye .. rkın medeni 

inkitafmın mllbim bir Yuife •e 
merbal•i olan aıvaı hattanın Ye 
tarihi eaerinizin ikmali ıerefini 
tebrik ederim. Açılma meraai
mine ittirak için latanbuldan 
hareket edecek trende hazır 
bulunacajımı hDrmetlerimle an 
eylerim efendim. 

C. H. /ult.ası zuup re;, 
velt.rll Afvon mılı'asu: Alt 

ehYen ıeraitle para bulamamalan; 
ve bir takım mOrabahacılann 
uiri kalmHıdır. Bana çare bul
mak· IAzımdır. 

Yerli mabaulAtımızın barict 
piyaaalarda ıOrOmllnQ temin et. 
mek ve dabilt piyaaamı.zdaki ih
tiyaçlan tatmin eylemek için 
tedabir almak, programımı
za dahildir. Eauea propamımız· 
da buhrana çare bulmak için 
mObim bir lo11m aynlmqtır, 

• • • 
Franıızlar 

Surlye~e 'skilere yüz 
vermiyorlar 

Halepten gelen haberlere 
nazaran Fransanın Suriye komi
seri bir beyanname nqrederek 
TDrkiye<ten kaçıp Türkiye hari
cinde dolap çevirmekte olanlann 
Suriye toprağında faaliyette bu
lunmalarına müsaade edilmiye
ceğini illn etmiftir • 

Bu beyannamenin bir neticesi 
olarak meıhur ıergerde ( aço ) 
ile Cemil pap zadeler Şamda, 
MeYlan .zade Rif at ile 
Hilmi Ye Salih mel'unlan da Ha· 
lepte ikamete memur eclilmit
lerdir. 

Halep merkez kumandam bu 
hainleri çajırarak en knçok ıl
yu1 hareketlerine bile mllsaade 
edilmiyeceğini ı6ylemiıtir. 

T qnak Ermeniler de ayrıca 
takip edilmektedirler • 

Yaralı Kürtler 
Adana, 26 - Ağrı dağında 

Ye civannda yaralanan qkiya
dan bir kısmı kendilerini tedavi 
ettirmek maksadile hududu geç· 
mitler ve (Musul) da muhtelif 
hastanelere yerleımiıler, orada 
da muhafaza altına alınmıılar 
dır. 

Bunlarda sukutu hayal ıon 
«tereceyi bulmufbır. Bilhassa 
Iran yolunun kapanması dolayı
aile cephane alamamalan yeis· 
lerini taz'if etmiıtir. 

1 

Ağa Han Dovilde bulundutu 
halde karısı 1sviçrededir. Fakat 
Ağa Han karlll ile arasında ihtillf 
bulunduğunu tekzip etmfttir • 

Kazım Pş. Hz. 
Büyük Millet Meclisi Reisi KAznn 

Paşa dün Yalovaya gitmittir. Yann av 
det edecek ve cumartesi günü dalret in· 
tihabiyesi olan Bahkesire gidecektir. 

Doktorlar geziyor 
Etıbba mubadenet Ye teavüa 

cemiyeti bir Yapur gezintial ter• 
tip etmiıtir. Doktorların vapuru 
29 ağuıtoı cuma gOnll aaat on 
Uç buçukta ' k6priiden kalkacak, 
Kadıköy, Haydarpap, Bebek, 
Çubuklu iskelelerine utra:faftk 011 

Altınkuma gidecektir. ·Orada iki 
saat kalınacak, i.teyenler deaiıe 
girecekler, mUteakiben boğa& 
haricinde bir gezinti yapacak, 
bilihare Bilyllkdereye gelinerek 
burada akıam yemeği yenilecek• 
tir. Vapur gece yirmi llçten llOD-

ra Bnynkdereden aynlacak, Ru· 
meli ve Anadolu sahilindeki bü
tlln iskelelere ujrıyarak köprü• 
ye gelecektir. 

Ebbba muhadenet cemiyetinin 
hazırladığı bu cazip gezinti, ls
tanbulun münevver ve kıymetli 
bir sınıf güzidelerine Ye ailele
rine güzel ve eğlenceli bir gtia 
yqatacaktır. - ------

Fıkra: 

Ukalalık .•. 
Hediyelerimiz ' VaktUe Divanyolunu açacaklan •• 

Bltmeıine 4 gün kıldı man, Avrupadan bir mühentm çağ&r· 
Ekaik numaralan idare• TTUflar. Bu adam, haritalarım, lıesapla-

1 rı~, keşiflerini hazırlanıağa uöraflr· 
hanemizden tedarik ken bir gün ıeylıialtim elendi kendt.lnl 

edebilirainiz yemeğe çağırmıı. 
Gazetemizin başındaki hediye ku- Çorbadan kahveye kadar ıeghialdm 

ponlannın son numaralannı takdim elendi mütemadiyen kO'"'fl'IUf ve dai-
ediyonız. Birlktirmeğe devam ediniz. ma açılacak yoldan bahsederek "ıura-

Okuyuculanmızın aşağıdaki izahata dan geç11in, buradan geçme.in!,. yollu 
dikkat etmelerini rica ederiz: ihtarlarda bulunmuş. 

1 - Kuponlar 45 gün devam ede- Erte•l gün istüanamesinl veren Ao-
cektir. rupalı mühendise neden iatUa ettillnt 

i - 5 numaralı kupon yoktur. Yerine soranlar fU cevabı al11Uflar: 
ala numaralı kupondan iki tane ko- _ Şeyhislamı bile yol hakkında dl· 

nacaktır. ~ rektil veren bir memlekette ihtiaaı• 3 - Abonelerde kuponlannı kesip 
blriktlrmelidirler. ve bana ne lüzum var? 

4 - Kuponlar biriktikten sonra bl- Dünkü gazetelerden birisi bir mek· 
riktirenler i5im \'e adreslerini Vakıt tep çocuğunun Falüı Rıfkı Beye hUa-
müsabaka memurluğuna bildirecekler ben yazdığı bir mektubu neırediyordu. 
fakat kuponlannı kendi yanlannda "Benim neslimde her kusur var, fa-
saklıyacaklardır. kat benim neslimden bir Zi11a Burşltlı 

5 - Kur'a günleri ve 5aatlerl aynra bir Bahriye Vekili llısan çıkmanuıtır,. 
ilAn olunacıkur. k 

6 _ llln olunan gllnlerde ve saat- diye biten bu toy mektubu o uyunca 
)erde kupon blrlkdrenler kuponlannı aklımıza yukarki fıkra geldi. •• 
.. Valcıt.. idaresine getirecek, bizzat - Türkiye, mektep çocuğunun memlt'-

ı kur'a çekip çıkan hediyeyi alabilecek- ket ricaline nC18Uıat vereceği bir IUkl 

1 
terdir. değUdir. 

• • 
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kişi ile __ - Madam Pavlova Garip bir cinayet 
((Gazinin memleketinde» Tı· marhane şofo·· ru·· hı· ç tanı
nıuharriri ne söylüyor? 

Kadınlar 
mülakat ... 

arasında ... 
14 

Gittiğim evin dört salonu vardı, ve, o - Koca bir veznedardan b ka 
gün, kabul günü olduğundan orta ka- şey değildir. Kansının hesapla aş .. bdlr 
pılan açılmıştı. Ben, mahçup, bir kö- meli ı nnı 0 

e-
§eye slnmlştim. Oteki odada U.fazanlık - Bir kazanmalı iki 1. 
ede d"rt k b i ·· · ' yeme ı. • Çok n o rz en gormiiyorlardı. S(;z. sarf etmekle çok iş gö ··1.. • • 
lerfnl ~ynen zaptettim. hr. ru ur, çok çalışxİ 

Mavılf: - Şadancığım l ikbal kadar - Akıllı koca bir f JAk tt' 
e-k kad .. d · E k E e cı e ır. r- ın gorme ım. şe , şşek, Eş- - Bir çocuk mu k 
f~k, v~~seldm. Kocasının eline ayda ur mu? Bir ur. Çü~:: sa kamında bir 
şoyle boyle altı yüz Ura geçiyor. Bu- - İşten artma di ot çıkanlır., 
nunla ne yapıyorlar, bilir misin, Şa- ler. Yanhııı. içten z,t ş edn artar; der-
dan? t '$ ar ar, ıştan artmaz. 

. ç çamaşınm ne yapayım? Bana diş 
Tırşell: - Hayır. mantosu }Azım G" ü ı · · 
M il

• M f · or nm yecek şeye me 
. av ı: - e ruşat alıyorlar, an- tetik vermem. · 
tıkalar alıyorlar, iç çamaşın işletiyor- - Kanun kftaplanndald evlen 
lar, her bankadan kumbara alnıış- boşanma bahislerini · · k me, 
lar be küt"' · · ıyıce o udum· 

Y 
, B dyl h upanesını tamamh- a~ıcı gözü ile okudum. Bunların bir ek~ 

or. u a a, ayvan. • • sıği var: Beş on til ı.. b Sa ı .. k t G r u se epten dolayı 
n ı soze arış ı: - ayet iyi ye- kan kocasını boşıyabiliyor: Cin 

mek yerler. huysuzluk fal~ filA ayet. 
M vili ' n, cın .• • Halbuki pa 

a : - Ev kedileri. • • • Bütün ra8tzlıktan dolayı da kan k d • 
~ü~ evde ~ineklerler, Her şey sırayla: ayrıJabflmeli idi. Zengin diy:c:ısı~ an 

akr
a tada hır gezinti, bir sinema bir vardınız. Bey paraları tükett' ~ eye 

.. aba ziyareti .Aldığı pudra, 'allık runuza siz ebediyen ö züıı;ilrtUı. he zo-i 
goz boyası bir il ' k 1 ı; n arem 
görü t" . s.ene s rer. Kendisi ile a acaksın~z? GenÇ!lin!z, gUzelsJnlz. 

ş um, bu kadar paran var, seni B~kııları size can atıyor. Siz ise 0 

:~ ~~fa ol~un Ambasadörde, Türkuaz- mendeburun karısı olma~a mahkilm· 
. gonnedım. Ayoll Sen hiç otomobile sunuzl Müebbet kalebentlik 

bınmez · · ? d N • mısın edim. Ne cevap verdi. - amus. Buna ne güzel bir kafly 
tahmin edebilir misin? Dedi ki evvelA. buldum: KA.bus. e 
:~ sonra eğlence. İlkin evi döşeyeyim, • • • • • • Vecizeler sonuna geldL Bun-

yıyayım, arda para kalırsa eğlence- lan bir romancı kafası ile uydurdu 
Ye giderim.••• Ninemin ninesi de o fi· Yakıştırdım sanırsanız yanılıl'8In m. 
kirde imi§. İkbal gibisi elli sene evvel Eksik yazdım. Mavili şairlik te . ed~~ 
dünyadan göçmeli idi. İnsan asnna uy- miı,. Mahçubum, lakin bir beytini nak
nıaJı. •. Eksik etek, kısa saç, boyalı kir- ledeceğim. Nablnin meşhur, pek meş. 
Pik, cllaU tırnak, viski ve şampanya, hur, son derece meşhur: 
ıeznıe ve eğlenme asnndayız, biliniz, cNe beld blr (zene) mahkfJm olmak 
)'ahu..•• «Taze taze zeokten mahrum olmak/' 

• ••••• İç çamaşm t Hay aklına şqa- beytine mavili hanım şu nazireyi söyle
Yıın. Onu kim görecek? Bankada para. miş: 
'Ya yann ölU1"8ek? Sevres takımı? Çat! «Ne beld bir (ere) mahk-fim olmak, 
der, kırılır. «Taze taze zevkten mahrum olmak/ 

Bunlar dünyanın zevkini bilmiyor· • • • • • Aman, muhterem ve aıiz oku-
lar; katoli.k rahipleri gibi mahhiklar, yuc?lanm, g,kın b~ tasvir ettiğim sah
tAriki dünya! Hay akıllarına turp 81· :e:.~ ~stanbulda, Şışlide, Modada, Ka
kanın. Cazdan anlamaz, eazdan anlar- ı oy nde tasavvur buyUrmayınız. Ha
nu~ Yuf onun uduna da, sazına dal YI.~' aslA, haşa...••• Ben Romanyadan 
Alkol vücuda dokunur diye içki içmez. Bil.kreşten ~ediyordum. Aramızd~ 
hli§. ••. Pabucu büyük... Nerede ise ::u1;{ on dse~ız saatlik bir mesafe var. 
bet vakit namaz bile kılacak, Melikede r ara en z var. 
kolera olmasa hacıhğa da gidecek. Cel4l Nuri 

• · • •• Acaba bu mavili küçük hanı-
nu nasıl tasavvur buyurursunuz? Sizi F ı • t 
bfraı "tenvir,, edeyim: Ytizü cenpresl· aa ıye 
Yonf8b tablolar gibi boyalı. Kaşlan 
~?atlı: Her gün biraz öteye. biraz be· Şehir meclisi İntibah • • 
l'iye yeni bir kaş yapıyor. Gözlerinin C H F l . . 1 

lÇlO 
ucundan ötesi, iki santimetre yer de • • ır cası ıçtımalar 
boyalL Alt göz kapaklarından sonra yapıyor 
htt, altı renk karı~yor. Dudakları gttç DUn Şehremanetinde C 
~Yııyormuş, çünkü d3rt tnrııı kırmızı Fırkası umumi kltibi sıdf~t 
&rt§tırmak Ulzımmı~ Beyle fırka mtifettişi Hakkı ş· 

Mavilinin tırnakları? İyice dinleyi- • p r kT M h ı~ 
niı: Tuvalet mavi, tırnaklar da mavi. nası • f., va 

1 
ve 

11 
u ittin ve 

Tu\'alet yeşil, tırnaklar da yeşil. Siyah muavıni Fazı. Beyler bir içtima 
tlbJse ile siyah tırnak. Annesi kendisi· yapa~~k ~e~ vakte kadar tehir 
nl azarlıyor: meclısı ıntıhabatı hazırhklarile 

- Sen Arap mı oldun? mqgul olmutlardır. C. H. fırka-
Opmesf, öpüşmesi de bi~ şaheser: sının aza namzetleri listesi bir 

dqdak açılıp kapanıyor, ]Akın boş boşu- kere daha gözden geçirilm· r 
l\a.. •. Temas yok' Bir şaptan ibaret. DU . d fırk hış ır. 

Fikirleri de riİzü gibi. Kendisi ile n a~ı zaman a. . a. ~na-
llZUn boylu göril§tlim. ıında da ıdare heyetı bır ıçtima 

- Hayat süslenmek ve. ••• flört yap- yapmııbr. 
ııtak içindir. Darbı mesel olacak bf r C. H. fırkası, namzetlerinin 
söz. Kendi dudaklarınd&iı dökülen sair tamamen kaıanmaıı için çalıı-
"atalar 6Özleri,.ı \ maktadır. 

"Türk gen9lit}ine büyük itfma- [J"'lıadıgvl bı·r adamı 0 .. ldu·· rdu·· 
dım var ; istikbaldeki muvaf· ı.ı 
fakıyetlerinden eminim " 
Meıhur Fransız gazeteci ve H d h• 1 J d b 

muharriri Madam Neli Pavlova a İseye şa it O an ar orta a Se ep 
Cidna kumpanyasının bir tayya· olacak bir şey buf unmadığIDI 
resile evelki gtln ıehrimize so·· ylu·· yorlar 
gelmittir. 

Madam Pavlova bir muharri· 
rimize: 

- Türkiyeyi tekrar gördüğü
me çok memnunum. Tllrkiyey,e 
liçilncü defadır geliyorum. llk 
defa 1927 de gelmittim. Ttırki
yenin çok candan ve samimi 
bir dostuyum. Bir sene evvel 
" Au papı du Ghazi., 11Gaı:inin 
memleketinde" Unvanlı bir kitap 
yazmıı ve bu kitabı Türk genç· 
liğine ithaf etmiştim. Kitabm 
intiıanndan ıonra memleketi· 
nizin bir çok yerlerinden mnta
addit mektuplar aldım. Bu all
ka heni çok sevindirdi. Tnrk 
gençliğine bnytık itimadım var. 
Onların lıtikbaldaki muvaffaki-

. 
· Oazlnfn ~mli/f.dlnt:l4 mda"ı'r 

Madam Pavlova 
yetlerinden çok llmit.anm. TOrk 
gençliği ve Tilrkiye aon zaman• 
larda hntnn Avrupacla bDyOk 
bir teveccOh ve sevgi toplamıı· 
tır. Bu alaka yeni fırkanın te· 
fekktililnden aonra buablltftn 
çoğalmııbr, 

Fethi Beyf endiyi Pariaten ta
nırım. kendisi yeni bir fırka 
tesis etmekle memleketinize 
bUyllk bir hizmet etmiı oluyor. 
Tek partili bir hllk6met kuvvetli 
olabilir Fakat unutmamalıdır ki 
bu daimi delildir. Bunun için
'dir ki Fethi Beyin bu hareketi 
ikinci bir büyilk inkilip ol-
muştur. 

Bir hafta sonra Bükret, Buda
peftet Pirağt Brealont Vartova 
tarikile ve tayyare ile Parise 
döneceğim. Sey•hat intibalanmı 
Cenevre gazetesinde yazacagım. 
Aynı zamanda sosyal demok· 

ratların naşiri efkin olan La re· 
publique gazetesinde çabııyorum 
ve Bonos Ayres t-' intiıar 
eden jurnal Amerikan gazete
sının muhabiri bulunuyorum. 
Alakadar bulunduğum ga.ıetele,. 
den birisi de Pöti Parizyen dir. 

iki ay sonra tekrar memleke
tinize geleceğim. O ı:aman daha 
çok kalacağımı Omit ediyonım. 

demiıtir. 
Madam Pavlovanın bilyilk ba

bası bir Türktfir. Bu zat bir 
Fransız kıtile evlenmİftir. Bu 
izdivacın mabsulU Madam Pav-
lovanın anneıidir. · 

Madam Pavlovanın annesi bir 
Bulgarla evlenmiıtir. 

Madam Pavlova Torlderi çok 
sevmeıi ihtimal ki bu kan rabıta
sından ileri geliyor demektir. 

Cinayete sahne olan Bahçeli meyhane 
Evelki gece Hnriyeti ebediye 

tepeaine giden yol üzerindeki 
Kozanın meyhanealnde bir cina
yet olmuttur. 

Vak'anm tafsilitı şudur: 
Tahmil Ye tahliye amelesinden 

Aptullah Kozanın meyhanesine, 
yanında kadınlar olduğu halde 
gelmiı Ye saat tiçe kadar rakı 
içmiftir. Bir aralık Aptullah 
yanındaki masada oturan timar· 
hane töförlerinden Ahmet ile 
tanıtmıştır. 

Saat dört buçuğa doğru Ah· 
met hesabını görmüş, ayağa 

Diynrbekirde 
Halk i,ebilecell temiz bir 

.sava lcavuıuvor 
Divarbeldr halla içebileceği 

temiz bir ıuya ilk defa olarak 
kavuımaktadır. Belediye ıehrin 
garbinde Bağlar mevklinde kAin 
Refik Ef. kötkG cıvarmda bir 

lnf8atm baılangıç merasi
minden bir intiba 

kalkm111 veda etmek Ozerc aya• 
ğa kalkan ve elini uzatan Aptul
lahın üzerine atılmış, elindeki 
bıçağı kalbine ıaplamışhr Ap
tullah hemen yere ytkılmıı ve 
hastaneye götOrülUrken yolda 
6lmDıtUr. 

Katil kaçmışaada bir müddet 
ıonra yakalanmıthr. 

Eskiden tanışmıyan, gece ara• 
larında biç bir kavga olmıyan 
bu iki adamdan birinin diğerini 
niçin öldOrdllğU henUz anlaşıla
mamıttır. Tahkikat devam et• 
mektedlr • 

-~ 

l SPOR. 

' Süleymaniye Terbiyei Bedeniye Yur
dundan: Senelik kongre 29 ağustos cu
ma günti saat 10 da yurdun Şehzsdeba~ı 
letafet apa.rtımanındaki binasında akdcdi
leceğlndcn bilumum Azanın te~rifleri rec:" 
olunur. 

Yeni Asır refikimiz 
lzmlrde çıkan Yeni Asır refi

kimiz otuz altı yaşına girmiştirt 
tebrik ve muvaffakiyetinin deva· 
mım temenin ederiz. 

Mr. Filbi 
M6sUiman olan lngiliz 

mdsfe~rıkir 
Bir kaç glln evvel !ngilterenin 

Arabiatan ahvali hakkında ihti· 
ıaaı ile maruf Mr. Filbinin müı-
111man olduğunu yazmııhk. Ara· 
biıtan ahvali hakkında mlltead· 
dit eserler yazan bu İngiliz ınüı· 
teırikinin İsllmiyeti kabul etmesi . rx XJ i~aretll :r;at belediye reisi 

boktor Nüzhet, [ X] işaretlisi 
müteahhit Fethi Beylerdir. . ~ ... ~ 

havuz inşa ettirmiş ve buradan 
itibaren demir boru ferıine bat· 
lanmııbr. 

Diyarbekir şimdiye kadar su-
suımu idi ? Hayır! On beş kilo· 
metre GUı:el kariyesinden ıehre 
vaktile su getirilmişti. Fakat bu 
ıu şehre 1ıelinciye kadar mü
levves bir hale geliyor. yolcular 
•e çobanlar içine her tUrlü ıey 
ler atıyorlar ve nihayet su tak· 
sim noktalarına taksimabn büınU 
ıuretle ifası için gübre dökmek 
mecburiyetinde kalımyordu. Bit
tabii bu su ne içilebiliyor, nede 
baıka bir işe yarıyordu. 

Diyarbeldr belediyesi yeni su-
yu şebire indirirken lstanbuldaki 
T erkos şirketinin usul ve tesisa- \ 
tını taklit etmektedir. On ilç 
kilometrelik bir saha<Ja ypılao 
tesisat bir sene zarfında bitecek, 
halk temiz su içecektir, 

llayret ve merak ile karşılanmış· 
trr. Mister Filbinin bu münase
betle bir resmini dercediyoruz. 
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Donanmamız ve Yunanlılar 
V unanlılar ne suretle bahri müsavat 

teessüsünü istiyorlar ? 
••••• 

1 unan ~elirl Elehram muh4birine neler Mivlemi~! -. -. El Abram a-azetesinin Tnrkiye 
muhabiri, Türkiye - Yunanistan 
münasebetleri hakkında M. Po
lihronyadis ile mülikabnı yaz
maktadır. Muhabir diyor ki: 

« T arabyada M. Polibronyadia 
ile uzun bir mülakat yapbm. 
Kendisi bana M. Venizelosun 
Türkiyeyi ziyaretinin 15 Teşrin· 
evvelde vuku bulacağını Ye ken
disinin 10 Teşrinevvelde Anka
raya hareket ederek orada M. 
Venizelosu istikbal edeceğini 
söylemiştir. 

Bu zamana kadar Tevfik Rüı
tn Bey Polihronyadis itilafı Ati
nada hazırlanmış olacak ve M. 
Venizelosun Ankarada bulundu
iu ıırada imza edilecektir. Yu
nan sefirine göre Türkiye-Yuna
nistan münasebatı, uzun bir sul
hün mfisalemet devrine girmek
tedir. Sefir, Tfirkiyede mes'ul 
ricalin , bilhassa ismet paşanın 
Yunanistana karşı gösterdiği 
dostane hislerin samimiyetinden 
emindir. ismet paşa iki memle
ket arasındaki siyasi münasebet
lerle beraber iktısadi bir anlaş
ma teminini, Türkiye ile Yuna
nistan arasında, bazı çeşitler 

lizerinde gümrük ittihadı bulun
masını arzu etmektedir. Bu mes
ele mevıuu bahıolmuş ve ona 
tütün siyaseti namı verilmiştir. 
Bunun hedefi iki memleket ara
sında, t iltün mahsulünü satmak 
hususunda bir ittihat bulunması
dır. ileride Bulgaristanın bu itti
hada ittiraki zaruri görülüyor. 
Yunan hükumeti, biltüo siyasi 
meselelerin tasfiyesinden sonra · 

Türkiye ile kuvvetli iktısat rabıtaları 

tesisine muhalefet etmemektedir. 
Fakat iki taraf arasında en 

mühim mesele, bahri müsavat 
meselesidir. 

Türkiyenin bir donanma vü
cuda getirmek istediğinde füphe 
yoktur. Bütiln türkçe gazetelerin 
ifadesinden bu anlaşılmaktadır. 
Yavuzun tamiri ikmal edilmiş 

balunuyor. 
Yakında bu harp gemisinin 

hareketi ve Maltayı ziyareti, 
Türkiye hükumetinin yavuzu 
takviye edecek bahri inşaata 

ıevkedecektir. Türkiyenin hedefi, 
Mecidiye, Turgut Reis ve Hami
diyenin ihracile 40,000 tonluk 
bir donanma vücuda getirmektir. 

Bahri m8savat meselesi An
kara ile Atina arasında müşkll
lltı mucip olacakbr. 

Yunan hükumeti Sallmiıi al
mak fikrinde değildir. Fakat 
bahri müsavat prensibine mebni 
yunanistan Yevuz hacminde hafif 
gemilere sahip olmak istiyor. Bu 
ıuretlc faikiyet bir dereceye 
kadar Tlirk donanmasında ola-

cakbr. Aceba Türkiye bunu kabul 
edecek mi? 

Yunan bahriyesi bu mesele 
etrafında bir muhtıra hazırlamış· 
br. Bu muhtıranın çalınarak 
Türkiye sefarethanesine takdim 
olunduğu ıayi olmuı ise de bu 
şayia tekzip edilmiJtir. 

Mesele hali hazırda Ankara ve 
Atinada tetkik olunuyor. Fakat 
bu meaele diğer meselelere 
mllteallik itilafnameleri geciktir
miyecek gibidir. 

Memleket haberıerl 

Denizdeki cinayet 
İzmir gazereleri bu kanlı hadisenin 

feci tafsilatile doludır 
lki gün evvel lzmirde yapılan 

bir cinayeti telgraf haberi ola
rak yazmııtık. · Dan gelen 
Jzmir gazeteleri bu meraklı zabıta 
vak' asını ıöyle anlatıyorlar: 

lzmirde Kokaryalıda oturan 
makinist Yusuf efendi isminde 
bir zatın amcazadesi , zabıtaya 
müracaat ederek Yusuf Efendi
nin evde yaralı olarak yatbğını ve 
bUyUk bir cinayete muttali oldu
ğuııu söylemiştir. Buoun üzerine 
zahıta ve adliye tahkihata baş
lamış ve Osman kaptan isminde 
biri katil filinin faili olmak töh
metile tevkif edilmiştir. 

Anlablııa göre hadise tudur : 
Kaçakçılık işlerinde kullanılan 
Orhaniyc motöril , pratikasını 
yaptırdıktan sonra gece yansı 
Geliboluya müteveccihen fzmir
den hareket etmittir. Motörlin 
kaptanı Receple sahibi Osmanm 
arası açıktır. 

Osman, yeğeni Süleymanla 
birlikte, hareketinden evci mo
lör e gizlice dahil olmuş, bir ta
rafa saklanmışlar, motör bir 
hayli yol aldıktan sonra Oıman
la yeğeni Süleyman birden or· 
taya çıkmışlar, evci de anlaştık
Jan iki tayfa ile birleşip taban· 
calarım çekmişler, kaptan Recep 
efendiyi ve motörde){i iki yolcu
yu - Tüccardan Cemal ve Meh-

met efendiler - öldUrmDılerdir. 
Katitler iki yolcunun nzerindeki 
2800 lirayı aldıktan sonra gerek 
bunlann, gerek kaptan Recebin 
cesetlerini birer çuvala koyup 
ve çuvallara bir de ağır taı 
bağlayıp denize atmışlardır. Si
lAh seslerini duyup makine dai
resinden dıtarıya fırlayan maki
nist Yusuf kendisine çevrilen 
tabancalan görmUş, gerisin ge
riye içerire atlamıı, kızgın ma· 
kinenin üstüne düşmüş, tehlikeli 
surette yaralanmıştır. 

Bundan ıonra katillerden Os
man kaptan ile yeğeni Süleyman, 
motördeki kayıklardan birisine 
binerek Çalıbqı mevkiine hare
ket etmişlerdir. Bu ıırada Oı
man kaptan motörde kalan iki 
tayfaya ıu tenbihte bulunmuştur: 

- Motöril İtalyan sularına 
ıbrersiniz. Bunnlan öldilrdilğil

mllz gibi makinist Yusufu da 
öldUrUrsünilı:, denize atarsınız ve 
motörc ateı verirsiniz. Yilzünüzil 
ellerinizi biraz yakarsınız ve kap· 
tanın ve yolcuların boğulduiunu 
söylersiniz. 

Makine dairesinde bulunan 
makinist Yusuf bu sözleri duyun
ca benzin deposunun kapağını 
açmış, benzini denize dökmllıtUr. 

Osman kaptan ve yeğeni Sü
leyman Çalıbaıına çıkbktan son-

Silah kacakçılığı CENNET 
Gıletada Rız&nın kahvesinde 

neler krrs r 6ttı? FE · • 
Silahları ne yapacaklardı? DA YJLERJ - Yozen:Ö..W:;l!,u::= 

Yirmi gün evvel yapılan bir Ş h •• ı C b 1 ı· le ·· ı -k t 
silah kaçakcılığını dun yazmııhk. ey u e e m u a a 
Hadisenin tafsilatını yazıyoruz: "Sana istediğini vereyim, ya)nız ıen git,, 

Fırka müfettişliğine ihbarı ya- _ 122 

pan Tahsin B. isminde bir zattır. Elçiler cevap verdiler: Zeydun maksadı anlamııtı: 
ihbara nazaran silahların milba- - Bize kat'i bir cevap vermez· - Vazifemi ikmal etmeden bir 
yeası, pazarlığı Galatada Rızanın seniz aramızda harp başlıyacaktır. yere gidemem. 
kahvesinde yapılmııtır. Tiltün Biz sizden bunun cevabını bek - Fakat ben sizi ihya ederiJJl• 
kaçakçısı tarif, Lilelidc oturan liyoruz. Ya harp, yahut teslim. - Ne ile? 
Saffet ve dört kUrt bu kahvede Şeyhül Cebel kendisine karşı sev· - Altın,: gümüş, mücevher, k~· 
görllşmüıler, otomobile binere!C kolunan ordu ile başa çıkamıyaca dın ve her şeyle, tasavvur edeceğı• 
Kasımpaşada Arifin eYine git- ğını pek ala biliyordu. Zeydun ile niz her şeyle .... Kalemdeki en g~· 

' mişlerdir. Haldun çok ciddi adamlardı. On-1 zel, en nadide kadınlar sana carı-
Tarassutta bulunan Tahsin B. ları satın almak kolay değildi. ye olsun, bunların her birini altın

bu evden silah çıkanlarak meç- Fak.at Şeyhül Cebel için başka ça· la ve mücevherle süsliyerek san~ 
bul bir semte götürmüş olduğunu re yoktu. Çünkü açık bir muhare· hediye ederim. Sana yığın yığın 
beyan etmiıtir. bede esrarkeıler muhakkak ki her istediğini veririm. Yalnız bll 

mahvolurlardı. Onlar ancak el al· askerlere geri dönmeği emret .,,e 
Tahsin Bey, ihbarının doğru- tından fesatlar çevirmekle; düş· geri dön ...• 

luğunu isbat için Saffet Beyden manlarım kahbece öldürmekle, ha- Şeyhül Cebel, bu parlak sözlerin 
bir iki silah alabileceğini de ili· armlarım yatak başlarına sapla- bu yaldızlı ve ciddi vaitlerin teıi• 
ve etmiş ve birinci ıubc memur· dıkları kamalarla tethiş ediyor ve rini anlamak için Zeydunun yüzü
larının Lalelide tarassutta bulun- bu suretle kendilerini koruyabili- ne baktı. Zeydun bir kaya gibi du: 
dukları bir sırada Saffet Bey, yorlardı. Halbqki şimdi vaziyet de· ruyordu. Onun verdiği cevap ild 
Tahsin Beyin Hüseyin ismindeki iitmitti. Salahattinin kazandığı za· kelimeden ibaretti. 
bir adamile birlikte eve girmiş ferler halkın heyecanını artırrnı~, -Ya teslim olursunuz ve yahut 
ve iki tüfek alarak otomobile kimsenin kalbinde zerre kadar kor- harbederiz. 
binip avdet edecekleri sırada, ku bıralanamıştı. Esrarkeşlerin bı, - Israr etmeyiniz, emir, çünk~ 

kadar zamandan beri saldıklan kor harp hem lehte hem aleyhte tecelh 
memurlar gizlendıklcri yerlerden ku bir anda zail olmuş; bütün ef • eder. F edayilerimin ne müthit a• 
çıkarak Saffet Beyi yakalamış- kar onların bir an evvel imhası tara dam olduklarım yakından biliyor• 
lardır. f ına teveccüh etmişti. sun. 

Saffet Bey o gece nezaret al- Şeyhül Cebel dütündü: Bu Hal- - Biliyorum ve 11rar ediyorunı• 
tında kalmış ve bu tilfeklcrin dun ile Zeydun Endülüslü idiler? Elimden gelirse sizi imha edece" 
kardeşinin çocuğu olan birinci Bunlar her halde memleketlerine ğim. Şimdi kalenize dönünüz ve 
şube memurlarından Hasan Bas- dönmek isterlerdi. Belki onlara bize cevap hazırlayınız ••• 
ri Beye ait olduğunu söylemittir. pek büyük atiyele~ verecek, en kıy Şeyhül ~ehe! son bir ~e§e~bü.~te 

K yfi t Has B · B d metli mücevherlerıni onlara hediye bulunmak ıstedı ve §U sozlerı ıoy• 
e ye an asrı ey en k 1 . k k ledi. 

sorulunca 0 da bu silAbları Koca edecek olursa a eyı urtarma · .. . 
M f R d k v mümkün olurdu. Elçiler ayakta - Dutman kumandanı Melıke<: 

.usta a aşa 8.. ev aftan aldıgı cevap bekliyorken Şeyhül Cebel nin Mesrure gibi bir akıbete uğra• 
bır evde buldugunu, amcasının ·d· l. b. d .. ·· ·· masından korkmaz mısın? Benilll 
k d

. . d • . . gı ıp ge ıyor ve ır çare u~unu· • 
en .:ı~n. !n ısteme~ı .nzerıne ona yordu. Nihayet Şeyh elçilere dön- Kudüste fedayilerim vardır. Benilll 

verdıgmı ıfade etmıştir. dü ve onlara fU sözleri söyledi: bir emrim onları hemen faaliyete 
Bunun üzerine tahkik•t ve _ Siz hemen geri dönünüz. geçirir. Anlatmak daha iyi değil 

muhakeme . netic~sine .ka~ar Emir Zeydun hazretlerine selam· mi? .. .. . . . ... 
Hasan Basn Beyın vazıfeıınc larnnızı götürünüz. Kendisine de- .. Zeydun duıunme~ı. Şeyhın yu 
ıimdilik nihayet verilmiftir. yiniz ki cevabını istedikleri mea'- zune baktı v<: emrettı. . .. 

Muhabı·r Tah .. B b h ele ancak ikimiz araıında karar- - Bet dakıka zarfında 1ıerı don• 
sın ey e er d ..... · kd. d · · · d ı 

ıiJih için 22 lira vereceğini de latbrılabilir. Onun için yarın ak· me kıgımz A tha ır c
1 
sııı ~~t~~ .. e .. e 

ilave etmiıtir. tam kendisini iki ordugah arasın· ve a.rarga ıma a ır . go ururuJJl• 

B ti hk
.k ilk k da bekliyorum Hiçbı·r taraftan 0••• Haydı. Yarın sabahleyın cevabını• 

u sure e ta ı abn ıa- • l d ::ı:. kd. d h·· · .k li . . S fft A "f teki tarafa kar•ı ' gaddarane her- zı a ma ıısımız ta ır e ucuDI 
mının ı ma ıçm a e, n ve 3" • • w • • . hangi hareket vukubulmıyacaktır. emrını verecegım. • • 
Rıza Ef. ler ıkametgab ve temı· E .. z d b k b 1 t . .. . Cebel ıeyhi arkasına bakmadan 
nata raptedilmiıtir. mkdı~ d e~k~t unf u a u e tdıgı kalesine döndü ve açılan kapıdan 

- _ ta ır e ı ı ara ı memnun e e- . . . . 
ra ~ostanlı'~a gi~mif ve oradan cek bir tesviyeye desteres olaca· ıçerı gırd~. . • • 

11 lzmıre gelmışlerdır. ğımızı ümit ederim. F edayıler ve daıl~rın hcpsı onu 
Benzin olmadığından motör El .1 b 1 • d.. .. karıısında secde edıyorlardı. Hep• 

. . .k. yf çı er u cevap a gen onmuş· . d h. lak h · b" ··JC 
ıstop ctmıt ve ı ı ta a motörlln l z d b·ıd· · 1 d. sı e ıey ın mut a arıçte uyu 
h k d 

. v• • l er ve onu ey una ı ırmıt er ı. b. . .. d••W•• k ·d·l H lb 
are et e emıyecegtm an ayınca Ş h· · ı C b 1 h b 1.. .. ır ış gor ugune anı ı er. a u: 

telqa dOımUılerdir. ey ~ e e ar e uzum gorme ki ıeyh en zavallı; en badbaht Ta%1 

Makinist Yusuf kendisini öl- d~~ teslı~ olur, yalnız ~unun muka yette idi. Şeyh doğrudan doğruya 
dUrmemcleri için yalnrmıı , ~ılınd~ hır takım ıeraı~ ~oparmak mahut taraçasına gitmif, dailerinİ 
ağlamış, nihayet kendisini af- ıs~erdı. Zeyd~n bu te!d~f~ kabul ~t- davet etmitti. 
fettirmiştir . mıt ve Şeyhul ~~b~lı. ık~ o~d'!gah Şeyhin irat ettiği sözler vaziye• 

Bir gün bir gece Hama dal- ar":3ı~~a bekledıgını bıldırm!ftı. Er tin son derece tehlikeli olduğunu 
yanı açıklarında demirli kaldık- teaı gun battıktan sonra ~~ır Zey· gösteriyordu. Şeyh diyordu iti: 
tan sonra motörün yelkenlerini d.un kılıcını kuş~ara~ mulikat ye- - Bana öyle adamlar bulacak .. 
açarak hareket ctmitler ve bir rıne ~~eket ettı. Aynı anda Ceb~I ımız ki herne bahasına olursa ol~ 
müddet yol aldıktan ıonra deniz kalesının kap~sı açılmış ve Ş~y~ul sun hasım kumandanım öldürecek 
suyu yedi kulaç derinleıince mo- Cebel ona dogru hareket etmıştı. ve kellesini bana getireceklerdir. 
törün baı Ye kıç taraflarına bi- - Ya ~udüs şehrinde uğradığı· Ondan sonrası bana aittir. 
rer delik açtıktan sonra motörll mız tecavuz? Dailer yerleri öperek çıkmıtlar! 
batırmıı ve motördeki kayığa - Hakkınız var. Fakat ben i§· en çok itimat ettikleri iki fedayiyı 
binmişlerdir, Bunlar hntnn gece lerin bu şekli alacağını kestireme- çağırmışlar ve onları Şeyhül ceı,e. 
yol aldıktan ıonra sabaha kartı miftİm.Bütün tebaam arasında hay lin huzuruna götürmütlerdi. 
Kokaryalı'ya gelmişler ve yaralı siyetimi korumak için bu işi takip Batdai onları takdim etti: 
olan Yusufu Kokaryalıdaki evine etmek mecburiyetinde idim. Siz - Efendimiz, bu iki köleni:ı: 
bırakmışlardır. §İmdiye kadar vukuculmıyan bir her emrinizi tam bir sadakat ve fe" 

lzmir müddei umumi muavin- §eyİ yaptınız; bizim kartal yuvasın· ragatle ifaya hazırdırlar. Kendile· 
leri Ali ve ŞUkrll Beyler tahki- dan f arksiz olan kalemizden firar rini birçok defalar tecrübe ettik, 
kata memur edilmi~ ve Osman ettiniz, bizden olan bir kadını ayar hep muvaffak oldular. Emret!ini:ı. 
kaptan Kemcraltında Hacı Sa- tarak onu aleyhimize çevirdiniz. Şeyh bu iki fedayiyi gözden ge~ 
dullah kahvehanesinde otururken Bunlar §İmdiye kadar görülmemiş çirmiş, kendi yüzüne bakamıyacak 
polisler tarafından yakalanmııtır. hadiselerdir. Bunlar benim nüfuzu· derecede huşu ve heyecan içinde 

Osman kaptan cinayet hak- mu kesredecek, benim tebaamı a· olduklarını görmüş, onların bu ha 
kanda hiç bir ter sölcmemekte leyhime çevirecek ıeylerdir. Onun lini beğenmiş ve söze batlamıştı: 
ve hadiseyi inkir etmektedir. için ben ne pahaıına olursa olsun - Vazifeniz bana dütman bat• 

Müddei umumi muavini Ali sizi ele geçirmek, bu suretle hiç bir kumandanı Emir Zeydunun kelle" 
Bey Alpaslan motörile ve bir kimsenin elimizden kaçamıyacağı- sini getirmektir. Ilunu yapmak içirı 
d d l l k' b lli h nı iıbat etmek istedim. Fakat talih nasıl hareket edeceğinizi amirleri .. 

e a gıç ~ ~a 8 ma a ne a- hep size güldü. Sultanın kazandığ ı niz ıize anlatacaktır. Bunu yapbğı .. 
reket etmııdır • .. zaferler, bu zaferlerin halk üzerin- nız takdirde sizi hiçbir kimsenin 

Batırılmıı olan motor arana- de yaptığı tesirler bizi fena bir mev nail olmadığı ihsanlara garkedece· 
caktır. kie düşürdü. Onun için sizden mü- ğim. Son derece dikkatli ve ihtiyat 

Yeni Isparta valisi ilim bir ricada bulunacağım. lı hareket ederek muvaffak olma: 
1 t aliliv · tayı·n d.l - Söyleyiniz. ğa bakınız. Muvaffak olursanız ıizı 
spar a v gıne . . e 1 en - Kendi vatanınıza dönmek çok özlediğiniz Cennete diri diri 

J?urm~ı ~ey, m~murı!e~ mahal- istemez mininiz? göndereceğim ve orada ebediyen 
lıne ı;ıtmıı, yem vazifesme baı· - Tabii isterim. kalacalçsımz !. Haydi gidiniz .. 
lamışbr. - Hemen dönseniz olmaz mı? / - (Bitmedi) 
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Bir tütün karteli 
Yunanistan , Bulgaristan ve 
Türkiye arasında müzakere 

.. (====="=v==A=K==ı-T_ ----"=•=N====s==B=H==i=R===H~A==s=E=-R---L=E=-R--_. ===--).. ·r-VA Ki 
Emanette Maarifte 

Belgrattan bildirildiğine göre 
Yunanistan, Türkiye ve Bulgaris
tan arasında bir tütfln karteli 
teıkili için cereyan eden müı:a
kerata Eylulde devam edilecek
tir. Bu bapta ıimdiye kadar gi
riıilen müzakerelerden şayanı 

memnuniyet bir netice elde edi
lememif tir. Bu defa müzakerat 
evelkinden daha vaıi bir esas 

Ozerinde cereyan edeceğinden şa
yanı memnuniyet bir netice elde 
edilmesine intizar olunuyor. 

Yunan gazetelerine göre Mı
sır, YugoslaTya da bu kartele 

İftirake davet edilecektir. Eğer 
bu havadis tahakkuk ederse 

~~kı ~arip tütünlerinin satışı 
ıçın bUyUk bir kartel teşekkül 
edecek demektir. Bu takdirde 
baılıca tlltiln müstahsili memle

ketler arasında rekabet kalmıya
cağından tütün fiatları 'ayanı 
dikkat bir derecede yüksele
cektir. 

Temenniler, Şikiiyeller 

Darü bedayi 
Tiyatro m2ktebi ne zamın 

eçıl2cak? 

Darülbcdayi mürakabe encü
meni dün toplanmış, tiyatro mek 
tebinin talimatnamesinin hazır-
1anmasile meşğul olmuştur. Ma
arif vekaleti talimatnamenin bir 
an evvel ikmalini telgrafla bildir
diği için encümen b'1gün de top- l 
!anacaktır. Talimatneme vekaletçel 
tetkik edildikten sonra reddedi
len üç bin lira verilecek ve mek
tep açılacakbr. 

Emanette Barem 
Em•net memurlarının berem 

cetvelinin ay )ıihayetine kadar 
geleceği anlaşılmaktadır. Eylül
den itibaren emanet memurlarına 
bareme göre maaş verilecektir. 

Tevhit 
Talimatname postaya verildi 

Emanetle vilayetin tevhidi ha
zırlıkları deYam etmektedir. T ev

hide ait talimatnamelerin vekalet 
tarafından postaya verildiği dün 

Bu nasıl iş? telgrafla bildirilmiıtir. Cemiyeti 
Adanada Kara İsalı nahiyesinin E- belediye yarın toplanarak umumi 

biilhadi köyünden Hacı Mehmet oğlu blitceyi müzakere edecekt'ır. 
Abdürrahman ve Araplar köyünden Is-

mail oğlu Mustafa iınzalarile aldığımu ArJ· antı·n mektep 
bir mektupta pek garip bir hadiseden 

~~sediliyor. lmza sahipleri, diyorlar gemisi geliyor 
Çak.ıt boyunda Karapınar civarında Devri Alem seyahati yapmakta olan 

çadırımda ailem ve çocuklarımla otu- blr arjantin mektep gemisi yann llmanı-
ruyordu.k. mıza gelecektir. 

Yanımızda lncirgedikli Osman 
7
e Prcsidente Sarmiento isminde olan 

Tarsuslu elektrikçi Süleyman Efendi- bu gemi 30 martta Bones Ayrcsten ha
Jer ve Karapınar istasyonu makasc;ısı reket etmiş ve muhtelif limanlara uğra
Konyalı Ali bulunuyorlardı. Bu sırada mışur. Burada dört gün kaldıktan ııonra 
Tarsus şimendif erlne mensup ileri ge. lskenderiyeye hareket edecektir. 
len bazı Jdmseler ve idarenin ecnebi bir 2850 tonluk olan gemide 12 yüksek 

Ecnebi mektep
lerde 

l{im1er tasfiyeye tabi 
tutulacak? 

Ecnebi ve akalliyet mekteple
rinde Türk muallimleri cemiye
tinden bir heyet dün Maarif 

emini Muzaffer Beyi ziyaret ede· 
rek muallimlerin tasfiyesi etra
fında izahat rica etmiştir. Mu
zaffer B. henüz verilmiş bir ka
rar olmadığını, maahaza hariçte 
iti olup muallimliği meslek itti
haz etmiyen kimselerin ağlebi 
ihtimal tasfiye edileceğini söyle
miştir. 

Maarifteki komisyon şimdiki 
halde muallim1erin sicillerini tet
kik etmektedir. Komisyonun 
tetkikatı daha birkaç gün de

vam edecektir. 
QQ 

Piza da 
Dün bir çay ziyafeti verlld_ı. 

Dün akşam ltalyan mektep gemısı 

Piza kruvazöründe bir çay ziyafeti veril
miştir. Ziyafette 1ta1ya sefiri M. Barone, 
ecnebi sefaretler erkAnı, emanet namına 
muavin HAmit B. kolordu namına Pertev 
paşa bahriye namına binbaşı Ziya B. 
bulunuyorlardı. Gemide geç vakte kadar 
dans edilmiş eğlenilmiştir. 

Belediye azası çağrılıyor 
C. H. F. Mii/ettişlıfinden: 
28 - Ağustos - 930 perıembe 

günü saat on buçukta cemiyeti 
belediye fırka gurubu içtima 
edecektir. 

Muhterem aza~m teşriflerini 
rica ederim. 

memuru civanınıza gelmış' ler al rütbeli zabit, 39 bahriye talebesi ve 300 
·' , em ya- kiş· d . .. b 

pıyor.aardı, biraz sonra çıplak ı k ı e gemı murette atı vardır. Ga '>J•nı•n yolu 
ve b"rib" . i k o ara ._..., 
d ğ 1 ırın ovalayarak bizim çadıra Bir sandal kazası 

0 ru Yak1aştı1ar, kendilerin b d B h k 
L aile var, böyle çıplak 1 e ura a Beykozlu sandalcı Han.-~ Beşil .. : :i- U afta çı ıyor 

..... değildir, sizin de~ 1 kge me~ muvafıl< tan 45 kasa birayı sandalına yük1iyerek Ya•an .·Memduh Necdet 
~o o çocugunuz var B k ··t·· kt ik ... dır dedim S'" ·· d - ey oza go urme e en Arnavutköy ___ , ___________ .,. 

de:; biri b;n :zume ~n.ldı~ar, iç1erin- akıntısında sandal batmışsa. da Hamzn lTIZAR 
b uranın ikincı kırahyım, kurtarılmıştır. «Bu kadın katil degib, cMahalle> tef 

u topraklar benimdir?" dedi, ecnebi -----------....;_-- rikalarımız mündericatımızm çokluğu 
memur alçak Türkler zaten ölmüssü- na mebni bugün dercedilemedi. Okuyu· 
nüz, daha ne dırlanıyorsunuz! aileni Kuçük haberler 1 culanmızdan özür dileriz. 

26500 • 
ıra 

B1riki o-une kadar 
b 

alınacak 
Muhtelit Mubadele komisyonu heye· 

ti umumiyesi dün toplanmıştır. Bu içti· 
mada Yunanlıların tazminat olar:ıl' 
verdikleri paranın ilk taksiti olan 
62500 ]aranın Türk Hükumeti emrine 
verilmesi için lngilte:·e Bankasma mel 
tup yazxlmasını teklif eden riyaset tch· 
Jiği okunmuş >e kabul edilmiştir. Bu 
para yakında hükiimetimize verilecek· 
tir. 

Adliyede~ 

T evkifane müdürü 
1tJ Evluici.e muhakeme 

edilecek 
lıtanbul ağır ceza mahkeme

sinde Evlülün on sekizinde, hak-, 
kanda yapılan tahkikat neticesin
de memuriyet vazifeıine ait ba
zı cihetlerden muhakemesine 
karar verilen tevkifane müdürü 
Ziya B. in muhakamesine başla

nacaktır. 

Maslakta " Kaçakçılar ,, filmi 
çevrilirken vukua gelen kazadan 
dolayı "Darülbedayi,, san'atkar
larından Talat B. in muhakemesi

nede ayni gün baıJanacaktır. 

Müfettitler kongresi 
Adliye müfetlişleri kongresi 

Eylülün birinde lzmirde toplana
cakbr. Adliye vekili Mahmut 

Esat B. , kongreye riyaset ede

cek, EyHll nihayetine doğru ls

tanbula gelecektir. 

Borsarta 

İsterlin 
Dün lngili~ lirası 1030 la a

çılarak 1030,10 paraya yllksel

miı 1030 kuruşla k.,.apanmıştır. 

Ünlfiya 
Ünifiye 99 1'uruşta muamele 

görmüş 100,20 kuruşla kapan
mıştır. 

ıstan bul tera rtfasetwaen: 
1stanbulda Tahta kalede Tomruk so

b~dan çek, uzaklaş, diye bağırdı. K · 
ŞımdJ senin çadırını darına dağın ede- onsor1ıyom - Kambiyonun va-
rim o zaman haddini bilirsia diye bir ziyeti hazırasını müzakere etmek üzere 
tehdit savurdular uzaklaştılar biraz konıorsiyom umumi heyeti bu gün fev-

kağında 42 numarııda Şişeci ve Billurcu 

Elif Naci' nin Davit Someh efendinin konkordato ta· 
lebile vukubulan müracaatı üzerine icra 

Resim sergisi kılınan tetkıkat neticesinde konkordato 

k d' talebinin nazan itibara alınmasına ve 
Elif Naci Bey yalnız en ı icra ve iflô.s kanununun 278 ,.e 279 uncu 

eserlerinden mürekkep bir re- maddeleri mucibince borçlu~~a iki ay 
sim sersıisi açıyor. Sergi GU- mühlet verilmesine ve Gala.tada Ömer 
zel San'atlar birliğinde eylülün Abit hanında sabık ceza reislerinden 
1 inci 2 inci 3 üncü 4 llncn avukat l\l&zhar beyin .komiser tayinine 

ık D h 1 ve işbu mühletin ildnile beraber icra ve 
g ünleri uınuma aç tır. u u 

kalAde bir lçtima aktedccektir. B<>nra misafirlerimden elektrikçi Sü-
leYJnan Efendiyi yanlarına çağırdı1ar Liman §İrk eti - Heyeti umu
bir de ne göreyim içlerinden biri bir e- miye gelecek ay toplanacak nizamnarne
linde tabanca, diğer elinde bastonunun de bazı tadilAt yııpacaknr. Bu meyanda. 
içinden çekip çıkardığı süngü olduğu şirketin şimdiki ismi (İstanbul tahmil ve 
halde Süleymanın üzerine hücum etti. ahtliye şirkeli) ne tahvil edilecektir. 
tabanca ile her tarafına vurmağa ve Borsa reımi - lktısa.t vekaleti 
l!IÜhgüyü vücudünün ötesine berisine mallarımızın . bari~ memleketlere daha 
Baplamağa başladı. Ayni zamanda Bi- ucuz. sevkedilmesı~i .temin için borsa 
l resmınl yanyarıya ındırmistir. 

tapu sicil meınurluklanna bildirilmesine 
._s.e.r.;,b.;,es;.tt~ir •• ________ _. ı karar verilmiş oldıığu ilAn olunur. 

emediğe adam gönderdiler. Maiyetle-
l'indeki amele ve bekçiler için silahları Tütün inhisarında - Yüz on 
nı ve kendirlerini alarak gelsinler, dört memurun açığa çıkarılac3ğı doğru 

değildir. 
gelenlere birer yevmiye bahşiş dediler. y 
Aradan bir müddet geçti yüz em ka- eni lise mUdiirlüğü - Ca~al 
dar amele çadırıma hücum ettiler ve oğlunda açılacak olan yeni lise mü•lür
Çadırımın iplerini kesmek suretile yık- lüğüne Maarif vekllleti zat işleri müdürü 
tılar. Benimle beraber Araplar karye- Rasim B. t:ıyin edilmiştir. 
sinden lsmail oğlu Mustafayı bağladı· Harbiye mektebi - Yakında 
lar, hakaretle Bozanti merkezine ge- Anka.raya nakledilecektir. 
tirdiler. Bunu gören çoluk çocuğum Yalovada - Istanbul valiliği i in 
feryat ediyordu. Ellerinden bizi kur- idarei hususiye bir köşk yaptırm:ı.ktadıı~ 
tarmak için zavallıların tazallümü de Maarif emaneti - Bu sene bi 
Para etmedi. Yüzlerce amelenin önü- bir talebenin açıkta kalmaması için kat~ 
de sürüklenmek suretile Bozantiye git· tedabir almıştır. 
tnekte iken Bozanti Halk Fırkası Mu- Ticaret borsasında - Memurin 

arasında yüzde lurk nisbetinde tensikat 
yapılacaktır. 

temedi yolda ellerimizi çözdürdü, na· 
biye merkezine getirildik nahiye müdü
rü işe vazıyet ederek bizi bıraktı, ma
halli vak'aya giderek zabıt varakast 
tanzim etti kesilen çadır iplerini dl' 
al<)ı, Bu vak'ayı bazı makamata bildir
dik, M.IA mesele yüz üstü kaldı siz ne 
dersiniz?,, 

MevlOt 
Ağustosun yirmi dokuzuncu günü 

öğle namazını mliteakip Ünkapanında 
Zeyrek Camiinde kAğıt tüccan merhum 
Hacı Mehmet Beyin ruhu için Hafız 
Mahmut Efendi tarafından mevlO.dü şe
rif kıraat olunacağından ~zu eden ak
raba ve arkadaşlann teşrifleri oıercudur. 

Kunduracılar - Kunduracılar ce-
1J1iyeti umumt heyeti S:ılı günü toplana
caktır. 

T ercUmanlar - Pazarte.si gün il 
tercümanlar cemiyeti kongresi akdedile
cektir. 

Ticaret umum müdürü -
Ticaret umum müdürü Karadeniz hııva
Jisinde teftiş:ıta çıkmıştır. 

Yakıt kUresi - Galata kulesine 
konan vakıt küresinin işletilmesi için te
lefon ~irketile emanet arasındaki müza
kere neticelenmek üzeredir. Bir aya ka
dar küre işliyebilecektit. 

Taksim Bahçesi 
Pek Yakında 

l\i l S S S 1 1\1 O N S 
Terbiyeli kliçiik atian ve köPek!eri ile 

TRİO RAKOWSKY 
Şayanı hayret akrobatik dansörler 

ANO CHARLEY MAUD 

Et, 

Büyük dana e§lenoelerinde 

ekmek, yaş 

münakasası 

sebze 

Jsfanbu Nafıa fen mektebi müba
yaat komisyonundan: 

Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan et. ekmek ve yaş 
sebzesine 27-7-930 T. vaki olan münakasada hiç talip çıkmadığın
dan bu kerre 28 - 8-930 perşembe günü saat 14 de kapalı zarf 
usuli•e ihaleleri yapılmak üzere yeniden münakasaya konulmuştur. 
Bu İf hakkındaki şartn3meleri görmek istiyenler cumartesi, pazartesi 
perşembe günleri mektebe ve miinakasaya iştirak edeceklerin de 
ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile muayyen saatte ko· 

misyonumuza gelmeleri. 

2:1 Riiu~ios Çdrşamba 9!10 

l):;.hilde 

1 aylı2t Kurut 150 
3 .. -400 
6 • 750 
12 1400 

Rebiü:ahır 

1349 

l l:ıriçtc " 

80) 

1450 
2700 

78 52 

Ayın ~oAu~u : 6,23 - bah11: 2o.~3 
- -- -

Namaz. vakitleri 
5abab Ôil• lkind• 

3 2l 12.16 16,f o 

Radyo: 

AktllTI 
18 sz 

'l'ahı 
~o 29 

Bu akşam Ankarada 
Riyaseti cümhur musiki he) eti 

saat 19 bando 
1 1 Ycber U\'crtur oberon. 
2 - Gıra suit orkestr. 
3 - Luigan fantıızi tirapsikor. 
4 - l\1onfired san son sin'~ 
5 - Hoscy vals ispanita. 
6 - l3erliyoz marş hoııgru,·az. 

ı Bu akşam Istanbulda 
Saat Scki;ı;dcn ona kadar alaturka 

fasıl. 

Sinemalar : 
Alkaza - Safdil kız 
A'emdm- - Kırmızı ok 
BeıiktaJ) Hilal - Veniün 
Ekler - Malek sınemacı 
Elh:ımra - Y:ınm evliler 
Etuvcl - Aşk zambağı 
Franc:x - Kiti 
Opera - Vc.:nüs 
Şık - Ramona 
SüreyyaKadıköy- Brodvay yıldm 

1iyaıro aı : -Rış t R!ZB ve arkac!aı;lerı 
üu al..~am 9,45 de Beşikta;- Park 

tiyatrosunda, 28 a~ustos Perıc.:n b~ ak
şamı 9,45 de Üsl,üdar l lale tiy:ııro
sunda, 30 attustos Cumartesi nkşann 

9,45 de Büyükdere Ahmet Iley "bah-
çesi 9,45 de. --: 

Nur bJbn. Komedi 4 perde. \ ıızan: 
lhnirrefik Ahmet Nnri B. 

Seyrisef ain 
Mcrku acentui: Galıu. Köpril bıfıııda 
P.ryo&lu t!Ci~ ~ube ıccmu! ~irl-ccidc 

:\lühürdıır zade hanı aland:ı Tcl.lst2740 

iskenderiye sürat 
postası 

(CUMHUR1YET) vapuru 29 
ağustos Cuma günü saat 13 te 
Galata rıhtımından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire 
ve akşamı lzmirdcn kalkarak 
Pazartesi lskenderiyeye varn
cak ve Çarşamba lskendcri

yeden kalkarak lzmire uğ· 
rayarak İstanbula gelecektir. 

'rrabzon ikinci postası 
( ANKARA ) Yapuru 28 

ağustos Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, Inebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 

G:resun, Trabzo:ı, R ze, Ho· 
pa'ya • gidecek ve dönüşte 
Pazar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon Polathane, Gire 
son, Ordu, Fat~ıı, Samsun, Si
nop lneboluya uğrayarak 

gelecektir. --------& ; w--m;d} raülz Sullı 3 üncü liuk:ık maı.J~e-

mlıtmescnden: 

F:ıtih Kırkçeşme civarında Firu7.ıı~·a 

mahnlll'Sİ kogacı Dede c:ıdde~i 28 :\o. 
hanede ) atak, yorgan, köhne clbi~eler, 

konsol, koltuk ve saire 28 - 8 - 9,'>Q per
şembe günü ·saat 9,5 da ve J adc t fa. 
nilıl makinesi de Sandalbedesenindr saat 
ı 4 te açık artırma suretile sa alacağı ilıln 
olunur. 



[~~-De-vle_t_De-ml_~_lla-rı-llA-nı-arı~~l 930 sene~bede~y~ •• mu-
30 Ağustosta Sivas istasyonu açılma meraıimine mahalli hllku- kelleflerJ· ne 

mcti ve milli müesseseleri temsil edecek zeYat daYet olunmllflur. 
Gidip gelme dört gün ıOrecek bu seyahatte yolculann mtımklhı 
olduğu kadar rahat edebilmeleri için yerler teebit edilmiıtir. 

Gerek trenler ve gerek merasime iıtirak tarzı hakkında tamim 
edilen program aynen aıağıya yazılmıfhr. Davetnameler bilet yerine 
kaim olacaktır. 

İstanbul Nafia Başmühendis
liğinden; 

Sivasistasyonu resmi küşadı 930senesi bedeni yol mükel
leflerinin hangi yolda ifayı mü
kellefiyet etmek üzere ne ta
rihte ve nerede bulunacakla
rını mübeyyin tertip edilen cet
velleri ait olduğu bil'umum 

programı: 

1 - Resmi kUşada iştirak edecek davetlilere mahıua baıuat 
trenler. 

Tarihi 
28- 8- 930 
29- 8- 930 

" 
30- 8- 930 

" 
" 

28. 8- 930 
29. 8. 930 

,, 
30 - 8 - 930 

" 
" 

111 üncü katar 
Mahalli Hareket 

Haydarpa.şadaıı 22,45 
Ankara ya 
Ankara dan 
Kayseriye 
Kayseri den 
Sivasa 

il nci 
Haydarpaşadaıı 
An karaya 
Ankaradan 
Kayseri ye 
Kayseriden 
Sivasa 

katar 

1 inci katar 

19,30 

6,30 

20,00 

18,10 

5,13 

l9 - 8 - 930 Ankaradan 16,30 
30 - 8 - 930 Kayıeriye 

,, Kayseri den 3,45 

Muvualat 

16,48 

6,05 

l5,00 

16,00 

4,48 

13,07 

-
3,08 

,. Sivasa 11,40 
2 - Davetliler davetiye varakasmda yazılı tlreft"' ye •agonlarda 

kendilerine tahsis edilen mahalleri işgal edeceklerdir. 
3 - Davetiye varakaları bilet yerine kaim olduiundan daYet

liler bunları tirendeki hususi memura göstererek rami kOf&da 
mahsus madalyonu alacaklar göğüslerinin eoluna takacaklardır. 
Ayrıca birer albUm verilecektir. 

4 - Davetliler on gün evvel icabet edecekleiml ve hangi ia
tasyondan tirene bineceklerini Devlet Demiryolları umumt idare
ıine lUtfen bildireceklerdir. Tirendeki yerlerle Sıvu Belediyeai 
sofrası ona göre tertip ve ihzar olunacağından nihayet 20 Ajua
tosa kadar bildirmiyen zevat icabet etmemit addohuıaeaklardır. 

5 - Davetliler seyahatleri esnasında arzu ve emirlerini koJla· 
nnda kırmlZI banth memuru mahsusalarla talep edeceklerdir •• 

6 - Sivasa vuıulda tiren tikızaferden 50 metre meaafede te· 
vakkuf edecek ve davetliler tirenden inerek tak karpamda ihzar 
edilmiş mevkii mahsusu alacaklardır. 

Sıra ile ve yalnız. 
Başvekil Pş. Hz. 
Sivas Belediye reisi. 
Sivaslılar namma bir vatandaş. 
Tarafından nutuklar irat edilecektir. 
7 - Nutukların hitamında Başvekil Pt. Hz. tarafından kurdele 

kesilerek tirenin istasyon önüne girmesi meraaimi yapılacaktır. 
Kurdele ve makas Haydarpaşa Şimendifer müzezine teelim edil
mek llzere memuru mabsusça muhafaza edilecektir. 

8 - Merasimden sonra muvakkat istaayon binaama ıiriltcek 
ve burada çay takdim olunacaktır. Çaydan ıonraki bot uman 
zarfmda arzu buyuran zevat Sivas şehrini ziyaret edeceklerdir. 

9 - Akşam saat 20 de Sivas belediyeeinin daYetiae iftirak 
edilecektir. 

10 - Ayni günün gece yarııında ilk tren Sivu'tan hareket 
edecek ve diğer iki tren itinererde gösterilen 11ra ile takip ederek 
avdet olunacaktır 

11 - Trenle gelen davetliler dönilıte dahi nıonlanndaki 
mevkilerini gidişte olduğu gibi aynen iıgal edeceklerdir. 

12 - Geceleyin idAre memurini ve poz bölUğn Ye efradı ahali 
istasyonda sabaha kadar şenlik yapacaklardır. 

Tarihi 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 

mahalli 
ili Uncu katar 

Hareket 

1.9.930 

Sivastan 
Kays.eriye 
Kyseriden 
Ankara ya 
An karadan 
Haydarpaşa ya 

24,00 

8,53 

21,33 

il dci katar 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 

Sivastan 1 30 , 

1.9.930 

Kayseri ye 
Kayseri den 
Ankara ya 
Ankaradan 
Haydarpaıaya 

10,23 

22,SS 

1 inci katar 
31.8.930 Sıvastan 3,00 
31.8.930 Kayseriye 
31.8.930 Kayseriden 11,53 
31.8.930 Ankaraya 

ıeyrllsefer edeceklerdir. 

Mu•ualat 

8,28 

20,21 

15,25 

-
9,58 

21,St 

17,SO 

-
ıt,28 

23,21 

heyeti ihtiyariyelere peyder
pey gönderilmekte olduğun
dan mükellefini mephusenin 
heyeti mezkureye müracaatla 
keyfiyeti öğrenerek ona göre 
hareket etmeleri alakadarana 
tebliğ ve ilan olunur. 

Nafia Vekaletinden 

Köprü Münakasası 
Antalya vilayetinde Antalya - Aliiye yolunda yapılacak olan 

27991 lua 53 kurut bedeli ketifli Manavgat köprüaünün temel, ayak, 
Ye beton anne &kaammm inıaatı kapalı zarf uaulile münakasaya ko· 
nulmuıtur. 

Talipler münakaıa ewalaıu ıörmek üzere Nafaa V •klleti Yollar 
Umum MüdürlüğiiDe, lıtanbul ve Antalya Nafıa Bal Mühendislikle
rine müracaat edebilirler. 

Münakaaa enakı bet lira bedel mukabilinde Nafıa Veklleti Yol
lar Umum MUdürlülünden almabi lir. 

Münakuaya ittirak etmek iıtiyenlerin münakaıa teraiti umumi· 
ye.inin ikinci maddeei mucibince ehliyet veıikalannı Nafıa Vekile· 
tine ihaleden iki ,Un eYYel ibzar eylemeleri ve 66 numaralı müzaye· 
de, münakaaa ve iballt kanunu ah kimına tevfikan bazırlıyacakları 
teklif mektuplarım 13/Eylül/930 cumarteıi aünü aaat 14 ten evvel 
Nafıa Vekilati Müstef&l'bk makamına tevdi eylemeleri ilin olunur. 

13 - 30 -8-930 tarihinde bil6mum DeYlet demiryollan iataı
yoalan bayraklarla donablacaldardır. 

14 - Elbiıe ye ,.pka aerbesttir. 
15 - Kırmızı uit ifaretl konulan katarla tetrlf buyurulacaktar. 

Umumi Mtidlll' 
Haıiye: 
SiYu battmm ifletmeye açılma11 bayramım teait ve bu mllna

libetle SiYU'ı ziyaret etmek iıteyenlere kolaylık için bir hafta 
mllddetle b<ıtln DeYlet demiryollan iıta1yonlanndan Sivas'a gidip 
gelme YOzde 60 tenzllltlı yolcu tarifesi tatbik edilecektir. . ,.. * • 

4-9-930 tarihinde münakuuının icrası mukarrer Filyos beıinci 
kıamuauı mukavele projesinde g&aterllmiş olan yirmi aylıkgeçit 
mOddetinln on yedi aya ve 23 ayhk ikmal müddetinin de yirmi 
aya tenzil edilmif olduğu taliplerce malum olmak Ozere ilin olunur. . . .. 

150 ton faz, S0 ton pis fU Ye 40 ton benzin kapalı zarfla 
mDaakauya konlDUfhlr. 

MOnakaea 15 eylOl 930 pazartesi gilnll ıaat 15,30 da Ankarada 
DeYlet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Mtbıakaaaya iftirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muvalokat 
teminatlannı aynı günde saat 15 e kadar komisyon kltipliğine 
•ermeleri llzamdır. 

Talipler mOnaka.sa prtnamelerini bet lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpqadald Yeznelerden tedarik edebilirler. .. . . 

Irmak - Filyoı hattanın 106,3 • 132,0 kilometreleri arastndaki 
altmcı kasman fntaah kapalı zarfla münakuaya konmuıtur. 

Mllnakua 11-9-930 pe11enbe gOnO saat 15 de Ankarada Dev
let demiryollan idareainde yapılacaktır. 

Mlbmkaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı gilnde ıaat14,30 a kadar münakasa komis-
yonu kltiplijine •ermeleri llzımdtr. 

Taliplerin m&nakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankarad 

Maliye Ye muhuebe itleri Riyaıetinden tedarik edebilirler. 

lstanbul mllddeıumnmılit.nden: lcrı 
ve ifl:ıs kanununun 336 ır.cı maddesi 
mucibince eşyayı ayniyedcn ta~fiyesl 
muktezi olan aşağıd:ıkı cetvelde cins ye 
do.sya numarası ,·e esamisi muharrer 
eşya ve nukuc il~n tarihinden itibaren 
beş sene zarfında htanbul icra dairesine 
mürac:ıııtla talep edılmediği takdirde bu 
baptaki hakkın düşeceği ilAn olunur. 

Eşyanın cinsi } anında ) azılı rakam· 
lar dosya numaralarıdır. 

Pırlanta taşlı bilezik 320-219, Borçlu 
l\üshet Abaza Il. , Maşallah, Şal, gümuş 

ka~ık, Zarf 319-431 Atiye H Nazire H., 
Yüzük 169·319 i\lişel Ef. LAı.arı Ef.. 
Ruvelver 323· J 67 ikinci, Ohan es Er<'siıı 
H. , Alun saplı esimli kılıç, Suzi Ef. Fa
zıl Ef. , Bir sandık elbbe, Bir sandık: A· 
pulet ve saire 325-354 Ecnebi R:ıtip Ef "9 

Tesbih 326-621 Bekir paşa Di!Aver Ef. 
Av Tüfegl 329-198 Ecnehi H:ıci Hlristo, 
150 kuruş seccade 332-697 Ma.vromanl 
Ef. Bahriye H , Antika sikke ve saire 
334-66 Zehra H. Abdurrahman Ef. , Halı 
335-1343 Rü~tü Ef. Yorğancı zade, Fak· 
fon saat 7 ateşli rüverver 336-3 t 5 Ömer 
Ef. T odorl Ef.. Üç adi yüzük bir kor· 
don 336·1430 Anastosya U, Eftlmiye 
1-J. , iki buçukluk zioet altını göyüz iğ· 

nesi 336-3108 Süleyman Ef. Marlka H., 
Gümüş sikke ve saire 37-947 Fatma H. 
Nimet IJ. , 500 kuruş kıymetinde taşsız 
bilezik 38-4370 V:ıtayyan Ef. Mustafa 
Ef., Gümüş kemer 37-25766 Mehmet 
ağı Mehmet ağa, Semaver tas Tabla 
37·1490 Artin Ff. Nikolaki Ef. , Kulp
lu İsviçre altını 83-1733 Eftim Alyanak. 
1 sandık afyon 340-273 Ulvi B., Kol 
düğmesi fincan ve saire 340-3305 Anjel 
H. Kosti Ef. , Elmaa taşlı göyUs lğnest 

341-974 Şahver H., Kol saati bir adet 
341-3588 Ali Rı:za Ef. Hamdiye H, 
Kol saati bir adet 341 -3588 Kadri Et 
Ali Rıza Ef. , 1 torba içinde kır1meç al· 
tını ve saire 38-3980 Atina banka11. 

Zayii er 1 
lstanbul ltbıılat gilmrliğünden: Ztyı 

Koyuncu namına almış olduğum 1484 
numaralı ve 26-5-930 tarihli makbozum11 
zayi ettiğimden yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

§ lstanbul ticareti dahiliye gümrüğün
den almış olduğum 6074 numara 6 mart 

1929 tarihli dipozito makbuzumu za1' 
ettim. HükmU olmadığını ilAn. eylerim. 

Saül Kostro 
§ Tigaz kazasının Kal'a karyeslndnı 

Dağlı oğullarından Bekir ağanın bana 
borçlu olduğu bin yüz: liraya dair İzmir 
Uçtincü Utibi adilliğinden tanzim edil· 
miş olan senedi hu gece mumalleyhle 
birlikte yatmış olduğumuz odadan sırkat 
edilmiş oldukundan ve mezkOr katibi 
adillikten diğer bir suretini almak teşeb· 
hüsünde bulunduğumdan zayi olan ash· 
sın hükmü kalmadığını illn ederim. 

Ugaz kazası Kocaveren nahiyesi Haa 
• Osman oğlu mahll Ömer 

§ 927 senesinde Yeşilköy Tayyare 
makinist mektebinden aldı~ım fahadet· 
namemi zayi ettim. Y cnisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı llln olunur. 

Arif Emin 
§ 1926 senesinde Kocamustafa paşa 

ilk mektepten aldığı• ş:ıhadetnamcml 

zayi ettim. Yenisini alacaıtımdan eskisi• 
nin hükmü yoktur. 

Yedikulede Hacavat caddesinde 
66 No da Feridun 

/stanbul n,anca icra dafrtstntltn: 

Bir borcun ödenmesi için ha• 
ciz edilmiş ve paraya çevrilmesi· 
ne karar verilmiı olan 27 yirmi 
yedi parça oda takımı eıyanm 
2-9-930 Salı günü saat ondan 
itibaren titli caddeeinde Oıman 
beyde Ahmet bey ıokatında le
panya ham Oçilncll dairesinde 
açık arttırma suretile paraya çev• 
rileceğinden talip olanlann ma· 
hallinde memuruna müracaatlan 
ilin olunur. 

Orü'lcü ıcra memurlu/undan: 
Mahcuz va paraya çevrilme• 

ıine karar verilen Cağaloğlu 
Mollafcneri mahallesinde 18 No. 
h hanede borçlu Affan Beye 
ait 230 lira kıymetindeki ipek· 
li oda takımı perdeler, hah, 
dolap, ayna ve saire 9ebri ha· 
lin 31 pazar günll saat beıte 

borçlunun 18 No. lı hanesi 6• 
nünde açık artbrma ile hazır 
bulunacak memur tarafındaD 
ıatalacağı ilan olunur? , 



lıtanbal Dlrd/Jndl lera Me11UUllJ. 

'""""" : KaclriJe Ye Cemile hanımlarla 
Mehmet Kemalettin Ye mehmet 
Bedrettba be1leria Galizar ha
••• 1928 .. .mde 4557 ••-1• na......Ue i.tilau e,
leclilderi bin alb Jll liraya mu· 
kabil alaeakh ahdmde blrind 
clenee ipotek ola Betlktq 
Ka,ip m1b•U.ıacle atik Kara
Ht cedit Akaya Ye Yddıı 
........... idik 47, 49, 51, 24 
ceclit ı.s,s .............. murak
... mubddema aelamhk mu
••e e1Jnm Hllmhk Ye mubte
rik hane ana•nm icareli malıal
lillia 28 ...... itibarile 16 m.e
.u. •akataah .. a..ıun 72 aebim 
itibarile kırk dlrt 1ehimi ohu 
tin mllddetle ihalei eneliye 
mllqedeafae lroa•rak yirmi bet 
lira beclelle talibi uhdeaiae ilaa
W •nell1ni icra kılmm'f Ye 
ilaalel k~'iJ• icra kı"•!Mk 
ibre Ye Jlzde bet zamla oa 
bet sin mlcldetle mllu7ede7e 
ıı--.-. u.....,.. alettah
.. bin alta Jllz cloban yedi 
bapak .... ı.biiacle olap baa
claa J 68 arpa wbilDc:leld ana 

lurlacle alta btla Jrasir clıvarlar. 
lzerine abtap mahterik ol .. yan 
Ye halen mflftllt bahman ..ıtm-

• bir lmmaam ~ aokatda 
methali tefkil eden ahpp p1-
daa strildikte utre,i mahteYi 
bir IOla lurlacle blrlacle dolabı 
Miaa iki oda Wr beJA Yaldaz 
eolqjmcl•ld bpdıa Pildikte 
lltD -cm bir arallk bir beli ild 
imamdan mllrekkep çini tatlık 
••••• mm bir yemek od&11 
_,, ......... arük ....... 
ele odmalalı meYeuttm. Bahçede 
Mlds IDeJY& lld pm •tacı chnr 
• 1 s • mda bir lak ha'ftlZ meYCUt· ... 

Sellmhk bahçeli dahil oldağıa 
laa18 muhterik lnımmda cllz'll 
•• ,. ft let clnvlan ..... 
llmlak bahçaile diğer • .._ 
...... 11t lmmı demir par
mekhkh clwar meYcat oldatu Ye 

aalaterilr hane Ye UMll dera
nlade bpatılm11 bir kir DJ'I 
Ye Uln mepat olmayup mabıl
Weld ıeftt tulifmdan 81yle
Dllea lrapabhD'f mllfterek bOll
tq kuJUIUDu muhtevi olduju 
ı&almtlftGr. Hane 7ağh boya· 
LcLr, klfkln anadan demir 
P&r••kbklı babçul bir taraf 
katkaa ltabçe dwan Ye bUDm 
.. tlda ..... klik ....... ~ 
dea seçen rolan kusmciald 
......... kal ........... 
kat-.. Diba7et baldaju yere 
lr.clar n eliler tarafı ba mabal
._ çalmrdald mlbderit alçak 

..... ,...ela ""''""' Ye bir Plrfaa lnrmm kireçle olan dıYar 
laattuam lnrmm kireçli kıımm•n 
~Jetine kadar diğer tara& 
'- mıbılleden apja yol keu-
taada yalrak babı• chYan Ye cb
!_ll!* _panulıhk dahilbade kalan 
~Hududu: 

Os tarafı tarikiam bir tarafl 
llır.ıay Ha,..t bey yeraeainia 
-.laterlk baae anua Ye cliter 
ild IBalderlk hane ınalile mall
'-tt. u_u • • lira irin ile . __ ,.,..... 
içi.de kiraa .,dar. Tam•nnn• 
~ _......,.lialb bin 
1ecli 111 liraclar. Mahalli maka· 
ltla hlaesiae ilabet eden iç bin 
~ ıltr ı bet lirada'. Ta
llp •hnl11m lapaetl mahamme
....... Jlscle OD nilpetlnde pe7 
~eripl alarak 9'l9-295S dosya 
--...ıarile 13-9-30 tarilünde 
... t oa cllrtten on alt.1a kadar 
ı.t..w dlrdBncll icra memar
..... b•mt Y• bihıeklle mira· 
"- .,. •• e1er1 iMll olanar. 

Emniyet Sandığı Eml6k 
Müzayedesi 
Kan karar llAnı 

Mllaayı.. ikna Merh1111atıa dns ve nev'i Bo~uu umı 
bedeli L. No. Ue ile.ti " mflşıeatıau 

215 650 Huk&ycle Hahaotla TUl'fUCU malaallella-

cle eald Kumbarahue ve yeni Fabrika 
aokatnada eald 1St mlkerrer ve yeni S 
.. ~ ... 6 ....,... ,.. bet al'flll ........ 
zeriade boclramtlaki oda Ue bet oda iki 
aofa bir çini tq1ak •lr IUIUÇ •lr lmJO 
ltlr ~atfak Ye - bet &'fiil arahp haft 
tamire muhtaç bir 1aaaeiüa tamamL Varlalm 
., ___ Ha1-..... ŞiınaYOB, Môll Haçador Ef•clBer. 

400 812 ft.Ullllpaıada H.aferlaat mahaH.mnde 
Pirinç~ 45'°t4atm7 da .Jd 29-29 mllk•ı• 
Ye yem • numaralı ••ben altı ..
ara ea.inde ve bir pb altında abpp 
&çer katta birinci katmcla ıemlnlerl mal
ta birer tatlık Ye lmk bet numarada bir 
!aeJl Ye mlfterek im,.. Ye h• iJdliDcle 
klm&r " odunluk ildac:l katlannu bl.
oda birer afak IOfa 47 BUmarada l»lr he
JI llt katlarmcla biNr oda hini afak 
aofaya Ye on ild ..,... arta lllerlncla lld 
matfap laaYi iki hanenin tama.._ 

1507 938 F !t H. Mutafa M&mtu " Ari AH Be,ler 
~~ ôtambaare •.W••• Kllllln 
~ a uld 22. 22 .. ..,.. ft ,... 

-.. 36 ......... ,.. lark lld .......... 
..,.ele irap dlrt icatta laue 0~ lml
lı~ıla .._ bir •• lldllcl katı.. dllln 
edip 4art oda bir *«tfa bir matfak bir ... 
bre apulamaa olarak lmU•aılaa Ja.m ile 
JMi lclld kat bir mermer antre hlr ,... 
ıuç afak bir ocla içlnn klnallr li:oyacak 
••llal. ~ bilme ile a,m.., W, IOfa tlf 
ocla Pli dlpli maltız ocakla mermer tek
ne abit bun ild ta.lamba bl; ._.., 
maalü matfakla Ye IOfada ,. doJabl c11fw 
dinci kat llç oda bir camelslala ......... 
ıof~ b~ koridor tulumtı.m l&ltWd kaba 
aynı bır matfalrh daire Ye bir h..._." 
bir koridor bir çab oduı bir afak kiler 
b~ ~- 'iJ ~ ~-p .. --~,, 
.... ..... olalak .. .... 
....,. lam lld ......... ........ 
.. ... ..... aftmclad.r ) 
Ha.i7e .. N..U,. Hawml~r ............ blluale Fe
ruet " Zelwa Hanımlar blYMtle .. imin lıl.. ta• 
nfmdaa Mheklle HOaaiye ff. 

195 1045 AJYWara1da Mutafa.,.._ mahap-.de 
· Laaaa caclclellncle ealri 72, 74 "yeal 82. 

14aamaraı. ............ .,..~ 
yama klrstr lld katta blriacl bt-. lal 
demir kepealdl ft haneden acH bir talata 
De a,..._. Mr clllkktn Mr toprak nla 
arkada bir ocak abpp ....ti..a. ,.ama 
p)oldıla ta bir oda bir bir lola WI odada 
1"' .. tlola• bri hara,.. bir .. a11lı 
tamuu. ._.,.H. 

1020 1150 Awl ......... •+ıe..,... ....... 
c1a .a 9t, 89, 93, 95 " ,... 11, ıs, 1ı1, 
13 • 1, 15 • 2, 13 • 3 numaralı Jtb 
~~ bet arpa ana lzerlnde Yrf tlf oda 
biri kllçlk koridor Ye hariçte &lr ldlçllk 
hail &dbacle acll bir balkoa '9 alba
da kaJlkane cHter hane yeni olup dd oda 
bir bala bir ktlçttk avluyu Ye iki dlkk&nı 
baYi dd hanenin tamamı. Hwa Ef. 

1055 1640 ~lldidara tabi Maltepede elld .. ,.. ilkele- • 
• aobtmda eaki 519 • t yeni 559 -13, 
342 • 19 numaralı yh yet.Ilı iki ...... 
ana ilerinde bet oc1.,. " ,.- bir 11111111 

!Ht
5 1675 

balaçeJi haYi bet dlkklnm ta..- H•eyla Ef. 
~ Çeakelk1,anc1e .ai Telpaf n ,.a Ara-

hk ~lmda •ki 16 .. yeDI" .......... 
altaut yedi UflD ana 11..mde ahpp lld 
btta dert oda bir klçlk tofa bir am Wt 
klaMlk Ye otuz &ç UflD ~ " 
~bl L __ e harap bir mutfax.o hati 7eıaice 

r 111111enin ta •• ...... lamet H. 
3005 1825 Şelıııacle~a Feni7e mahalle •• cad ... 

' cleüde eald 2 Ye doku defa Ald mDker
rer Ye yeni 107, 107. t, 109, t, ı-ı. 3, S, 
7, 9, 11, 13, 15 lllllllaralı lld ,as JelnW 
iki UflD ana laerlnde tramn7 ..ctcl-.e 
Dlllr iki dlldrla el1eT1D mıklup bir dik~ 
irin berinde ·~ ocl•11 haYI ohıp ild katlı
dır oclalarm methali çarp i~Cleld d..-Jc
kAnlard_an birinin tabla Oe bpablm'1 

240 

3500 

105 

1305 

255 

7 - V AKIT 27 Afuıtoa 1330 .-

IUl'etile yapalautbr. Çarp derunllnde el· 
yevm yedi d&kklm Ye diğer dllkkinlar 
od•lara kalp Ye mutfak methal halinde 
kallamlmaktadır. Mezkar dOkklnlar birer 
katla aminleri çimelato IDleri cameklab
... caddedeki dlkk6nm .tor kepellli 
vardır ft J1ı elH bir •ım kadar çarıı 
ipDde gezinti mahalltiai baYi emlikin 
tamalllli Bedri Cemal iL 

2034 Çal'flyıkebirde Ke1eciler .olıaflada e1ki 
Ye yeni 3 numaralı kırk U'flD arta herinde 
klrsfr bir kattan ibaret bir dilkkbm an-
IOt lli11ed. H....e Şerife H. 

2422 Kamkapıda Mnh± .. ıtua ID81uılleaimle 
lbrahimpqa ıobğmM eald 23 iç cWa 
mlkerrer S ve 5 • JUi 1, S, 5, 7, 9 
ammarah Jb ollll ... .. Dzerlade 
IWgir d6rt katta •• ltlr çab altmda olup 
&hinci katta iç dlkkl• semlalerl abpp 
altlannda bodna .. lıltleriacle Weri demir 
kapıhdır 7 .......,U lumeaha ıe• katı 
mermer aYlu bir ocak ikinci kab cllkkln· 
lann arkuma mllaaclif ufak adi oda Dçtlncl 
ft cllrdtlacl katlarda lldter oda birer 
ıofa tlatlacle clarap 9 aramaralı hane ka· 
pıdan girince arahk ailıa7etinde bir tuıu.
bU kuyu bir me ... er tqlak bir ocak 
ildaci kat bir aofa bir dolap llçtlndl Y• 
dlrclladl katlarda ildpr oda birer aofa 
lnriade daraçayı dert arpn bdar arahp 
hm iki laaealn tamımı. 

Mehmet Hallt Ef. Atiye iL 
2525 Kartalda Maltepe brfeilnde karye cift. 

nada 41~1 namarah eeklm ... ana 
&zerinde klrgir bir katta muhtaa tamir 
&lr demirci dlllrklnmın tamaım. CaYidu H. 

2724 Ey8pta Zeynephabm mahalleainde ldrla
ka,kl tolrığmcla eald 25, rt, r1 mllkener 
f"/ mtlkener Ye yeni 53, 35, '7, 59, 41 
43 numarah biri 71lz yetmiı iki Uf111 ana 
keriacle bir kata kip diler bb abpp 
olmak bere iki katta biri undık odua 
olmak Dzere alb oda iki sofa bir klmür
llk l»lr toprak a9ha bahçe lrapı11 cliierl 
ytlz utm aru illerinde 1arım klrıir iki 
katta iç oda bir ıofa bir tathk bir mut• 
falc bir klSmGrlnk bir guaulhane ikinci 
t[& bi, '\laiOa ~ harici ... uazc1ıı 

1 aoL lleriade ahpp hir 
.ıur Ye , .. JPf. ,.... aqm .,.. ..... 
rinde kliir bir ahar Ye tamınlık ft 1f 
,az doban Uf111 ana llzerincle kljir 
eakice afd Ye ahar Ye bir dinim alb yls 
...... bAJıçeyi .. ., ..... lld .,.,.. laaYi 
iki lwtenha tamamı, Salih Ye ffqim Eleaclll'u. 

1'814 Kulıada Fllbkh IObpada eakl 18 ma-
ıı ....... ,.... 14 ........... ,... elB arpn 

11'11 lnrlade .... p iç lratta biri ufak • 
biri undlk oclua olmak llzn Hkiz oda 
iki aofa bir mal~ tqbk Ye avluda bir ka-
JU n karlı Uflll illerinde harap bir mut-
fak n •ılma ...... lwtade bir kat& it&> 
oda bir IOfa Ye cllrt Jh ahwıt alta ...... 
babçeJi laaYi bir a.nri= tam.... N ... H. 

17079 Kamkapda Çamra Ah .. tveleld maWle
liacle .Amelı aokapacla ald 7 •• yeni 9 
..........ıa elli doba .,.. ana ilerinde 
kirF Bç bupak katta biriaci katta Wr 
mermer aYlu bir mutfak bir Al'IUf oda 
içinde iki dolap ikinci Ye lçllncl katlarda 
birer oda birer aofa birer hali ikind kı• 
bD bir odamda Qç&DCI katm aofumda 
birer Jllk dolap ı,ıncll katm bir tahnit Ye 
en llat katta bir tavan aruı bir ıofa aofa-

- . da ytlk bir balkon bir daraçayı haYi bir 
haealn ...., hlaelL Cabir 8. 

355 

105 

655 

t 7150 Uzunçarpda Y avqcqahln mahaDulnde 
Gamewl M•hmutefendi 10kağında uki 11 
Ye 7eai 19 aamaralı doban Oç.,... ana 
berinde kAJrıir bir katta iki odı bir mut-
fak gibi kullanılın ocak111 mahalli havi 
bir banenia .. af bilıeli. Fatma H. 

19242 Topanede Karabq Mutafa mahalleainde 
eaki l..Oleci aruta11 ve yeni LOleciarutua 
Ye Kale 10kağıııda eaki 26,26 mlkerrer ve 
yeni 26,3 aumarab oa alb Uf111 ana &serinde 
makaclclema iki dlkkla bir Ülr el,nm 
bir alurm tam1•1o Şevki Ef. 

18355 Kadıklyllacle O.maaata mah•"Hinde em 
we JeDİ Milk ..ajuMla eMi 2 mlikener 
ve JeDİ 3' ......... ltirl yll OD UflD ana 
Uıeriacle •lataP iki buçuk katta yedi oda 
W, •f• iki • Ye diğeri keza yiı OD 

(Lutfen aayıfayı çeviriniz!) 



Gazeteye gö.ıdcrllect.k: mektupların ti.zerine idare içinse [ idare ] yazıya 
alt ise ( Yazı ] ı,arecj konulmalıdır 

a-l•J?an mektuplum ladeııinden, lonnetı m..ı..ddefflla ınelmqılara lronııl- ı:ıan]ann 

b,.bolma&mdan Y1> lltnlana münderecatmd&n ldaıre ., .. •..ı deftldlr 

L·T·PIVER 

Porf Umöri L . T . 

PARIS 
POORA•ESANS 

KOLONYA SUYU 

A. Ş. • 

-LOSVONı -Pompeya 
Ftoram1 
vtvıts 

Fetiş 
Revc:sor 
Şlpr 

FuJer 
Klnln 

istanbul Şubesi 

ŞJşlJ Ahmet Bey sokak No. 66 • Tel. Beyoljlu 3044 

HlPUllU ~f KfR Fabrikasının• 
Yeni mahsu1ü çıkmıştır Aynıpa ıekerlerine 

• faık olmakla bera 
bcr daha ucuzdur. Her bakkaldan ve her şeker tüccarından 
aranmalıdır. Toptan satış mahalli: Bahçekapı Dördünçil Vakıf 

Han dördüncü kat No. 30 - 40 Telefon lstanbul 171 

I
~~~~ Robert Kolec ~,~~ı®J 

Kolec kısmı - Ali miihepdis kısmı - Sanayi kurlan : 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kadar • 

[@]_müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan istical @ 
~~~~~ tavsiye olunur. ~l@l@~~~@ 

Emvali metruke müdirliğinden: 

Satılık arsa hissesi: 
Beyoğlunda 'i'atavlada T atavla caddesinde 2036 zıra 28 parmak

tan ibaret bulunan 136 ili 140 numaralı arsanın hazineye ait Uçte 
bir l.i~sesiuin bedeli sekiz taksitte ödenmek üne 2400 lira bedeli ~,..:ı 

muhammen ile 14/9/930 tarihine ... ml!sadif P•ıar ~ll saat 14 de 
mllzayedei aleniye ile satılac~ktır. Taliplerin °lo7,50 teminat mak
buzlarile lstanbul milli emlak müdüriyeti satış komisyonuna müra
caat eylemeleri. 

San' at mektebinden: 
Mektepte mevcut Hurda demir, çinko, kurıun, otomobil, çuval 

tenace, koltuk kanape, kazma, ao ha ve bet tonluk el zencirile hare· 
ket eder dökümane vinci, Tahta dolaplar ve saire Eylülün birinci Pa· 
zarteıi günü mektepte aleni müzayede ile satılacağından talip olan
ların yevmi mezkurda saat onda mektebe müracaatları. 

Emniyet sandığı müdiirliiğünden: 
Fatma Belkemal hanımla Hfiseyin Fehmi beyin ( 17488) lkraz 

numaralı deyn senedi mucibince Emniyet Sandeğmdığmdan istikraz 
eyJedikleri meblağ mukabilinde sandık namına merhum bulunan 
Kasımpaşada camii kebir mahaJlesinde cedit çöpciller sokağında 
eski 28 yeni 16 numaralı otuz beş arşın arsa ilzerinôe ve fevkinde 
bir odayı havi bir dükkanın tamamı vadesi hitammda borcun ö-

denme~ esi hasebile milzayedeye çıkarılarak: 
TL. 400. - (pört yüz lira) 

Bedel mukabilinde müşterisi Adem Eabri Bey namına kat'i ka
rarı çekilmit isede mumeileyb teferrudan imtina eylediğinden 
tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanlarak on yedi Eylül 93.Q_ 

tarihine müsa.dif Çarıamba gUnü saat 16 da kat'i karan çekilece

ğinden talip olanların yevmi mczkurda Sandık idaresine müracaat
eylemeleri lüzumu ilan olunur. ' 

arşın arsa üzerinde ahıap bir katta iki oda 
ve yUz yirmi arşın bahçeyi havi muhtacı 

tamir iki hanenin tamamı. Mehmet Saffet B. ve 
Neziha, Mümine Latife Hanımlarla Mustafa Kemal, 

lbrahim Necati Beyler 
Yuk!lrıda cıns nev'ile mevki ve mllştemilah yazılı emlak biza

hmnda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 3 eylül 930 
tarihine müıadif çarşamba günü saat ikiden itibaren müzayedeye 
mübaşeret olunarak aaat on albda kat'i kararlarının çekilmesi mu
karrer bulunduğundan talip olanlann mezklır gUnde saat on altı
ya kadar sandık idaresine milracaat eylemeleri ve saat on altıdan 
sonra vuku bulacak müracaatlann kabul edilmiyeceği ve mezkftr 
emlake evvelce talip olanlarm kat'i karar esnasmda hazır bulun· 
madıkları ve ba,ka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin 
müzayed~den çekilmiş addolunacaklan IOzumu ilin olunur. 

MODA ELEKTRiK ABONE
LERiNE 

lıtanbulda Havagazı ve Elek
trik ve teşebbüsatı sınaiye Türk 
Anonim şirketi ( Satgazel ) abo· 
nelerinin tesisatını tağdiye eden 
tevettürün ( safha ile bitaraf tel 
araıında ) 11 O volttan 220 volta 
tahvili keyfiyetinin ağustosun 26 
salı, 27 çarşamba ve 28 per
şembe günleri icra olunacağı 

mezkQr abonelere ihbar olunur. 
Marilzzikir abonelerin bnlun

duklan mahalledeki teıisabn 
kaffesinde ampuller ve muhte-
lif elektrik aletleri bir defaya 
mahsus olmak llzere meccanen 
tebdil edilecektir. 

Yeni tevettllr ile cerecyan 
itasından itibaren eski eçhize, 
ampul ve saire artık istmal 
edilmeyecek ve badema kullanı· 
lacak her yeni elektrik malze
mesi 220 voltluk olacakbr. 

Cereyan inkitaına mahal ve· 
rilmemek için yukudaki ihtarata 
tamamen riayet olunması ve 
memurlarımıza vazifelerini ifa 
esnasmda teshilAt göıterilmeıi 
muhterem ahaliden rica olunur. 

Mü.diriyet 

Güzel ipek çoraplar 
Lüks ile yıkandıkta 
hiç bir 
tehlikeye 
maruz 
kalmazlar 

En cnOlı:cmmel , lpet çonp, 
ıtc:cmice }'llwlA.calt oluna, 
banaillt.dı:faımda, b.ufp olur. 
LOıts ıle yılr:ıy•rat on11 · 
muhafaza cdJ.ıuz. 
UtıtS ı.lc çoraplan yirmi defa 
Jlby.bılinini2; renkleri ve 
p.rlakl.ıklan asli ı:ayiolıı:ıu wt 
oazit orgü ilmikleri bozulınc. 
LOa, yıkamak içın en emia 
'1nıta ~. çOolro son derece laftır; 
buna kani olmak ıçiıı UlCC' pullar. 
lDlD beyazbgına ba]QnıZ. 
Sair mevaddı ml.IZl1'R ıle rıb· 
Jllfall elbiseleriJıiı;i tchli.ltı:yı: üD 

= SAYISI HER, VER,DE 6 KUR,UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE : 

ISTANBUL. Babıall, Ankara caddesinde ·vAKIT YURDU. 

Tet • 1970 ( IDARE iŞLER!) 1971 (YAZI iŞLERi ) Telaraf, YAKIT • Poata lmtıuna 6'jj 

•.iifü!fü!._. Kız ve Erkek - Leyli ve nehri ~nmsmm• 

liSTiKLAL Lisesi' ~ ~ı 
!~i İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Hl 
~ lli m: Kız ~e erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayr1 teı1kilit m 
~ T W 
•.•• d h ··= mı a ilinde idare edilmektedir. Bütün smıfları mevcuttur. ::= 
~ lli 
~in Talebe Kaydına baılandı m 
ım Talep vukuunda tarifname gönderilir. m~ 
~m Şehzadebaşında Polis merkezi arkasında !!i= 
• ·--·-·························-·--.. T l Is 2534 ~······-... ····-·-···-·······-·· ===~ !!ii!ii!5:ill5!!!!!:;:::::i:::::s.,. e : t. ~:5!ii5iiiiii!i5!55!iii55ii!!il!!!i ;i:J 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli keşfi bin yüz yirmi dokuz lira altmıf beş kuruştan 

ibaret Silivriye tabi Fener karyeıi mektebi binası tamiratı 24 
eylUI 930 çarşanba gOnü saat on bire kadar münakasaya konulmur 
tur taliplerin encnmene muracaatlan. 

Vilayet daimi encümeninden; 
Bedeli keşfi 3452 lira seksen dokuz kuruştan ibaret Şileye 

tabi Kabakoz karyesinde inıa edilen mektep binasına bir deraane 
illvesi inşaatı 24 eylnl 930 çarıamba günU saat on bire kadar 
münakasaya konulmuştur taliplerin encümeni vilayete müracaatları. 

Düyunii umumiye binası civarında Rüıtempaşa medrese, 
Zeyrekte Haliliye medresesi, 
Fatihte zincirli kuyu kabahalil medreıesi. 

Vilayet daimi encümeninden; 
Balada muharrer emlaki hususiye icare verilmek O~ere icra 

kılınan müzayede de talip zuhur etmediğinden mllzayede mnddeti 
3 eylUl 930 çarşamba gUnü saat on bire kadar temdit edilmiftir 
taliplerin encümene müracaatları. 

~-,eyziati liseleri müdiirliigünden: 
f - Mezuniyet imtihalanna 1 eylülde baılanacaktır. 
2 - Lise, orta sınıf yoklamaları ile ilk kısım mezuniyet imti• 

hanlarına 13 eylül cumartesi günU başlanacaktır. Alakadar talebe· 
nin bu tarihlerde mektepte bulunmaları lazımdır. 

Zoneulda1' Yüksek Muaadin ve Sa• 
n&yi Mühendisi Mektebi Müdüriye
tinden: 

Mektep talebesi için diktirilecek 100 takım elbiae, 100 takım 
palto ve 100 takım işçi elbisesinin imaliyesi 25 - 8-930 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle açık münakasaya konulmuştur. Ihalei 
kat'iyesi 13 -9-930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 16 da 
Zonguldak Maden müdüriyetinde icra kılınacağından taliplerin 
mektep müdüriyetinde, Istannbul mıntakası Maden mühendisliğmde 
mevcut şartnamesi mucibince ihale günü teminab muvakkatelerlle 
beraber müracaatları ilan olunur. 

Ll.iKS Hililiahmer hastabakıcı 
~tt·~I~~· Li~odnm,~-~llll,,...~YT··~!!ii-L.. mektebi müdüriyetinden 

Kandillı kız or'a mektebi müdüriye-
tinden: Mesleğe Aşına hastabakıcı hemşire yetiştirmek suretile genç k1zlarımıza çok 

1 _ Son sımf mezuniyet İm· şerefli bir istikbal ve hayat hazırlı.yan mektebimiz talebe kayt muamelesine başla
mıştır. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Talebenin iaşe ve ilbaslan. ibatesi ve cep 

tihanlarile birinci, ikinci sınıfla· harçlıktan mektep tarafından temin edilir. Aşağıdaki şartları haiz olanların nihayet 
nn ikmal imtibanlarma 1 Eylül (15) Eylül~ kadar nufus tezkeresi, hüsnühal varakası ve şabadetnamelerile Aksarayda 
930 da başlanacağından alaka- haseki caddesinde mektep idaresine cumadan maada her gün müracaat etmeleri 
dar talebenin mektebe mUraca- lıl.zımdır. 
atlan. 1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 

2 - Eylülün ilk haftasında 2 - 18 yaşından kılüçük 30 yaşından büyük olmamak. 
Pazrtesi, Çarşamba, Cumartesi 3 - Sıhhati tam olmak. ( Tıbbt muayene mektepde yapılır.J 
günleti tec.didi kayt yapılacak 4 - Müteehhil bulunmamak, evvelce teehhül etmiş ve ayrılmış ise çucuğu. 

Eylülün ikinci haftaıından itiba~ 
bulunmamak. 

5 - Orta tahsili ikmal edenler imtihansız kabul edilirler, 
ren ayni günlerde yeni talebe 6 - İlk tahsili veya buna muadil tahsili olanlar imtihana tabidirler. 
kayt ve kabul edilecektir. 7 - Tahsili terki halinde veyahut beş sene hizmeti mecburiyyeyi ifa etmediği 

3 - Leyli meccani müsabaka takdirde mektep masrafını tediye edeceğine dair Katibi adilden musııddak bir taah· 
imtihana Eylülün 25 inci günü hütname vermek. 

l ~~._..:.------~~·--~------------------------...;_--~~/ icra edileceğinden talip erin da-

ha evvel vesikalarile birlikte Nafı·a- Vek·a"" letı·nden .. 
mektebe müracaatları. 

Daruşş:ıfak.a mliaür1yr.tı •• den: 
Mektep için (19) kalem kırta

siye ile bir senelik et ve ekmek 
münakasa suretile alınacağından 
Yernıek isteyenler eylülün 16 inci 
salı günü saat onda Nuru Osma
niyede cemiyeti tedrisiye merke
zine gelmeleri ve şartnameleri 

görmek istiyenlerin de daha 
evvel gene oraya muracaatlan. 

(Kayseri· Maraş) ve (Ankara-İstanbul) yolları üzerinde takribert 
650 kilometrelik istikşaf ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuşur. Bu ameliyatın muhammen bedeli 162500 liradır. 

Münakasa müddeti 10 Eylül 930 Çarşamba günü Nafıa Vekaletin" 
de yapılacaktır. Münakasaya İştirak edeceklerin teklif mektuplarını 
ayni günde saat on be§e kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlığına verme· 
ler'İ lazımdır. Talipler münakasa şartnamesi, hususi şartname nıu· 
kavele nümunesini Ankarada Umum Yollar Müdürlüğünde ve' lstall" 
bul, İzmir vilayeti başmühendisliklerinde mütalea edebilirler ve t5 
lira mukabilinde tedarik edebilirler. 

RlllllftllllWllUUIUAlllllllHUıl ... Ul.ltllılllllWlllM.lllUll llh.lll.MIUWllHUIUIUtıllltll lWUUlilll.llllllWHIBllHfHllllHllRntttttUlftlllltflnl•m•111W1t1tn1111 HllftllllllHlllUlllutll!DJOll-

Mes'ul müdür: Refik Abme& 


