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n ara an Sivasa Nuri Paşa Romanyalı misafirlerimiz gitti 
' [list taralı I inci aayıfamızda] • 

1 
• ' • 

saat ıı ile 15 arası vumış ola- ~~t edecektir. Bundan sonra frak BaQvekili Dün şereflerine Tokatliyanda bir çay ziyafeti 
caklardı. ıvas belediye reisi, Sivas namı- h v Jd vr.rildi, akşam üzeri nıenıJeketlerine döndüler 

Davetliler kimler? n~ ·bir vatandaş birer nutuk Şe rimize ge İ 
Başvekilimiz ismet Pqa. Hz. ıoylıyecekler, Başvekilimiz tara- Irak başvekili Nuri Pş. dünkü Kafilede bulunan Türkler cümhuriyet abidesine 

22 
hndan kurdele ke•ilerek t · 1 h çelenk koydular 

,45 de kalkacak olan m nu· · .. renın semp on ekspresile şe rimize • 
ııtasyona gı· rmeıi mer••ı' · ·· d b · h · · de b' k d l b maralı katarla hareket edecek- l - mı yapı- gelmittir. Nuri Pş. istasyonda Uç gön en en şe rımız ır nutu irat ~ i mit una 

!erdir. acakbr. Merasimden ıonra mu· hariciye vekili namına kalemi bulunan Romanyalı misafirleri· Istanbul mcb'usu Ziya B. m,.1rn-
Bu katarla hareket edecek vakkat istasyon binasında çay mahsus mlldllrü, vali muavini vo miz düu hususi bir yapurla Ada- bele etmiştir. 

d. w verilecek, tehir gezı"lecek, ak-· ) ı 't · ı - v ı w ı'nı· B tk k f'l · · M D ıger zevat, merasime i•Urak po is mlldilrü Beyler ile bir po- ara gı mış er, og e yemeg u nu u a ı c reısı . on 
d k k 'I' ıam da Sivu belediyesı· davet- 1 B k d d d"kt z h d' b' e ece ve iller, meb'uslar, en- iı müfrezesi tarafından karşı· üyü a a a ye ı en sonra av- a arya ve mar ın me usu 

cilmen reisleri, meclis namına li~er !erefine (350) kişilik bOyilk lanmışbr. det ederek lstanbul meb'usları- Nuri beylerin nutukları takip 

d 
hır zıyafet verecektir. .d d'k . . z· f k . • gi ecek heyet, ismet paşa Hz. nin Nuri P~. Tokatlıyan oteline nın Tokatliyan otelin e ver ı - etmışbr. ıya et ço ıamımı ce-

k d ı . Gece bilttin Sivas ıenlik ya- • k ı · · f · d bul t · t' ~ eş en, ajans mfidürleri, volf ınmiıtir. yakında memle etine erı çay zıya etin e unmuş- reyan e mış ır. 
aıanaı müdürü, Şurayı devlet reisi pacakbr. avdet edecektir. lardır. Ziyafette Romanya sefiri Romanyalı misafirlerimiz akşam 
Viyana sefirimiz Hamdi B. fırka' Mevkifler H M. Karp sefaret erkanı, Islan- saat sekizde Recele Karole va• 

A kA 'b Ankara - Sivas hatbnın muc· alil Jj. Viyanada bul meb'uıu Şair Abdülhak Ha- puru ile Köstenceye hareket 
umu.mı atı i ve müfettişleri bey- tul"' (602) k ı M" 1 Hal'i E {erdır. Bu trenle gazetemı'z mil- mu u i ometredir. An- uze er müdOrO ı tem mit Bey ve Lüsyen H. fstanbul meb etmişlerdir. Seyyahlar arasında 

karadan itibaren Sivasa kadu B. in' ay sonunda Avrupadan Ih D b b' V b 
dOrU ve Giresoo meb'usu Hakkı dönmesi muhtemeldir. Halil B. 'usu Hüseyin ve Ziya beyler san bulunan o rıça me usu e -
T 

(35) mevkif vardır. isimleri ıun- Af b' R E f b" p k k R a arık B. de gidecektir. lardır: ıimdi Viyanada bulunmaktadır. Pi· yon me usu uşen şre ' ı, aıarcı ta _çı an om nya 
il Numualı katarla mUsteıu· 1111"''"1•111••1111"""'••-ıaıu•- """"""'"""m'"""'"""""'"''"''"'"'"""'' Mardin mebusu Nuri, Giresun meb- gazetesi baımuharriri Şevket 

lar, emniyeti umumiye mlldilrll, Ankara, Kayaı, lslahan, lr- lar, bin tanedir. 'usu ve gazetemiz mildürll Hak· Cevdet Açık söz gazeteıi 
Eki H b d mak, Yahıihan, Kırıkkale, Mah- Katırlarda pul satllacak kı Tarık Beyler ve diğer maruf sahibi avukat Kemal Hamdi 

r Dl ar iye en bir heyet mutlar Balişeyb, izzetin, Çirikli, s· h d h temyiz mahkemesi birinci reisi ıvu hattının açılması atıruı zevat bulunuyorladı, Beyler dün Taksim eki cüm u• 
İhsan B. , Darülfünun profesör- y e~iyapan, Sekili, Y erköyll, Ca- oluak Posta idaresince hazırla- Ziyafette Romanya ayan meclisi riyet abidesine bir çelenk koy-

ferli, Şefaatli, Çılbah Kanlıca na lla tlil · ~tür "k' · M Kl' t f d l d leri, gümrük umum mlldilrll, im· , n pu r dave erı go en ı ınci reisı . ınçu ara ın an muş ar ır. 
Fakili, Pa•ah, Hinımet Ded kat 1 d hl kb P t ı"da -tiyazb şirketler mlldürleri, Divanı R d .. . 'I' e, ar ar a sa aca r. os a - ·-·--- 11111111nnıı 1 nıııu_ı ..... ıııunıımmunıwıııınıı--·-·---naııHı 

muhasebat reisi, lsver 011rupu ey egırmeni, Bogazköprll, Kay- resi bu İf için 3 memurunu tav- 12 Ku·· rt Acı.arı kaldıran ' 
y •- seri, Göıueç, SarmA•ıklı, Tuzh"ı- "f v 

müdUrU ve fen müşavirleri, mil- _, zı etmi~tir. hu·· ku" met ?. 
h Hr, Sanoğlan, Kara ÖzD. Ge- V k endiı mektebi mOdUrft ve mu- k 1 h I · a ıt namına Fethi n. "aşarın benim başvekfl· ". 
ıı· 1 . N f il mere ' ı anı, Şarkışla Bedirli Gazetemı"z namına merasimde Ad d t k•f a ım erı, a ıa umum yo ar mn- Yıldız, Sivas. ' • ana a ev 1 letim zamanında ilga olunduğu U•, 

dürü, işletme reisi ve diğer da- bulunmak lizere muharrirlerimiz· nutuluyor I,, demiş. 
vetliler gideceklerdir. Bütün Sivas Sevin9 i9inde den Sadri Etem, Ankara muha- edildi T.B.M.M. zabıt ceridelerinden şu, 
Meclis namına gidecek heyet Hususi Sıvas muhabirimizden birimiz Namık Edip Beylerle fo- Adanada TürkUik aleyhinde malilmatı alıyoruz: 

B. M. M. namına merasime aldığımız mektup SivHhlann toğraf muhabirimiz hareket et· tefevvuhatta bulunan bir Kürdün 1 - ''aşar mülgadll',, diye başlı~ı 
haftalardan berı' fevkalAd · k k yan hük1lmet teklüinin altında 19.; 

gidecek heyeti meclis ikinci re- e ıevınç me tedirler. tevkif olunduğunu yazmıştı . • içinde yaıadık1ı.tnm, bu büyllk teşrinievvel 1340 tarihi ve başvekil 1 

iıi Trabzon meb'usu Hasan - b k Vakıt okuyuculan bu suretle Gelen mütemmim malumata gö- ve hariciye vekili ismet. müdafaai 
S.. b ' gunll e liyerek hazırlandıkJa .... . ıırt me 'usu Mahmut, Artvin bildirmektedir. ....... merasimi bütün teferruat.na ka- re bu Zazo Mehmet isimli Kürt- milliye vekili Kdzım, adliye Tekili' 
meb'usu Mehmet Asım, Bolu du gazetelerinde takip edebile- ten baıka 12 kişi daha tevkif Mustafa Necati, dahiliye vekili Re-> 

b ' F 
1 

Sivas valisi ne divor? 1· kil" M t f lbd"'lh • me usu a ih Rıfkı, Tokat meb ' - 1 ceklerdir. olunmuştur. Bunlar Kürt Yusufla cep, ma ıye ve 1 ua a a ' u a· , 
usu Süreyya, Mug· la meb'utu Sivas valisi Süleyman Sami B. il"!--- d Ş k vilA ti . d lik, maarif vekili l'asıf, nafıa vekili' 

Vakıt namına ihtisasım. soran "UC&&ete muhabirleri hangi avenesi ir. ar aye enn en Süleyman Sırn, ziraat vekili Şükrüf 
Yunuı Nadi beyler t,.•kil et- treni ki dir ı fı mektedir. _. muharririmiz Kadir Beye tunu e •eyahat edece er Adanaya gelip yer eşen, etra na Kaya, ticaret vekili Hasan Hüsnü, 

D 
ıöylemittir:. Ankara,26 (A.A) - Devlet bir hayli Kürt toplıyan, jınadarma sıhhiye vekili Dr. Refik, iskftn ,·ekili; 

ün iıittigw imiıe go .. re Nadı" D d F th' B · • 
B S. ı emiryollanndan ve..:1-:·tir: kumandanının hemşerisi ve ahbabı Refet. imzaları var rr. e 1 ey mı· • 

• rahatsızlığı dolayısı·ıe bugUn « ıı nası seviniyorsanız: ben Ahi •UUll9 kt r d ö l 'ren yapılan tadilata naza- oldugu .. nu sCSyliyerek müsellah zası yo u • 
bar~ket edemiyecektir. e Ye seviniyorum» b . . . . 2 _Bu lftyiha, büyük millet meclisi,, 

Yol ka9 saat? Belediye reisi ne -diJor? ran mat nat -muhabir ve foto dolaıan ~e a~alinm arazuııai ne 20 teşini evvel 1340 tarihinde 

S
. Belediye reisi Hayn· B. de ib- muhabirleri 2S:.8-930 tarifiindc hotbebot ııgal eden Kürt Yusuf gönderilmio.tir, tezkeresinde başvelı."il 
ıvasa, Haydarpaşadan 28-30, h eli d ~ ı Ank tisaaını ıu suretle anlatmı"-br: ıaat 20 de Haydarpqadan Si- son Ağrı dağı a sesin en ' ismet imzasını okuyoruz. 
aradan 19 saatte gidilecek- "Memleket asırlardan b~ bu- vaıa hareket eden 2 numaralı kata- sonra a-ezip dolafbğı yerde Fethi Bey, bu tarihte 22 teşrlnisa·' 

tir. Davetlilor Sivaıtan 30 • 31 b Kürtlerin muzaffer olacakJannı niye kadar meclis reisi bulunuyor-~ 
w nu ekliyor ve özlilyordu, Siv•• ra ilive olunacak yolcu vagonile 1 

agustos günü gecesi 24 ile 3 b - ye gelip ahaliyi hükumetin elin- lardL 
arası hareket edecekler ve 1 en ilyilk bir mazhariyete eriı- Iıtanbuldan seyahat edebilecek- d k ki ~ 1 . 3 _ Lflylha 10 şubat 1341 de mec· 
e l'"l . ı... miştir. 30 ağustos gllnil halk !erinden bir gtln evvel Ankaraya en urtaraca annı suy emıye lis heyeti umumiyesinde müzakere· 
Y u pazartesı aft.9amı avdet · t ükr hi l 1 J k An bu neviden daha bir rok heze- ye baqlanmıQ.. 17 ııııubat 1341 de reye' 

edeceklerdir. mm.ne ye 1 an "slerini. Cnm.. geme erine ilzum yo tur. - y -s 'fl ":il 

hurıyetin yuabcı kudretleri hu- karadakiler de ayni 2 numaralı yanlarda bulunmıya bqlamıştır. konulup kabul edilmiştir. 
Sivaıtı zorunda arıederken hepimizin trenle Ankaradan 29-8-g.30 sa- Kürt Yusufun tevkifi esnasında Filvaki, meclis ismet Paşa hükQ 

Programa nazaran meruim duyduğumuz ıevinç ve heya .. •nlan ki evinde taharriyat yapılmış bir metinin layihasını kabul ettiği sıra· 
ıu suretle olacaktır: d f d - at 18,10 da hareket edebilece er· • ' da Fethi Bey lsmet Paşanın yerine 

a i 1 e etmeğe çalışıacafım· dir. Binaenaleyh ewelce bildi- çok mavzer. ve kurşun bulun- ba vekilJiğe gelmişlerdi. 
1 - Katarlar Sivasta hazırla- fakat bunu liyıkile ifade etmek rilen ve Ankaradan 29 • 8-930 muıtur. Kürt Yusufun tevkif ş . . . 

nan takızaferden (50) metre me- de o kadar gtlç ki.." ıaat 16,30 da hareket edecek edilen adamlan da müsellibtır. Polip~~~ufi~~:eş~b::üd~ra::~ı. 
safede duracak ve davetliler Madalyalar g6nderildi trenle 1eyabat etmiyeceklerdir. avinliğine hukuk fakültesi me-
trenden inerek ( tik ) k8J'fıaında 30 Ağuıtoıta Sivas hattının O kadar çok da yak zunlarınean kısmı siyasi baıme· 
'L- ah Sivas posta günleri b · ııuar edilmiq mevkii m ausu açılma merasiminde davetlilere yemı"ş kı" muru Halil Şinais ey tay~n 

:I' 31 aguw stoı pazar gününden .,. d'l · il yh dünde" n 
alacaklardı. habra olarak dağıblacak tunr e ı mıt ve muma e 

Burada Bac'f'ekilimiz hn·.nı, bir dal al D han y itibuen pazar ve Ç&11amba gün· lzmir, 27 [Vakıt) - Kantar itibaren yeni ~azifesine baıla-
'I' ]UA. ma Y ar, arp ece hamlan- leri Haydarpaşadan Sivasa karakolunda dayak atılan bir mııtır. Şinaai beye yeni Yazife-

ehemmiyetle beklenilen nutkunu mıı ve gönderilmiıtir. Madalya- doğru postalar iıliyeccktir. adam hastaneye yatırılmııtır. sinde muvaffakiyd temenni ederiz 

retti. zin verdiler. Gitti. Kapıyı miyecek olursanız. . . Vana, sordu: 
"VAKiT .. ın tefrlkasu 46 kapadıktan sonra müddeiumumi - Bunu size temin ederiz, Mis! - Siz, efendinin ölümünden 

batını aalhyarak: Genç kız bir müdd~t daha te· sonra zarf~~a~adan ~ıkarıp kuman 
- Bize mühim bir §ey öğretme• reddüt ettikten sonra nıhayet açıl· dana verdıgınız vakıt paket orada 

di I dedi. dı. mı idi? 
Vana akıi fikirde idi. Cevap - O sabah kumandana Mösyö - Hayır. Facia günü Mösyö 

verdi: Pfif ile Benson arasındaki şeyleri Benıon paketi alıp evine götür· 
- Bilakis ... Bana kalırsa o tam anlattığım zaman bunları hemen müştü. 

. bir muvaffakıyet gösterdi. icap e• size haber vermemi istedi. Maaha· Miı Hofmamn sözleri müddei 
Yazan: S. S. Van Dayn • N~klcdcn- ~Ômr Fchıni den her şeyi öğrendi. za hepsini değil. Bir kısım malu- umumiyi ali.kadar etmiyordu. Bah 
Bu adam Pfif haklan?a ta~· yoruz .. Sen bıze. onun huıuat haya· _ Her şeyi mi? Haydi carum matın meseleyi kanştıracağım, si kısa kesmek taraftarı idi. Hal· 

kat icrasına memu~ edilen. aıvıl ~;'f'. aıble dedıkodula.rını anlat. ıiz de ... Bana Pfifin aşk macerala· bunların facia ile bir münasebeti buki Vans bilakis işi uzattıkça u• 
P?liati. Bir elinde ••Yıt:~ meşı~den . 1 ın a9ka kadınlarla münaaebe- rından daha başka şeyler lazım. olmadığım, binaenaleyh saklamam zatıyordu: 
hır evrak cüzdanı, dıger ehnde tı var mı? _Ne diyorsun aen Markam de- lazım geldiğini söyledi. Sizin yam· - Çok iyi ... Bu paket mesele· 
gözlüğü vardı. .. . ~e~ur deft~rinin yeni bir ıa· li mi oldun? Cinayetin anahta:ı bu nızdan çıkıp ta yazıhaneme dö- sini bize söylediğinize iyi ettiniz, 

- Pfife dair ınal"!mat al?1'ak hıfesını okumaga baı}ad: atk maceralarının teferruatıdır. nünce düşündüm. Niçin saklıyacak Mis Hofman hazır buradasınız, 
ınüıkül olmadı. Dedı. ~emtinde - Evet yabancı bır k•dın var! Buna emin 0 1. mışım? Madem ki Benson cinayeti size birkaç ıual daha sorayım. 
herkes onu tanıyor .. ~ev'~ ş~hıın.a Ne~orkta. oturuyor. Pfif onunla * "' • mühimdir, faili bulunamıyor, ka· - Buyurun efendim. 
lllahıua bir tip! iııttıklerımı kelıw ıemtındeki eczanelerden birinden Müddei umuminin bir hayli işi ranlıktadır; şu halde hepsini söy· - Kumandanla kardeşi Ben· 
llleıi kelimesine yazdım. .. ~elefon ederek konuıuyor. Kadın vardı. Odasında yemek yemeğe lemek lazı mgelmez mi? Ya sonra sonun araları nasıld.ı?. . . 

Gözlüğünü taktı, v cuzdamm ıcap ederse bura~a .. haber hıra· karar verdi. Vana ile ben çıktık. bunun için bana bir şey derlerse - Hiçte iyi değıldı. Tabıatlerı 
açtı ve notlarını okum.aga başlad~: kıyor. Eczane ıahıht ıle UYlJfmuı· Yemeği Elizede yedik. Bir resim diye korktum. Tekrar size geldim. biribirine tamam.en zıtt~. On~ara 

- Pfif 1916 da Mıı ~aı;ıtam .~- !:1..1'· Ka.dın~n .t~lefon ~~arasını ıergiıi gezdik, bir de konserde bu· man, ne idi bu söylemediğiniz şey- kimse kardeş dı!~~ezd~. Daım.a 
le evlenmiştir. fakat bu ızd!vaç u- ogrendım: ıımı ıle adreıını de sor- lunduk ve sonra saat tam beşte ter? kavga ederler, bı~ıbırlerıne emnı-
Jnit ettiği neticeyi vermemış, zen· dum. lsmı Madam Pola Panning Markamın yanına döndük: _ Mösyö Benson ile Mösyö Pfif yet göstermezlerdı. 
gin kaympederi kesenin ağzı':11 :ıç· dul ye bi!az açık '"':çık ~ir kadın Bizim arkamızdan Mis Hofman kavga ettikleri gün patron ba:n~ - .. Bu s.ö~ü.nüzü misallerle teyit 
inak semahatini göstermemııtır. Yanı hafıf demek 11tenm. 78 inci geldi. Oturdu anlatmağa baıladı: bir zarf ile beraber üzeri zarf gıbı edebıltr mısınız? 

Markam muhatabının sözünü sokakta 268 numaralı Veıt apartr· - O sabah ben size bildikleri- "Pfif • Hususi,, diye yazılı küçük - Tabii. Daima biribirlerini 
lc~ti: manrnda oturuyor. min hepsini söylemedim, dedi. bir paket te vermişti. Zann~de~i~ gözetlerlerdi. Yazıhaneleri yanya· 
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Sivas yolunda 
Yalovada bulunan Başvekil İsmet 

Paşa Hz. bugün Sivasa hareket ede
cektir. Ayni zamanda Istanbuldan ve 
:Ankaradan bir çok zevat gidecektir. 
Bütün bu zevatın iştirakile büyük Türk 
zaferinin yıl dönümline tesadüf eden 
otuz ağustosta Sivas istasyonunun açıl· 
ma merasimi yapılacaktır. 

Hiç şliphesiz Şark vilttyetlerimlze 
dofru ilerliyen şimendifer hat1annm 
Sin.sa varmr§ olması ve bu hattın iş· 
lenmeğe açılması haddi zatında mem· 
leketimiz için mlihim bir hadlsedir. 
Çünkü bu hadise tamamen Türk mllli 
sermayesine, Türk teknildne Jstinat 
ederek yapılmakta olan §imendif er 
hatlannm f ç Anadolu topraklannda 
vbıl olduğu son terakki merhalesini 
göstermektedir. Bu ise dört sene evvel 
pek çok kimselerin ümitsizlikleri ve 
ftirazl8"1 içinde başlıyan şimendifer 
ıiyasetlnin ffliyat sahasında ihraz et· 
Jn1ş olduğu büyük bir muvaffakiyet 
~emektir. 

Fakat öyle görlilftyor ki Sivas fs. 
Jasyonunun açılması merasimine ait 
ehemmiyet bundan ibaret kalmıyacak· 
tJr. Çünkü merasime bizzat riyaset e
ilecek olan lsmet Paşa Hz. bu münase· 
betle mühim bir slyast nutuk irat ede
cek ,.e bu nutuklan ile ~erek şimend1· 
fer siyaseti, gerek diğre bir takım ic
ı7aatı hakkında son zamanlarda mey
«Ian alan tarizata karşı cevap verecek· 
tir. 

Filhakika dört sene evvel lsmet Pa· 
p hlikOmetinin şimendifer siyaseti 
~atbik edilmeğe başlandığı zaman. şu· 
:radan, buradan bir çok itirazlar yük
eelmiş idi. Bunun sebebi Osmanlı impa
~toı:luğu zamanında memleketimizde 
fimendifer namına vücuda getirilmiş 
plan her şeyin mutlaka ecnebi mühen· 
idisleri ile ve ecnebi sermayesi ile ya· 
pdmış olması f di. O zamana kadar bu 
memleketin idaresi başında bulunmuş 
~lanlann hemen hepsi Türk sermayesi 
ile ve Türk bilgisi ile bir kilometre bile 
ı§lmendifer yapmak mümkün olamıya. 
ağı kanaatinae idi. 

İsmet Paşa ükOmetl bu nevi m. 
tgJann hiç blriSine ehemmiyet verme
CIL Herhangi bir şekilde bir muvaff a· 
Jdyetslzllk ihtimali karşrsında cesareti
:ni kırmadı. Gerek memleketin mUdaf a
uı ve gerek iktrsadl ve siyast istiklali· 
inizin muhafazası için elzem gördüğü 
fimendif er hatlannı müstacelen ecnebi 
Ye8aiti ile yapmak kabil olmıyorsa bu
nu Türk sermayesi ve Türk mühendi~ 
leri ile yapmağa çalışmağı bir nevi va· 
tan meselesi teJAkkl etti. Bunun üze· 
:rine tereddütsüz olarak işe girişti. 

llk hamlede hlikOmetin isbat ettiği 
11ıuvnffakiyet şu oldu: Türk vatanının 
111ühtaç bulunduğu şimendiferleri yap. 
nak için TUrk mühendislerinin bilgisi 
kiftdir. Şlmendif er inşaatı tevessü et
tikçe ba bilgi bir kat daha artacaktır. 
Bu sayede memleketimizin irfan \'e 
.. n'at kabiliyeti tekemmlil edecektir. 

lkind derecede Devlet bütçesile şi· 
mendifer yapılamıyacağını iddia eden
ler her gün biraz dada kanaatlerinin 
Nrsıldığmr doymu§lardrr. l§te bu su
retle dört sene içinde sırf TUrk serma· 
,..esı ve Türk bilgisi ile yapılan hatla
rın yeldlnu bin iki yüz, bin üç yüz kilo
metreyi bulmuştur. 

Her halde İsmet Paşanın şimendifer 
liyaeetine bugün itiraz edenler dört 
sene evvel itiraz edenlerden daha çok 
zayıf bir vaziyettedir. Dört sene ewel 
lsınet Paşa yapılan itirazlara ancak 
8ÖZ ile cevap verebilirdi. Halbuki şim· 
Cli dört sene içinde ortada yapılmış iş
ler vardır. 

Binaenaleyh ismet Paşa muterlz
terine karşı sade söz söyliyecek değil 
ayni zamanda Anadolunun yoksul top· 
nklan üstünde binlerce ldlometrelif.i 
demir bir abide şeklinde kurulmuş o 
lan şimendiferleri gösterecektir • 

.AltluHet .A&UIC 

Müfit Necdet B. 
Kırıdeniz limalarını teftitten 

d6ndü 
Karadeniz havalisindeki liman

ları teftişe gitmiş olan Müfit 
Necdet Bey avdet etmiş ve dür 
kendisile görüşen bir muharrir'
mize fU izahatı vermiştir: 

- T eftiıatamdan çok mem-

[Üst taralı 1 inel sayıfanuzda] 

ihale edildiği, Hayri B. in Rus 
ticaret mfimeaailliğinden 500 va
gon ıekeri Kafkasya' da teslim 
aldığı Kars şimendiferi vasıtaaile 
Erı.uruma teslim etmek istediği 
söyleniyor. 

Şekerlerden bir kısmı Karsa 
bırakılmıt orada ıslanmıı, avarya 
olmuıtur. Şark vllayetlerinde 500 
vagon tekeri muhafaza edecek 
antrepo teıkil!tı olmadığı için 
ıekerler kabr ıırtlannda yağmur 
altında ıslanmlf, kıymet yan ya
nya inmiştir. O zaman Karı 
gümrnk müdüril idareye ihba
ratta bulunmuttur. Şekerlerden 
bir kısmının da sakarin olduğu 
anlqılmıştar. 

Nakliye ve muhafaza işlerinde 
ıuiistimal olduğuna dair idareye 
ihbarat vaki olmuş, aylarca mU
fettiıler şark vilAyetlerinde bu 
itle metgul olmuşlardır. Karsla 
Erzurum arasında bir kaç Tagon 
ıeker kaybolmuttur. 

Bu işlere ait muhabere Te 
muamel4t 1926 senesinden 1928 
senesine kadar devam etm~tir. 

Bu yeni dedikoduların birinci 
kıımıdır. Bir de Alpullu ıeker 
fabrikası hakkında da ikinci bir 
hikaye vardır. 

Dün yanldığına göre Alpullu 
fabrikasının timdi b.ulunduğu 
arazinin kıymeti 10000 lira iken 
bir mübadilden cebren 2500 li-
raya alınmış ve makineler yine 
Hayri B. tarafından fabrikaya 
alınmıştır. 

Neticede ıuraya kadar yazı
lan tafsilattan anlaşıldığına göre 
bu itlerde Hayri B. gene itham 
edil91ekte vı ~_jı}. ıa_~e91:' 
mektedir. 

Hayri '8. -ne diyor 
Dlln bu neşriyata ne ~iyece

ğini anlamak için kendisine mü
racaat ettiğimiz Hayri 8. tekmil 
isnatların yalan olduğunu Al
pullu fabrikasına kendinin ma
kine satmadığını söylemiş . ve : 

- O gazeteyi hergün alıyo
rum dava açmak için avukatıma 
veriyorum. Hepsi hak ve haki
kate uygun olmayıp bu, muha
kemede anlaşılacak ve müfteri
ler cezHız kalmıyacak,, demiı
tir. 

l\1aarif tayinleri 
Edirne maarif emini Besim 

B. talebi · üzerine taUm silkine 
nakledilmit, Kabataı lisesi Al
manca muallimliğine tayin olun
muştur. 

Buca leyli orta mektep mü
dOrlUğüne lzmir muallim mek
tebi müdür muavini Faik, lzmir 
orta mektep müdürlUğtine An
kara orta mektep muallimlerin
den Avni, Balıkesir orta m!!ktep 
mUdürlüğOne Kayseri orta mek
tep müdUrU Selçuk, Amasya 
orta mektep tarih muallimi 
Saim bey Sivas kız mualim 
mektebi mUdilrlüğüne, Sıvas 
kız muallim mektebi mü-
d firil Ali Rıza bey Merzifoen 
orta mektep müdürlüğüne, in önü 
yatı mektebi müdUrü Adil bey 
Ankara orta mektep müdUrlüğU
ne tayin edilmişlerdir. 

nunum. Limanlarımız faalıyetle-
, .. , ...... 

dak wiyeti Baron dereıinin te
mizlenmesi itini ihale etmek üze 
redir. Derenin 1 O sene zarfında 
temizlenmesi ıartbr. 

_ ~ ı c: ~.... . . 1. .... ... .fen sonra 
t aya Aydın, HılaJ gibi vapurlar 

iircbilecektir. 

Bakır çelebi 
Halep Mevlevi şeyhi bir ta
raftan 150 ilklerin aleyhinde 
bulunurken, bir ter•ftan da 

onlardan ayrılmamıştır. 
Halep muhabirimiz yazıyor: 
Bundan bir müddet evvel 

gönderdiğim mektupda Halep 
Mevlevi ıeyhi Bilar çelebinin 
yDzellilikler ve Arap rUesasına 
ziyafet verdiğini bildirmit tim. 
Şeyh efendi bu haberi bir mek-
tup göndererek tekzip etmişti. 

"- Mevlevihanede verdiğim 
ziyafet §undan ibarettir: Sar
kulerden başvekili Hasan Halit 
paıa refakatinde hükumeti mez
kllre vUzeryı sabıkasından bu
lunan Rıza tefik olduğu halde 
Halebe gelmişti ve hUkOmeti 
mahalliye erkanilc eşraf ve ayan 
tarafından kendilerine reımi zi
yafetler verilmit ve bendeniz 
dahi bu ziyafetlerde bulunmuş
tum. Bundan dolayı bendeniz de 
Kendilerine erkAna hükumetle 
beraber resmi bir ziyafet Yer-
mek mecburiyetinde kalmııtım. 
Ziyafet tamamen resmi mahiyet 
ve şekilde olmuı ve mübahasat 
hep mahalli ve afaki sahada 
cereyan eylemiştir. Refik Halit 
ve Mevlin ı:ade Rifat, Ali ilmi 

ve Radi kat'iyen ziyafetimde bulun· 
madıkJan gibi kendilerile dahi 
kat'iyen görUşmemekteyim ve 
hatta bunların neşreyledikleri 

Vahdet gazetesi dalma ale
himde neşriyatta bulunmaktadır. 

Ana vatandan uzak yaşıyan 

ve fakat bUtün kalbile memle
ketin refahını istiyen ve hükii-
metimizin zafer ve muvaffakıye
tine duahan olan bir vatandqı
nızm efkarı umumiye mfivacehe-
sinde kalbi mUnkesirinin tamir 
v ıes · · ~ ıij:;@ .terlerim efendin 
• ffalepte 5ıkan :ahdet pzeteal 
.§eyh .efe~İnlp · bu mektub 
şu yolda cevap vermektedir. 

" R~şadeüu Şeyh efendinin 
ziyafetine ait verdiği izahat ara-
11nda, isimlerini saydığı zevatın 
o içtimada bulunmadıklarını bil
dirmesi doğrudur. Filvaki bu ze
Tat davet edilmedikleri gibi e-
dilmiş bile olsalar aradaki ihti
lafı mestek dolayıs.ile icabet te 
edemiyecekleri bedihi idi. Zizafet 
" tamamen resmi mahiyet ve şe
kilde,, kalmış olabilir, fakat sa
bahı bulduğu muhakkaktır. (Vah
det) in aleyhindeki neşriyatına 
Şeyh efendinin siyasi bir mana 
vermek ister gibi ustalıklı icalci 
kalem etmesi ve o zevat ile 
kat'ifen görüşmediğini yine öyle 
siyası manada, yani •• yllz ellilik 
hainlerle zinhar konuşmam,, tar
nnda yazması iltibasa mahal 
verdiğinden izah mecburiyetinde 
kalıyoruz: (Vahdet) Şeyh efen· 
diyi emvali Evkafı tebzir ve isra
fından dolayı, sırf hukuku vakfı 
sıyaneten tenkit ve teşhir etmiş-
ti. YU:ıellilikler ile ah be plık ci
hetine gelince efendi haziretleri 
bu hususta münasebetini wuka
renet derecesine getirmiş, ayna 
listeye dahil rüfekamızdan bir 
zatı muhterem ile sıhriyet kes
betmiş bu sıhriyet dolayısile o 
zatın akrabasindan olan yine 
yUz ellilik rüfekamızdan diğer bir 
zat muhterem ile de hembezm 
olmuştur. 

Mektupta isimleri sayılanlar 
olsa olsa bir gece o ziyafette 
bulunmuş olabilirlerdi... Şeyh e
fendi, her zaman yüz elliliklerle 
bir dam altında oturuyor. Bina
enaleyh yliz elliliklerden btikrah 
ve nefretle bahsetmek Ha!ebe 
geldikten sonra intisap ettiği yüz 
elliliklerden kendi akrabasınada 
bu nefretten bir hissi! çıkarmak 
sayılmaz mı? .. 

Emanetle Vilayet birleşiyor 
Tevhit nizamnamesi geldi 

BeJe'diye reis n1uavinleriJe yazı, fen, iktısat, sıhhat 
müdürlüklerinin vazifeleri nelerdir ? 

Vilayetle Emanetin tevhidi ni
zamnamesi Şurayı devletten çık
mıf, Heyeti Tekilece tasdik olun
muş ve dün vilayete tebliğ olun
muştur. 

Bu nizamnameye gare Vali 
ayni zamanda lstanbulun bele
diye reisidir ve reisin lüzumu 
kadar muavini olacaktır. 

Belediye teıkilabnda baı 
Amirlikleri teıkil eden yazı, he
sap, ııbhat, baytar, fen, teftiş, 
zat ve hukuk itleri müdürlUk
lerinden başka iktısat, içtimai 
yardım, temizlik, sular, belediye 
zabıtası, etfaiye, turizm, bahçe
ler, mezarlıklar gibi belediye iş
leri başmüdürlüklere merbut 
şubelere, yahut lfizumuna göre 
müstakil müdürlükler tarafından 
ifa edilecektir. 

Nizamname reis muavinlerile 
bat mlldilrlilklerin ve bunlara 
m6lbak teşkilatın vazifelerini ta
yin etmektedir. Buna göre mu
avinler valinin vereceği direktif 
dairesinde çalışacaklardır. 

Vali hangi meselelerin kendi
sinden sorulacağı hakkında is
terse brr talimatname dahi hazır
lıyacakhr. 

Yazı itleri mlldürD, umum is
tatistiği tanzim edecek, evrakı 
dosyalarda muhafaza ve muha
beratı temin edecektir. Bu mü
dürlük ayni zamanda gazeteleri 
takip ederek belediyeye müte
allik ya-zıları alakadarına bildire-
cek n~ ıı(Jı.Qctkttr .... 

Sıhhat işleri mlldDrU Darnl
acezc, hastane ve disp"ensefferin 
idaresilc meşgul o!acaktır. 

Fen itleri mQdürlüğil şehrin 
hazır ve müstakbel planlarını 

tanzim, iskele, köprO, kaldırım, . 

nhtımlan, umumi hizmet yapan 
şirkeflerin fanni şeraite riayet 
edip etmediğini, halkın huku
kunun muhafaza olunup olunma
dığını tetkik edecektir. Bu mü
dürlfik gaz, benzin ve kömUr 
depolarının yerlerini tayin ede
cek, inşaata ne~aret, eyliyecektir. 
Fen müdürlüğüne şirketler ko
miserliği de bağlıdır. 

Teftiı heyeti müdürlüğü be
lediye işlerinin tetkik ve teftişi 
için talimatname haz.ırlıyacak 
ve belediye milfettişlerile vali
nin irtibatını temin edecektir. 

iktisat işleri müdürlüğü şehir
de hayatı ucuzlatabilecek tedbir
leri alacak, vesaiti nakliye tarİ· 
felerini tanzim edecek, Sıhhat 

işleri mUdürlüğünce muayenele
rinin icrasından sonra mürebbi
ye, sütnine, ahçı ve çamaşırcı 
gibi hizmetçileri tesçil edip ruh
satnameye bağlıyacaktır. Seyyah· 
lara rehberlik edecektir. Türizm 
ve hal ıubeleri bu müdürlüğe 
merbut olacaktır. 

Istanbul bütçesinin idarei hu
susıye kısmına dahil Maarif, 
Nafia, Ziraat işlerine ait teşki
lat kadroları mevcut kanun ve 
mahalli ihtiyaçlar dairesinde 
lstanbul umumi meclisince ya
pılacaktır. 

Belediye ıube müdürleri 
bu şubeler dahilinde belediye 
dairesinin amiri o'up umumi ida
reden mes'uldürler. 

Bu vazifeler kaymakamlara da 
havale edilebilir. Bu itibarla 
vazife kaymakamlar tarafından 

yapılacaktır. Nahiye mUdllrleri de 
kendi mıntakalarındaki belediye 
işlerini yapacaklardır. 

Şehrin güzelleştirilmesi, iman, 
mlistakbel plan tanzimi gibi 
bilyfik ihtisas işlerinde vali isti· 
şari komisyonlar teşkil edecektir. 

Bu komisyonlara Darülfünun 
ve yüksek mektep hocalan, 
maarifi ve ihtisas adamlara davet 
edilecektirr 

Şehremaneti ve idarei husu
siye bUtçeleri yeni umumi mec· 
lis intihap ve yeni bütçeyi 
tanzim edinceye kadar iki eski 
bütçe muteber ve bu bütçelere 
müstenit teşkilat devam ede· 
cektir. 

Bu nizamname 1 Eylülden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Yeni kadro 
Yeni kadro henüz gelmemiıtir. 

Maahaza vilayet 1 Eylülde tq· 
kilattn tatbikine başbyacaktu. 

Bir amele boğuldu 
Bulgurluda imam Sait Efendi· 

nin hanesinde oturan V anikö
yünde elektrik amelesinden 319 
tevellütlü Marqlı Emin kardeti 
lbrahim ile saat üç raddelerinde 
:Vaniköyünde denize perek yı• 
kanmaktalar iken boğazdan ıe· 
len ltalya harp sefinesinin dal• 
gaları birdenbire gelerek Emini 
denize almıı, kardeıi lbrahim 
kurtuim~, Emin bojblmuftur., 
Cesedi denizden çıkarılarak mu• 
ayencden sonra defnine ruhsal 
verilmiftir. 

Kocastnı görünce 
Ortaköyde bir zabn zevcesi 

bir erkekle görlişürken kocasını 
görüp te'aşla kendisini de1'ize 
atmış, fakat kocası tarafın ... an 
kurtarılmıştır. 

ee 

Yakacık 
Suyu tehlikeye maruz 

Dün Yakacıkta oturan bir dosrumoı.. 
bize haklı \"e mühim bir şiklyettc bu
lundu. 

Rn şlk4yete nazaran Ytkac:ıkta Aydot 
isminde bir su vardır ki bu su Adalan. 
Pendiğe, hatta Anadoluya gider. Soa za· 
mantarda bu suya civar arızi sahiplerin· 
den birisi kendi toprağından geçen )a

ğamın mecrasını değiştirmiş ve bu sula• 
nn üzerine vermiştir. 

Bu güzel sular, bu teaffiln menbaının 
cesirile y:ıkında bir h:ıstalık yuvası ola• 
caktır. 

Hu işle a1Akadar olan makamlan hal· 
kın sıhhatini koruma~a davet ed~riz. 

Darphane 
leni bir ~e!-.il vermek 

f a$avvur ediliyor. 
Darphaneye mütedavil aerma· 

yeli bir şekil verilmesi taaanu• 
rundan bahsedilmektedir. Bu 
takdirde Darphane Devlet mat• 
baası gibi bir ıekil alacak, gene 
Maliye vekaletile irtibatını mu• 
hafaza edecektir. 

Maamafih, bu tasavvurun ta• 
hnkkuk sahasına intikali ı:aman 
meselesidir. Bugün, yarın bu 
şeklin verilmesi mevı.uubahis 
değildir. 

Borsarta 

lngillz lirı11 
lngiliz lirası diln 1030 kunıtla 

açılar;ak 1030,10 kuruşa yüksel· 
miş ve 1030 kuruşla kapanmlfbr• 



( "VAKIT"IN SEHIR 

1 KQ9Qk haberler 1 
MO.taMile yardım - ı~ zl· 

rut banbana 7, Sanayi ft Maadfn ban· 
kasına aç milyon Ura nrilmişdr. 

Fen faktlltesi - Riyaset intihabı 
perfembe gflnO yapılacaktır. 

lrakta - Mahkemeyi temyiz 

relslle bir bttla idim edilm]ftir. 
Çeko.Jonkya - Hl!kdmcd 

•emlekedmJzden aaun alacatJ 1000000 
kilo tUdln mllnakua tartnameilnl diln 
dc•ret oduını göndtrmtşttr. 

Bagtinktı içtima - Cemlyed 
beltdJye fırka gurupu bo sabah fırbda 
ıoplıeaeakur. Ôlfeden IOnra da emanette 

lkind bir lçdma yapılacak Te umumi 
bOtee mt!zalcere edilecektir. 

Bir tekzip 
t7 •Ruıtot ı 930 tarihli milliyet , •• 

zt~lı\de ( Denlı kuası ) ser ltvhuı 

tabımda Yanan t>.ndralı •Patria,, Tapu· 
nanun Çekmece açaklannda evelld aqam 
tuaya uğnyarak karaya otıırmUf olduğu 
nefl'edilmlf ise de, me.lkm' npunm 14 
•tultOI rariblndı limanımızdan Pire n 
ManUyıya müte•eccihen hareket etmlf 
Olduğundan neltf akpm Çekmecede 
bulanmuı Te kazaya utramasına fmlttrıı 
maddi buhmm&llUf olmUla neşredilen 
haauıan lıaklkate mugayir olduğu icra 
ettlflmlz tabktbttan anllfllmıfar. 
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R:dYo I 

Bu aktam Ankarada 
Rlyued cGmhar mualkt hcyed 

.. llbado 
ı - Open~ Orfeı. 
t - Mııbnl: it. RllstiktnL 
3 - Dola: Tanıo Y. Bran. 
• - Grttz Perkeııt. 

5 - Mut: Sentandea. 
e - M-.. uker bDL 

Bu akıam latanbulda 
SW ıekbden ona kadar alaturka 

fıal. 
- )j Güniin müzayede 

ve miinakasaları 
4 !0000 adet yf1I kiloluk Tu 

~vah mtlnakuasl. Tas lnbian nmum 
aıadartqu mUbıyaıt koaıllyonu S.U. 

4 Selimly• Juşluuun .ıekdrlk teal· 
lttL 3 tindi kolordu lnfa&t heıed S. l S, 

Slnem.Mr ı 
Alkaa - Safdil tıs 
A.1-d• - KUIDIJI ok 
Betlkt .. Hll'1 - Verdüa 
Eki. - Malet '1Jlemacı 
IDt•••a - Yanm nliler 
..... - Aft ,anıblll 
Fraau - Kiti 
9rn - VcnUI '* -a.mona 
sa..~- Brodvayyıldm 

f ııatroıaı ı 
Rıııt Aı•• ve ll'kıdqları 

Bu akıem 
9,-1$ te Ulküdır Halle tiyıtr0sunda 

cumınesl cf1nU atpmı. 9,4:5 te Bil· 
yGtdere BUlbCll bahçesinde Nur Babı 
komtdl " perde. yazan : İbnlrrefik 
Ahmet Nort Bey. 

Operet 
k&daka, Matuh ogtu b&bGeslnde cuma 
ctbıtl akfum Cemal Sahir akadaşlın 
Arr" mal atan. TM X..ımof B. 

Adliyede! 

İhtilas davası 
Natla fen memur muavini 
Btem B. in maluıkemeJlne 

ba,I.ndı 
Iatanbul ağır ceza mabk .d d eme-

•ıa e On yeni bir ibti'•- da • ... Ya-
ıınm rii yetine baılanmııbr. 

Davada, Iıtanbul nafia fen 
memur muaYiıılerinden Etem 
B. in, aldıjı 28,000 kDaur Ura
du 2,000 kGaur liramı çallfbr
dıj1 ameleye alacaldanna ma
kabil verm.İf gibi ıenet •e ibra
name tanzimi mretile kendi 
cebine atbğı iddia olUDmaktadır. 
Mamwı, mahkemede ı 11 Aldt

fım parayı tamamen mahalline 
aarfettim. Uğrafbğım amele ca
hil, ünzaıının kıymetinf, ehem
miyetini bilmez kimselerdir. Pa
rayı almış, mukabilinde imza 
vermif lerdir., demifti 

Gelecek celaede Yillyet lclarei 
hutu1iye tahail mDfettiflerinden 
Ab~ B. le naf!a bqmllhendi
ıi tahit matile dinleneceklerdir 
23 Eyllll on buçukta mubakem~ 
devam edecektir. 

Aslan hakkındaki hü
küm bozuldu 

G~çen I<lnunaanide bir alqam 
tlzen Baflarbqında bakkal T e
ofam aJdflrmelde mazmuı olarak 
ajv cezada muhakeme ve on 
sene ajır hapae malık6m edilen 
Aalan hakkmda.ki hflktlm, Tem
yis mahkeme.ince in.iman lehi
ne olarak bozalmutbar. y akmcla 
~emede meaeJe yeniden tet
kik olunacak, eneli ittib 

d •.. b a Teya 
a eım ıtti a baklanda bir karar 
v.erilecektir. 

Deli mi~ değil mi? 
Haca Ömer iaminde birialni 

&ldllrmelde maznun Karakq 
HtlaeJinin deli olup olmadıta 
hakkında Mazhar Oıman B. ._ 
akit hutahklar mleue.e.incf ki 
diğer yedi doktorla Tıbbıa~ 
doktorlanndan Hayrullah B. ara
amda lhtilAf ~kmq, Hayrullah B. 
11Munun delidi,, Mazhar Oımu 
B. le diter yedi doktor "De
lildir,, demftlerdir. ihtilafı yeni
den mOtahededen 10nra Tıbbı
adb mecliıl halledecektir • 

Dan mahkemeye selen caTap
taD, Ha.eyin bir ay daha mllfa· 
laede altmda bldıktaa IODra 
rapor Yerilecetl anlqılmqtır. 

Hüsnü pehlivanın ölümü 
G~enlerde Ha.na pebllyu 

iamjnde birlliai 6ldiirmekle aıu
nun "Ômer Abit,, lıaıu oct.ba
flll Ali efendinin mahakemaiae 
dan ajv cezada de•am ohua
muttur. 

Dlla mununUD annesi Vu
fiye H. la Dr. H•ydar B. Şahit 
ııfatlle dinlenilmitlerdir. 

MaktuJlhı ahYaJine dair zabı
tadan gelen cevapta mahktmiyoti 
mazbut olmadıjı, ancak idare 
ettiji kahvede arar kulluadır
dıj1 teYattlrea f&yl oldajıı biJ.. 
cliriliyordu. 

Muhakeme vak'a eınuuıda 
pralanan . mazmman brclefl 
talel>e Nl1azi Ef. Ue maktulnn 
abllkl temaynlabna dair g&te- I 
rilen mlldafaa pbitlerinin celbi 
için 13 eyini on buçuga kalmq- 1 
br. 

Bu •kt•m 
Ferah sinemada 

Heuı dyatro, hem sinema. hem •arye
te. MD'ıtttr Fahri Bey ve Austu Bale 
heyed birlikte slnemeda Cehenneme 
do~ bllll DOT. 

Emanette 

Beygir eti imif 
F elemenktea .. brimize tllt

alllenmt beyp eti ithal 
edilerek koyan eti diye utıldıta 
emanetçe haber abnm•fhr. Ba 
beygif etlerinin Oıviae hakiki 
cinalerini g&aterea etiketler ko
nularak utılm•suun temini em-
redilmiftir. 

Rumler nıall evleneoekl• 
B1111dan sonra e•lenecek Rum

lardan kilite rahlati1ea araıa
mıyarak kanunu medealye tevfi
kan evlenme maameleal J•pıl
mua emanet tarafıadaD eTlenme 
memmluklanna teblii edilmlttir. 

Abideleri muhıf•z• 
Aaan atika " abidelere ilin 

J•plflınlmamuı hulUSUllda ema· 
net fiddetli emir vermiftir. 

QQ 
Vl16yette; 

Devairin tatili 
30 •iuatos zafer &ayramı 

dolayıaile camart•i stbal de
nir tatil edilecektir. 

Sıhhiye kıleml Ank•IJ• n•k· 
ledilmlf de§lldir. 

S - VAKiT 28 Ağuıtoı 1930 -
Türkiye iş Bankasından: Matbaamıza sr.elvr ts!rur: 

Zafer bayramı mD.nuebetiyle Yeni Tdrk lraluamanları 
30 Aptoı 930 Cumartui gDnU Bahattin Tevfik Bey. tarafındın millJ 

htanbul Ye Beyoğlu ıubelerimiz hikAyeler serisinin birinci kitabı olmalc 
kapah bulunacakbr. üzere bu namla bir eser neşredilmiştir. 

-· --··--
bi9ki dikit dersleri 1 zayi ıer 

Tarlı lıanı1t1ları tsirgeme dtrntli· --------------' 
'lv•tdtndM: Cemiyetimizde biçki ve 
dikiş dersleri verilecektir. Kayt muamc· 
leal blt eylülde Aksarayda tevekkül ha· 
manundakmcrkezl umumide yapılacaktır. 

337, ~38 senesinde vefa cr!>ck mck· 
tebinin altıncı sınıfından almış olduğum 
tasdikname z3yi olmuştur. Yen isini ala· 
cağımdan hükmü yoktur . 325 Ahmet --

L·T·PIVER 
PARIS 

17740• t•'•'• edltmlttlr • 

POORA•E SAN S 
KOLONYA SUYU -lOSYONr -Pompeya 

Floramt 
Vlvits 
Fetif 

Revcıor 

Şlpr 

Fujer 
Kinin 

PerfDmllri L. T. P f V E R A. Ş. , lstanW ~ 

Sıhhiye mtıdllrlllift kaleminin 
Ankaraya nakledlldijl ,.u•m.,. Erenko" y kız ıı·sesi 
aa da bu haber doin deiildir. 
340 danberi zam ı&mfJ• .. dü Jü""' •• d t - Mezuniyet imtihanlarına eylG-
Sıhbiye kalemindeki memurlar mu r gun en: uın bırinci gllntl bqlaııacaktır. 
terfian ~,. tayİD edilmit- 2 - Kaydı kabul muameleli ve terfii ımaf imtibanlan için 2~ 
ler, yerlerine bqka memurlar EYLÜLE kadar CUMARTESi, P AZARTESI Ye ÇARŞAMBA ıGn· 
g6nderilmiftir. leri IUl 9-4 e kadar mliracaat edilmeli. ------

Arnavutkö,ande kagir Çifte Saraylarda 

1~.FEYZİATj LjSELER:t!~k 
İlk IDllflan ft &Jft t.,killt dıhfUnde im ye erkek orta ve Iiae k ... mlannı muhtevidir.Ama icap 
ettirditl eD mlteklmil naait YI tefkiltb laalzdir. Kayat muamelesine başlanmıfbr. Kayıt için 

mektebe f'8J& ı.taabul'da Buiret baamda ikbsat firketine mtlracaat edilebilir. 
lat•abal c:lhettaıed• pleeek a·Lnrl taleM lcla Fatiht• Bebete kadar direkt veuiti nakliye 
i$lettirllecektfr. Resmi karara t...,._ mektebimlzde dahi 1 Tepini eVYelde denler"' 

bqlaueakbr. Tel. in. 2867 

lzmir Ziraat mektebi müdürlüğünden : 

Kayıt ve· kabul şeraiti 
ı - Mektebe Orta mektebi mezunlan bOA mtba· 

baka alınır.Talipler mektebe alınacak mikfan tcca
vlz effiil tokclfrde mGsabakaya tabi tutulur. 
ı - Mektep leyU ve meccantdfr. Birlnd madde-

deki evsaftan batka mektebe firmek lıdycn efen· 
diler at•lıdald terfian da haiz olacoklarcbr : 

A - Tflrldye tebaasından olmak, 
B - Y •tı 19 dan yukarı olmamak, 
C - Vicudu ziraata m&tahammll olmak, 
D - Sert haıtahklardan ıallm oldufunu muıaddak 

f ablp roporile tevılk etmek, 
E - Aıı ıehadetnameıl ve hftınühal mazbatasını 

haiz olmak, 
3 - Bizzat zlraatla fttlfalcden çiftlik ve ara.zl ıa· 

bibi evlAdı oldufunu fevılk edenler tercih olunur. 
4 •• Kayıt ve kabul .zamanı teırinicvvel bidaye

tine kadardır • 
Taliplerin ya dofruca veya .ziraat mfidürü ve 

memurlar ve mahalU mülkiye memuru vaııtaslle 
mektep mO.dflrlyeffne üçer kıYa fotof raf ve veıaikle 
ba iıtlda m&racaat etmeleri 14.zımdır. 



[ • Oe~let. Oemlryollnra 11/>~ı~r· ] ~·•·r:> At yarışları <4l!E8~ ~ ~ ~ ! ıı n J 
30 Aguatosta Sıvas ıstasyonu açılına mera•ımıne mahalli hGkü· ~ 29 A· . ~ Kuçuk ilanları 

meti ve milli müesseseleri temsil edecek zevat davet olunmn•tur. ~ gustos Cuma gllnll Velı Ef. de saat 14,30 da • •-• 
• , _ •• -Y • • ... Her sQıı aeırolıınur <il 

Gıdıp gelme dort gun sürecek bu seyahatte yolcuların mümklln ~ ~ Trenler, Bahsi Müşterek, Büfe vardır. ~[!l!l!ll!'Jf!I • ........ Tarife ........ • 
olduğu kadar rahat edebilmeleri için yerler tesbit edilmiştir. : 1 Defalık ı.:uruı !JO : 

. Gerek trenler ve gere~ merasime iştirak tarzı hakkında tanzim Hililiahmer hastabakıcı : 2 • • 50 : 
edılen program aynen aşagıya yazılmıştır. Davetnameler bilet yerine " 3 65 • 

kaim olacaktır. mektebi müdüriyetinden ~ 4 : : :t5 ~ 
S k d 

~ h . . k ! ihtivaç kalmavın .. ' : 

ı• vas ı• stasyonu resm •• rYJeS)eğe Aşına Utabakıcı hemşire yetıştlrmek suretıle genç kı,larımıza ÇO • k d • 
ı uşa 1 şerefli bir istikbal ve hayat hazırlıyan mektebimiz talebe kayt muamelesine başla- : ~gv:~ ) ail:r ( a:ıa.ı~ 100 : 

mışar. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Talebenin iaşe ve ilbaslan. ibatesi ve cep : ke ~ n e kıl • 
h 1 ki f · · ih • me uzere ma ıı • 

Programı 
• arç ı an mektep tara ından temın edilir. Aşağıdaki şanlan h:ıiz olanların n ayet • . . • 
• (J 5) Eylüle kadar nufus tezkeresi, hüsnühal varakası ve ş:ıhadetnamelerile Aksarayda • Abonclenınlzın her Oç aylığı için : 

haseki caddesinde mektep idaresine cumadan maada her giin müracaat etmeleri : bir defası meccanen! : 

1 - Resmi kUşada iştirak edecek davetlilere mahsus hususi 
trenler. 

Tarihi 
28-8- 930 
29- 8- 930 

il 

30- 8- 930 

" 
28 - 8 .. 930 
29- 8- 930 

" 30-8 .. 930 
,, 
it 

29 -8- 930 

111 üncü katar 
Mahalli Hareket 

Haydarpaşadan 22,45 
Ankara ya 
Ankaradan 
Kayseri ye 
Kayseriden 
Sivasa 

il nci 
Haydarpaşadan 
Ankara ya 
Ankaradan 
Kayseri ye 
Kayseri den 
Sivasa 

katar 

1 inci katar 
Ankara dan 

19,30 

6,30 

20,00 

18,10 

5,13 

16,30 
30 - 8 - 930 Kayseriye 

,, Kayseri den 3,45 

Muvasalat 

16,48 

6,05 

15,00 

16,00 

4,48 

13,07 

S,08 

,, Sivasa 11 40 
' 2 - Davetliler davetiye varakaaında yazılı tiren ve yagonluda 

kendilerine tahsis edilen mahalleri işgal edeceklerdir. 
3 - Davetiye varakalan bilet yerine kaim olduğundan davet

liler bunları tirendeki hususi memura göstererek rumi kntada 
mahıua madalyonu alacaklar göğiislerinin soluna takacaklardır. 
Ayrıca birer albUm verilecektir. 

4 - Davetliler on gftn evvel icabet cdecekleiml ve hangi il
tasyondan tirene bineceklerini Devlet Demiryollan umumt idue
ıine llltfen bildireceklerdir. Tirendeki yerlerle SıvH Beledlyeıi 
sofrası ona g8re tertip ve ihzar olunacağından nihayet 20 Ağus
tosa kadar bildirmiyen zevat icabet etmemif addolUDaeaklarcbr. 

5 - DaYetliler seyahatleri esnasında arzu ve emirlerini kolla• 
nnda kırmızı bantlı memuru mabsusalarla talep edeceklerdir. 

6 - Sivasa vuıulda tiren takızaferdcn 50 metre mesafede te
Yakkuf edecek ve davetliler tirenden inerek tak karııaında ihzar 
edilmiş mevkii mahsusu alacaklardır. 

Sıra ile Ye yalnız. 
Baıvekil Pş. Hz. 
Sivas Belediye reisi. 
Sivaslılar namına bir vatandaş. 
Tarafından nutuklar irat edilecektir. 

• 

7 - Nutukların hitamında Baıvekil Pı. Hz. tarafından kurdele 
kesilerek tirenin istasyon önüne girmesi merasimi yapılacaktır. 
Kurdele Ye makas Haydarpaşa Şimendifer müzezine teslim edil
mek üzere memuru mnbsusça muhafaza edilecektir. 

8 - Merasimden sonra muvakkat istasyon binasına giril<cek 
•e burada çay takdim olunacaktır. Çaydan sonraki boı zaman 
zarfında arzu buyuran zevat Sivas şehrini ziyaret edeceklerdir. 

9 - Akşam saat 20 de Sivas belediyeainin davetine iftirak 
edilecektir. 

10 - Ayni gllnün gece yansında ilk tren Sivaa'tan hareket 
edecek ve diğer iki tren itinererde gösterilen aıra ile takip ederek 
avdet olunacaktır 

11 - Trenle gelen davetliler dönilşte dahi vagonlarındaki 
mevkilerini gidişte olduğu gibi aynen i§gal edeceklerdjr. 

12 - Geceleyin idare memurini ve poz bölüğü Ye efradı ahali 
tıtasyonda aabaha kadar şenlik yapacaklardır. 

Tarihi 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 

1.9.930 

31.8.930 
31 8.930 
31.8.930 
31.8.930 
31.8.930 
1.9.930 

ili Uncu katar 
mahalli 
Sivastan 
Kayseri ye 
Kyseriden 
Ankara ya 
Ankara dan 
Haydarpaşa ya 

Hareket 
24,00 

8,53 

21,33 

il nci katar 
Sivastan 1 30 
Kayseri ye ' 
Kayscriden 10,23 
Ankara ya 
Ankaradan 
Haydarpafaya 

22,55 

1 inci katar 
31.8.930 Sıvastan 3,00 
31.8.930 Kayseriye 
31.8.930 Kayseriden tl,53 
31.8.930 Ankara ya -

aeyrDıefer edeceklerdir. · 

Muvasalat 

8,28 

20,21 

15,25 

9,58 

21,51 

17,50 

11,28 

23,21 

\ 

lAzımdır. • < satırı geçen DAnların fazla ıaun : 
l - Türkiye Cllmhurlyeti tabasından olmak. : için 5 er kuraş r:ammolunur. : 
2 - 18 yaşından kAüçük 30 yaşından büyük olmamak. • •••••••"• •••••••••••••••• 
3 - Sıhhati tam olmak. (Tıbbi muayene mekrepde yapılır.) Kiralık - Satılık 
4 - Müteehhll bulunmamak, evvelce teehhül etmiı ve ayrılmış ise çucuğu, 

bulunmamak. 
5 - Orta tahsili Jkmal edenler imtihansız kabul edilirler 
6 - İlk tahslli veya buna muadil tahsili olanlar imtihan~ tabidirler. 
7 - Tahsili terki halinde veyahut beş sene hizmeti m~cburiyyeyi ifa etmediği 

takdirde mektep masrafını tediye edece~ne dair KAtibi adilden musaddak bir taah
hütname vermek. 

Istanbul erkek mt1alliın mektebi 

929-930 senesi mezunlarının 
mürettep olduğu mahaller 

34 Celal Ef. Istanbul • 98 Mustafa Ef. Kayseri 
153 Baki Ef. Ankara • 99 Mithat Ef. Is tan bul 
163 Nuri Ef. Kocaeli • 368 Niyazi Ef. 
281 Avni Ef· Sinop • 402 Mustafa Ef. 
291 Şnkrll Ef. Bilecik • 406 Fahri Ef. 
293 Nuri Ef. Bursa • 461 Zahit Ef. 
316 Nihat Ef. Amasya • 423 Celel Ef. 
321 Hayri Ef. lstanbul • 463 Y akup Ef. 
322 Cavit Ef. Balıkesir • 521 Mi tat Ef. 
323 Mahmut Ef. Ankara • 522 Salih Ef. 
333 Sıtkı 3f. Zonguldak • 525 Suat Ef. 
348 Enis Ef. Artevin • 528 Tahsin Ef. 
346 Azam Ef. Ankara • 532 Sım Ef. 
348 Aum Ef. Artevin • 631 Burhan Ef. 
328 Taceddin Ef. Iatanbul • 699 Tahain Ef. 
46S Murtaza Ef. Çanakkale • 

-684 . Halit Ef. Edirne • 
723 Ömer Ef. Çorum • 
726 Kenan Ef. Amuya • 
728 Allettin Ef. Çanakkale • 

Mektebe mOracaatlan veya ton adrealerlnln lı'an. 

lzmir 
Zonguldak 
Antalya 
Antalya 
Bursa 
Ankara 
Çanakkale 
Çanakkale 
Zonguldak 
Zonguldak 
Kocaeli 
Denizli 
Bilecik 

13 - 30-8-930 tuihinde bilftmum Devlet dcmiryollan istas
yonlan bayraldula donatılacaklardır. 

14 - Elbise ye ıapka serbesttir. 
15 - Kırmızı zait iıueti konulan katarla teşrif buyurulacaktır. 

Umumi Müdür 
Hqlye: 
Sivu hatbnm ifletmeye açılması bayramını teait ve bu mlina

aibetle Sivaa'ı ziyaret etmek iıteyenlere kolaylık için bir hafta 
m&ddetle bntnn Devlet demiryollan istasyonlanndan Sivas' a gidip 
gelme Ynzde 60 tenzilatlı yolcu tarifesi tatbik edilecektir. .. .. .. 

lSO ton ıaz, 50 ton pis raz Ye 40 ton benzin kapalı zarfla 
mOnakuaya konmuttur. 

Mnnakua 15 eyini 930 pazartesi günft saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryollan iduesinde yapılacakbr. 

MDnakasaya İftİrak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlanm aynı gllnde aaat 15 e kadar komisyon katipliğine 
vermeleri lhımdır. 

Talipler münakasa prtnamelerini beş lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıadaki veznelerden tedarik edebilirler. 

* * -tc 
1000 ton yerli çimento kapalı zarfle münakasaya konmuştur. 
Mnnakasa 15-9-930 pazartesi gllnU saat 16 da Ankarada DeY

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 
Milnakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

teminatlanm aynı günde saat 15,30 kadar münakasa komiayonu 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mOnakasa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Anka
rada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edilebilirler. 

* * * Eskiıekir depoıu kömUr tahmil ve tahliyesi kapalı zarfla mü-
nakasaya konmuştur. 

Mllnakasa 17-9-930 çarşamba gllnfi saat 15, 30 da Ankarada 
Devlet demir yolları idareıinde yapılacaktır. 

Mllnakaaaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı gllnde saat 15 e kadar münakasa katipliği
ne vermeleri llzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Ankara
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden ve Eskişehir istasyonu 
kiıelerinden tedarik edebilirler. 

Kiralık hane - Çapa tram· 
'vayına pek yakın, 6 oda, geniş bahçe 
tatlı su, müştemiHtı saire.. lki aileye de 
el verişi idlr. 

Kirası 25 lirıı.. Müracaut: Defterdarlık 
4 üncü şulıe müdürü odacısına.. -------------

Kiralık daire - Ankara cadde-
sinde muayenehane, idarehane ve yazı
hane ittihazına eh·erişli müsait şcraltlc 

bir daire kiralıktır. Ankara caddesinde 
muallimler kitapanesine müracaat. 

Apartımanımı sabyorum -
Tünelin üst b~ında Şabkulu Deyirmen 
sokak Beyker aparnmıuu karşısında Hacı 
Seyit apart. No: 5 

Sablık hane - Şelıudc batında 
Çukurçeşmcı yanında Taşhan arkasında 

Marmarayı nezaretli 9 numaralı bC4 oda 
ve müştemil~tlı müceddet klrgir hane 
satılıktır. içindekilere mllracaat. 

mıınuıımuınutuJtt1UttııOınmmııın111•~JT"''IM'''rrm-·--

l\lüteferrik 
Biçki dikiş dersleri - ıa se

nelik tecrübeli usullerle ders almak iste
ycnlerJn Divanyolundn Biçki yurdunda 
Hakkı Beye milracaatlan. Telef: 2038 -Müracaat evi - Her Jşe mu-
tahassıs memurlar sevk eder her şeyde 
Azamı teshil&t gösterir. 

Aleksiyadi han Galata, milcs.sist 
,Ferit 

Seyyar mllslllman memur ia· 
tiyoruz - Yapacıığınız '1ıuamdeyo 
göre ayda 90 liradan fazla kazanabllir-
sinlı. 

İstanbul dördOncil Vakıfhan lçlndo 
Ünlonkol Tesriat 

Milracaat evi - Her nevi ta· 
kibat, her lisandan terctimes ve emlAk 
icar ve idaresini kabul eder. 

Galata Kredi liyone Alekslyadi han 

n ~ ıını~mım~ ı j~ ı ıı•BI 
BAYROM MARSILYA EKISPRE.S 

7500 tonluk lüks posta vapuru 
"PATRIS Il,. 

2 Eylül da saııt 17 de limanımıza 
gelecek ve 4 Eylül Perşembe günü sabah 
saat 10 da Galata rıhtımından doğruca 

PJRE ve MARSlLYAYA 
hareket edecektir. 

Bilumum limanlar için yolcu ve 
emtiai tüccariyc kabul olunur. Pireye 
varış 5 Ey!Ul saat Ilde. Marsllyaya vanş 
9 Eylill saat 17 de. Pire ve Marsilya için 
tenzilnclı fiyat tatbik edilmektedir. 

Miiteakip saat seferler: l 1, ve 25 

1 
Eylül um saat 10 da icra edilecektır. 

Umumi acenteleri: Anagnosıopulo 
ve Siskidi Çinili r1hum han Galata 

1 
Beyoğlu 2612·3. Galnta ve Beyoğlu 
lçin bilumum başlıca seyahat acente· 
lcrine müracaat edilmesi. 

DarJşşaf a~a mDdüriyetinden: 

Mektep için (19) kalem kırta• 
siye ile bir senelik et ve ekmek 
münakasa suretile alınacağından 
Yeroıek isteyenler eylülün 16 inci 

salı gilnil saat onda Nuru Oıma· 
niyede cemiyeti tedrisiye merke .. 

zine gelmeleri ve ıartnameleri 
görmek istiyenlerih de daha 
evvel gene oraya muracaatları. 

Elif Naci' nin 
Resim sergisi 

Elif Naci Bey yalnız kendi 
eserlerinden mürekkep bir re
sim ser~isi açıyor. Sergi Gü
zel San'atlar birliğinde eylülün 
1 inci 2 inci 3 üncü 4 Uncü 
günler! umuma açıktır. Duhul 
serbesttir. 

._ ______________________ ___ 
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Darülfünuna talebe kayit ve kab~lü Afyon vilayeti Nafia başmühen
... 1 ;- Darül!ünun. Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve disliğinden: 
ılahıyat fakultelerıle Eczacı ve Dişçi mekteplerine Afyon-&1v•ılin ,o1unun ss +600 kilo .. eıre.we1ı1 (20tG8l lin 
930 931 Seneİ ders· • • • t 1 b k bedeH ketifti Develi k6pr6atbaQn iafaata 12-8-930 tuilüadea idlM• - · ıyesı ıçın a e e aydi mua• ren 20 gün müddetle ve 1-9-930 tarihinde saat OD befte ih.ı. 
melesine başlanılmıştır edilmek üzre kapalı ıarf Ulllllle mtlaakuaya koaulclu. 

• 1- Ehliyet velika11 almak veya kaydettiraıek içha •Dnakua 
2 - Fakültelerle şubelerine , y Oksek mektepler ıeraiti umumiyeainin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı veaalkia 

l!o münakasa gününden lAakal •ekiz gtln evvel villyet bqmllben.SWI • 
ve resmı ve hususi liseler mezunları ahnır ğiae teydii. 

3 - lmtı•hanla talebe alınmaz. • 2- Münakasa tafailAtile prtnameler sureti musaddakal.,.. 
viliyet Nafia baı mfthendlsliğindea aluaabilecqi. 

4 N ti t•d k• 3- Münakuaya iftirak edeceklerin mOukaa •• llaale kuuile - amze er a 1 e 1 vesaiki getireceklerdir : ıartnameler ve teferr6ah daireılnde bazırlayacaklan teklif mek-

A • Ka •t k b ı · · · t•d tuplannı 1-9-930 tarihine mhadif Pazartesi pntl 1Ut on bqten . yı ve d u ıçın IS 1 a, evvel villyet encllmeni riyasetine vermeleri Ye ihalenin vlltyet da· 

B: Lise veya Yüksek mektep, sıhhat aşı şeha- imı enc11men1ııce ı ... 1a1uıa .. 1ı nan ohmur. 

d~~n~:~:i~ozdanı, ' Bilecik vilayeti daimi encüme-
o: Hüsnühal eshabından bulunduğunu mübey- niden: 

yin ikimetgih ilmühaberi, zabıtaca musaddak mllt:::::w ıca;;:;ıı;: ~:..":1!U::-1k:! :~ !:~~ 
olacaktır bap hamam m&zayede kaimelİDCle muharrer teniti •eçblle teaall-

. • ken ıablmak Gzere 18 aptoı 930 tarihinden itibaren 20 sıla 

E - 4 5x6 kıt'asında mukavvasız u·· d t f t g..., raf mtlddeOe ve kapah zarf .~·~e mtızaye~ere çıkanlmlfbr. • 

5 K
J Ç a e 0 0 • 1 - Müzayede ıeraıti YJliyet daımı enclimen kalemınd• 

.h- atyıt fT!UI a mkel~tına T e~rinevvelin iptidasında aha;":tmrıcd't ilıalo 6 eyıııı 930 tarihlııe ma.adif camart..ı ,a.a 
nt aye Veri ece tir. aut 15 te Bilecik enctlmeni daimiainde yapılacaktır. 

6 T f k •• ı . . 3 - Talipler muhammen bedelin % 7 buçuk nispetinde 
- ıp a u tesıne gırecekler Fen fakültesine teminab muvakkate vermeleri ı&z •• d.r. 

müracaat edeceklerdir. 
7 - Fen fakültesi için Salı, Perşembe ve diğer 930 senesi bedeni yol mü· 

fakOlt~lerle ~ektepler için pazartesi ve perşembe kelleflerine 
,Onları saat ondan on sekize kadar fakülteler ve t N f B h 
mektepler idarelerine müracaat etmeleri ilin stanbul a ia aşmü endis-
olunur. liğinden; 

Y''k k · I·' 930senesi bedeni yol mükel-
U e mühendis mektebi kay- leflerinin hangi yolda ifayı mü-

dü kabul muamelesi : . kellefiyet etmek üzere ne ta-
15 Ağustos 930 tarihinden itibaren rihte ve nerede bulunacakla

başlanılan Yüksek mühendis mekte- rını mübeyyin tertip edilen cet 
bi kaydü kabul muamelesine Dolma- velleri ait olduğu bil'umum 
bahçe civannda Gümüşauyundaki heyeti ihtiyariyelere peyder
ttıektep binası dahilinde her gün sa- pey gönderilmekte olduğun-
bah saat ondan akşam on yediye dan mükellefini mephusenin 
kadar olmak üzere 18 Eylül 930 ak- heyeti mezkftreye müracaatla 
•amına kadar devam edilecektir.Ar- ·keyfiyeti öğrenerek ona göre 
zu edenler bu hususdaki şeraiti biz- hareket etmeleri alakadarana 
aat mektepten alabilecekleri gibi tebliğ ve nan olunur. 
posta ile de istiyebilirler. Ankara maarif müdirliğinden: 

N. fj• ~ h b • Bedeli ketfi 27500 lira 27 kurut olan Ankara merkez lamet Pa-a la en nı#lt JC ıne ,. ilkmektebiniıa ilivei İD§a&b 111e; 930 P•tembe P.Jıil ...ı ıı ıe 
~ 

1 
1 ~ ihale edilmek üzere kapalı zarf uaulile mevkii miinakauya vwdil· 

ll)ittir. Münakasaya ittirak edeceklerin intaat mühendiai ve ya mimar 

ı b k b l '' '" olduklanna ve bu gibi inıaatlarla metıul bulunduklarına dair •euik t e e a U U ibraz etmeleri lizımdır. Talipler muvakkat teminat olarak bedeli 

lJ •• - mubammenenin o/o 7,5 uğu olan 2064,5 lirayı ve 'f& bir banka kefa• 
(etini •• ya kıymeti muburereai üzerinden iıtlkruı dalaUt tala.Ui Ye 

F kt b • .. d .. d yahut Boraa fiatmdan % 10 nokaanile diler miW abam ve taliYil&tı 

Nafl·a en me e 1 mu urı~~ÜD en• amhue1tei haauıi;e müc1ır1ü1üne tefti ...... makbmanu teklif U8 • mektubu~u havi zarf~ raptile h~ ikiaini. ikinci bir ~fa .k~yarak ~e-
l _ Melde meccani leyli ve blUil müddeti il~ ... edir. yete tevdı edeceklerdır. lhalenın ubd~ınde .tekarrtir ettıii z~t !-ihi 
2 ekip • 17 25 olmahdır ihaleden itibaren on aüa zarfmda te1111n•t mildarmı % 15 e ıblai •• 

- Girec enn Y8!' . • .. • m'1kavelemmeGiai Ankara Noterliiinden dört nüaha olarak tanzim 
3 _ U.. meıunlan ımtihanmz leylı ve orta mektep mezunJan lauap cebi?; mUNttab hendeaedea ettirecek ve ~b mukavelename tarihinden itibaren 91 rün zarfın. 

... .,._ ile ahnır ve 16 hafta nehari devam ederler. da ikmal edecektir. Şartnameyi ıörmek utiyen taliplerin her 1.,gUS., 
4 _ K.,t iti Eylttl 1 ili 17 • 1930 da yaoılır. ...,.._ize ve veV11Ji ihalede Encünı~m "!Fili;ete m~acaatlar1. • 



...... - ~ -~-r Gaulemlztle çılc,n •aıu •~ retlmlmn hüti:ln haklan mahf,,~Jur 

Gazeteye ;:ii.ıdcrllecek mektupların Cıerln~ ld~re için~e [ idare 1 yazl\·a 
ait l<e [ Yazı ] l4areti k.onutmalıdır 

a-ımı:ran melc111plann ladeıılnd~n. ın,....etı muuddere.ıa mektuplara konu' mııt ...,..ı...nn 

lcaybolmıu•ndan Ye llinlarta müaderecabndıuJ Jdve me.'ul deitldlr 

ar ay burnu 
Her gün 

parkı 
Cuma ve pazar 

Rsrr I~rt oile musiti ~eyeti H n f ı z R u rb a n 8. u e r 81 e kas ı 
13 kişiden mürekkep 9 k;Riden mürekkep 

lcrayi ahenk ederler ) 
lstanbul kız muallim mektebi müdürlügünden: 
1 - DördUncli ve beıinci sınıfların eylül mezuniyet tmtihanların:ı 1- eylUl -930 pazartesi diğer ıı

nıflann terfii sınıf (ik~al) imtihanlarına 6-eylUl-930 cumartesi giinU başlanacaktır . 
2 - Bu imtihanlara tabi talebenin başlangıç günlerinden evel mektebe müracaatlara lizımdır. 
3 - Yeni sene tedrisat.na 15 eylül 930 pazartesi gllnü başlanacağından lstanbul haricindeki tale

bemizin hareket gUnünil buna göre kararlaşhrması icapeder. . ............. ~~--lliiiiiiiiiii-----. • • • • 1 .. 
, ~ . • ı r • ~ • 

' 
Ameli Hayat Ticaret ve Lisan mektebi 

Müdürlüğünden: 
Jstanbul vilayeti umumi m~clisi tarafından tesis edilen 

Kız ve Erkek Ameli Hayat mektepleri bu defa yeniden >slah 
ve tevsi edilmiştir. Tahsil milddeti dört senedir ve tedrisat 
Fransızcadır. 

Talebeyi ecnebi mekteplerinden vareste kılmak ve ucuz 
şeraitle en kısa zamanda hem Orta tahsil vermek ve hem 
ecnebi lisanım ögreterek ticaret hayabna atılabilecek mal(imatı 
vermek maksadile açılan işbu mekteplerde Türkçe Fransızca 
lisanlarile beraber İngilizce ve Almanca lisanlarından biri de 
mecburidir. 

Tahsil ücreti ( 50) liradır. Mektebe girebilmek için ilk 
mektebi bitirmiş olmak lazımdır. 

Kayt muamelesi 15-8-930 da başlar ve cumartesi, pazar
tesi, çarşamba günleri mektepte icra olunur. 

Kız Amelt Hayat mektebi: Düyunu umumiye karşısında eski mQikiye 
mektebi binası. 

• Erkek Arnelt bayat mektebi: Cağaloğlunda Kız Orta mektebi yanında. .1 
• • ,_;J ' ~ 

. ,. . . 

Ticareti bahrıye mektebi alisi mü
bayaat komisyonu riyasetinden: 

Mık dan Cinsi 
1500 metre Yerli beyaz patiıka yatak ve yorgan çarıaflığı 
300 ,, Renkli yerli bez yatak ve yasbk yilzlnğ{i 
300 ,, Yerli amerikan bezi kıhflık 
750 kilo Yerli iyi cins pamuk şilte ve yasbklar için 
65 adet Elbise dolabı yerli mamulatı 

Yatakhaneler için lüzumu olan baltda muharrer bet kalem eıya 
7-9-930 pazar iilnü ıaat on dörtte ihalesi icra edilmek llzere ayrı 
ayn münakaai aleniyeye vazolunmuıtur. 

Taliplerin şeraitini anlamak üzere Ortaköyde kiin mektep mtl· 
dtirliiğllne Ye milnakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi mil
esseseler muhasebeciliğne tevdi edecekleri teminab muvakkate 
makbuzunu hamilen yevmi mezht\rda mektepte mUteıekki! komis
yonu mahsusuna müracaatları. 

Zonguldak Yüksek Maadin ve 
sanayi mühendisi mektebi mü 
düriyetinden: 

Mektebimiz için !Uzum olan 30 adet Yerli malı karyola 26/8/930 
dan itibaren 20 gün müddetle açık milnakasaya konulmuıtur. lba
lei kat'iyesi 15 Eylül930 pazarteai günn saat 16 da Zonguldak 
Maden müdUriyetindeicra kılınacağından taliplerin ıeraiti anlamakı 
~e planlan görmek üzere Şehremaneti civarında lstanbul mıntakas 
Maden mühendisliğine müracaatlan ilan olunur. 

lstanbul Mıntakası Maadin 
mühendisliğinden: 

Çatalca Kazasının Kalikıratya karyesinde olup imtiyazı 14 - 1 -
327 tarihli imtiyazile Doktor Rüsuhi ve Rauf Beylerle şürekası 
uhdelerinde bulunan Liğnit Madeninin işletilmemesine mebni 
imtiyazı icra vekilleri heyetinin 6 - ı:ı. -929 tarihli ve 8515 numa
aln karamamesile fesh edildiği ilin olunur. 

Seyrisef ain 
Jıılerhı: acıntHi: Galata Köprll D&fındı 
!ıyotlu !36!. Şubı aeenttsi· Sirkecide 

MühOrdar zade ham alımda Tel.Ist27 

YALOVA 
A 

PLAJ ve 
Kaplıcalan için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

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

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
5,15 18,00 19,00 19,45 
Yolcuların bilhassa plljlar· 

dan Azami surette istifadele
rinio temini için saat 13,15 de 
bir posta yapılmııtır. Bu posta 
Köprüden hareketle doj'ru 
Yalovaya 15,25 de t'arır ve 
Y alovadan 19,45 de kalkarak 
Köprüye 21,55 de gelir. 

İskenderiye sürat 
postası 

(CUMAURlYET) vapuru 29 
ağustos Cuma günü Hat 13 te 
Galata nhbmından kalkarak 
cumartesi ubahı lımire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskenderiyeye vara
cak ve Çarpmba lıkenderi
yeden kalkarak lzmire uğ
rayQ.rak latanbula gelecek_tir. 

Trabzon ikinci postası 
( ANKARA ) vapuru 28 

ağustos Per;embe aktarm 
Galata nhtımuıdu kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samıun, Ünye, F aü:t, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Ho· 
pa'ya g:decek ve d6n0ıte 
Paur ioke!esile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon Polathane, Gire 
soı:ı, Ordu, Fat•a, Samsun, Si
nop lneboluya uğnyarak 

gelecektir. 

= SAVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ :-1 
l\lA TBAA VE i DAREHANE : 

lSTANBUL. Babıali, Ankara caddesinde •vAKIT YURDU,. 

LTel. 1970 ( iDARE iŞLERi) 1971 ( YAZI iŞLERi) Telsraf ı VAKiT, Poota kut- ~ 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Taıdelen ıuyunun menbamda yapılacak imalat 7.5.30 tarihiad~• 

itibaren kapalı zarf usulile münakasaya vaz' edilmiftir. Talipleri' 
şeraitini anlamak ve projesini görmek üzere her gün saat on d&rt
ten sonra hey'eti fenniyeye ve ihale günü olan 30-8-1930 taribiO' 
milsadif cumartesi günli saat on beşte lstanbul evkaf mlldüriyetüıd• 
idare encüınenine müracaatları. 

Şehremaneti ilanları 

Şebremanetinden: Ayaspaıa yangın yerinde Y enikuyu ıoka· 
ğında 30,52 metro murabbaı yüzln arsamn metro murabbauıa 
8 ve 25,41 metro murabbaı yüzsüz arsanın metro murabbun& 
6 lira kıymet takdir olunarak satılmak için ayn, ayrı olarak açık 
mllzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartnameyi görmek için bet 
Slfin müzayedeye girmek için ihale günil olan 18 Eylti 930 
Perşembe gilnü levazım müdllrlüğilne gelmeleri. 

Adapazarı belediyesinden: 
930 senesi Eylülün 16ıncı gününe 

miisadif Salı güniinden şehri mez
kurun 21 inci pazar gününe kadar 
6 gün devanı P.tınek Üzere geçen 
seııeki gibi belediyemizce Adapazar.t 
namile bir panayır küşat edilecektir. 

·· işbu panayırda her cins hayvan 
mübadele, alım ve satımı ile marii ... 
fatura ve saireye mütaallik her nevi 
mevad ve eş)'a, me'kulat ve meşru ... 
bat satılabilecektir. Muhterem halkı· 
mızın alış verişlerini icra etmek için 
belediyemizce panayır mahallinde 
dükkan ·ve sergi n1ahalleri tefrik ve 
esbabı istirahatları imkan derecesin .. 
de temin edileceği gibi hariçten ge
lecek tüccar ve esnaflara icap eden 
muavenet veteshilatdairemizce gö~
terileceği ilan olunur. 

P. T. T. U. M. Levazım ve 

Mebani müdürlüğünden: 
P. T. T. Fabrikası için 4,300 kilo 1 m·m Ye 600 kilo 4 m·Jll 

livha tutya - acilen ihtiyaç olduğundandan pazarlık suretile mllba-
yaa olunacaktır. Pazarlık 6 - Eylül - 930 Cumartesi giinD ~at 
14 te icra olunacağ111dan taliplerin olbaptaki ıartnameyi almak içbl 
her gün ve pazarlığa iftirak için de muayyen olan saatte y~ 
postanede müteşekkil mübayaat komisyonunda hazır bulunmaları. 

Mangal kömürü 
münakasası 

İstanbul Adliye Levazım dairesinde: ~ 
Istanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifhanelerine muktezi 430 çeki muhteli• 

fülcins odun ile 50000 kilo mangal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Tılipler!Jt 
şartntmeyi görmek üzre her gün Adliye Levazm1 dairesine ve münakasaya iştirak 
etmek üzre 7-9-930 tarihine müsadif Pazar giinü saat 15 te Defterdarlıkta mfiteşek• 
kil komisyonu mahsusuna müracaatlan ilAn olunur. 

~~--~~~-----~~ 

Maarif vekaleti 
563 ton Ereğli maden kömürü: 

Mudanya postaıı 
Mudanya'ya badema Cuma, 

pazar, çarıamba gilnleri posta 
yapılacak ve saat 9 da kalka
caklardır. Bunlardan cuma, 
çarşamba postalan Mudanya'
ya kadar pazar poat,ıı da 
gidit ve dönüşünde Mudanya'- Terzi mektebi müdürlüğünden 
ya uğrayarak Gemliğe gidip 1 - Mektebe talebe kayt ve kabulüne başlanmışbr. 

İnhisarı Umumi Müdürlü-Tütün 
günden: 

ldare için ber mucibi şartname 563 ton Ereğli maden kömürü 
kapalı zarfla almacağından taliplerin her gün gelip ıartnameyi al· 
malan ve 6-9-930 Cumartesi günü saat 10,30 a kadar zarflarını 
Galatada mUbayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

geleceklerdir. 2 - Eski talebe yeni kayt yapbracaklardır, 

----~··------· 3 - Mektebe kayt olunabilmek için ilk mektep mezunu o1rnalıdıt· 
..,. Gazinin Yoıu 4 - Mektep nihari ve meccanidir. 

53 1 M d h N d I' 5 - Kayt ve tecdidi kayt muamelesi 20 eylüle kadardır. 
'•yen •• ,._ ı •m u •c •

1 6 - Fazla malumat mektep idaresinden verilir. 

Basılı[ık::Jakkında ···-·-"-·~·~-.. ~~~.;,_~~~.~~~!~~~~-.: .... !?..i.~~.~~~!.~.~--·~·~·---.. _____ ••---·---ı Mes'ul müdür: Refik Ahıne& 


