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Feriha Tevfik Hanımın m'\ktubu Ağn~ağı 1 Amerikalı dostumuz 
Tamam~le Türk hududu /.D Th h A k d 
içinP- almalı ve burası I' • raS er D ara an 1929 güzellik kıraliçesi 
jakilerin vatani olma- Jd• • d.. " 

nlahdır ı f!{e ı, mer aya on yo 

Aza aa . .,,rtdi ~nvt'i H. 

Dnn refiklerimizden biri Pendik 
Belediye intihabının yapıldığını 
ve Azahğa on iki kitinin intihap 
edildiğini yazmıtb • 
Yapbğımız tahkikata nazaran 

henüz böyle bir intihap vaki 
değildir • Yalnız halk fimdiden 
bu on iki kitinin namzetliklerini 
teabit etmittir. 

intihaba eyl61 bidayetinde 
baflanacakbr. Namzetler arasın
da iki tane de hanım bulun· 
maktadır • Bunlardan Enveri 
hanımın reamini yukanya dere· 

~ ediyoruz. 

Sofya an gibi çalışan bir şe
hir; bir karakterislik tarafı boyu• 
na inşaat yapılmasıdır.. Her ta• 
rafta dülgerler çalıııyorlar, ame
leler yeni binalar kurmak için 
malzeme taşıyorlar ..• 

Sırbiatana doğru iler1iyoruz. 
Nif.. ne gözel ıebir? Sonsuz 
yefillik içinde kırmızı damla 
beyaz beyaz evler.. Sağımızdan 
ıolumuzdan kaçıyorlar. 

San'at alemimize mensup bir 
çok zevat cenaze merasiminde 

hazır bulundular 

ÖlümOntl dtln teeullrie yaz· 
dığımız sahnemizin en kıdemli 
aan'atkin Ahmet Fehim Efendi, 
dün aan 'at ve irfan Alemine 
mensup bir çok zevatın hürmet 
ve hüzniyle sanh olarak toprağa 
tevdi edilmiftir. 

Merhumun nAşı öğle vakti 
Aksarayda Küçük Langada Kürk
çil başı caddesindeki evinin ö
nünde cenaze otomobiline ko
nulmuı, otomobil Darülbedayi, 
Güzel San'tatlar Birliği Tiyatro 
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Feriha Tevfik hanımın 
mektubu 

[Ust tarafı 1 inci sayıfada] 

Derken Efendim.. Kondüktö
rün sesi be~ koşmakta o)an 
bir domuz aürüsünU takipten ala 
koydu: BeJgrat.. Saatime baktım 
altı ... 
Akşam yaklaşıyor .. 
Aktam o)du .. Gece de basbrdı .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Temmuz 6, sabah saat ( 9 ) 

Triyesteye geldik. ltalyaya giriş 
çok güzel.. Kesif çam ormanları 
ıonra ayna gibi denize uzanmış 
bir şehir: Triyeste .. 

Kondüktör dedi ki : 
- Tren burada çok duracak 

isterseniz çıkıp gezebilirsiniz. 
ilk adım attığım Avrupa şeh

ri T riyeste oldu .. 
Geniş sokaklar.. Ve tertemiz 

caddelerden nehir gibi insan 
akıyor... Bu kalabalık insana 
yaşamak için nasıl çalışıldığını 
anlatıyor. Triyest~ ne mühim 
bir liman... Liman arı gibi kay
nıyor. Avrupanın çok mühim 
devletleri bu limanla alakadar. 

ltalya, Yugoslavya, Çekoslo
vakya, Macaristan, batta Lehis
tan, Avusturya esrarengiı: bir 
kapı gibi buradan girip çıkıyor .. 

Saat 12, Venedikteyiz .• Bu ne-
güzel şehir ..• Ben bu şehir için 
ne diyebilirim. Bütün büyük 
san'atkirların kah şiırle, kah ne
sirle, kih boya ile, kah sesle 
anlatmak istedikleri bu su şeh
rini ben nasıl anlatayım .. 

Bilmiyorum. Po nehrinin hari
kulide bir akışı var •.. Kıpkırmı-
~ 

tubesi ve V AKIT muharrirleri 
tarafından gönderilmiş olan llç 
çelenkle siislenmişti. 

Cenaze otomobili yavaş bir 
reftar ile ilerliyerek ve halk 
yaya yürüyerak Aksaraya valide 
camiine gelinmiş, burada öğle 
namazından sonra cenaze namazı 
kılınmıştır. 

Müteakiben cenaze otomobili 
diğer otomobiller tarafından 
takip edilerek Sirkeciye gelin-
miıtir. Burada tabut liman ıir
ketinin san'atkira bir hDrmet 
eseri olmak üzere tahsis ettiği 
kudret muşuna konulmuş, bir 
kısım zevat muşla, diğer bir kı
sım zevat ta seyrisefain vapurile 
Büyükada ya geçmiılerdir. Bu
r ıda cenaze omuzda tqmarak 
tepe üstündeki makbereye gidil-
miş, tiyatromuza yanm asır hiz
met etmiş olan ihtiyar san'atkir 
aktör Milvehhit merhumun 
mezarı yanında hazırlanan 
kabre, ebedi sükun ve istirahate 
terk olunmuştur. 

D:u ülbedayi rejisörll Ertuğrul 
Mlı :n bey, Darülbedayi san'-
atkarlarmın hemen hepsi, Da
rülbedayi haricindeki aan'atklr
lardan Şadi ve Raşit Riza bey
ler, eski ve ihtiyar sahne men
ıuplarından bazı Ermeni san'
atkarlar, Güzel San'atlar Birli-
ti Edebiyat şubesi namına re
is Hüseyin Rahmi, musiki fU
besi namına reis Köse Mihal 
Hde Mahmut Ragıp, mUstakil 
res :;, mlar ve heykeltraşlar ce
miyeti namına reis Muhittin 
Seha ti ve ressam Refik Fazıl 
beyler, Matbuat mensuplarından 
:,azı zevat bu elemli teşyi ra
'limesinde bulunmuşlardır. 

Üstadın oğlu ressan Mlinif 
f ehim Bey, gazetemize gönder
·Jiği bir mektupta babasımn ce-
aue merasiminde bulunan, aile
'.erine teessür ve taziyet beyan 
eden zevat ve cenazenin nakli 
ıçin muı tahsis eden Liman tir
ı..tine te,ekkUr 'H minnetlerinin 
'bikfirilmt!' .. ini istemektedir. 

zı bir su uzanıyor. Kırmızı top
raklar sularda izyapmıı. Nehre 
dayanan toprakların yanından 
kırmızı ve yeşil ormanlar yilk
seliyor. 

Neye yarar ki tren bizi, bu, suların 
dilim, dilim böldüğil şehirden 
pek çabuk ayırdı. 

Saat 5,30 MilAnodayız.. So
kaklar tertemiz... Ferah, ferah · 
meydanları var. Hele ahalisi ne 
nazik, ne nazik? .. 

Gene akşam oluyor ... 
İtalyan köylülerini sağmızda 

solumuzda bırakarak ilerliyoruz. 
Jsviçreye doğru epey yol al

dık. 
Girdiğimiz ilk lsviçre araziai 

İtalyan lsviçresidir. 
lsviçreyi çok iyi gCSremedim. 

Çünkll gece birdenbire bastırdı •.• 
lsviçreyi gece geçtik. Bir yolcu 
İsviçre seyah•ti hakkında diyor
di ki .. 

" - İsviçre seyahati için ge
ce ne güzel bir dekordur. Bu 
korkunç güzelliğe malik olan 
Alplere yakııan heybetli dekor 
gecedir.,, 

15 dakika süren Semplon tli· 
neli, ve sonra bir birini takip 
eden ıellaleler gecenin içinde 
daha heybetli görilnDyor ... 

Uzaktan ay doğdu... Alpleri 
tırmanıyor ... 

Pazartesi .• 7 temmuz. •• Pariı
teyi7: .. 

Saat 9 da Radyo oteline git .. 
tik .. Pariı bugftn aisli Te rutu
betli idi •• 

1929 TDri[ıye güzellik klrali~e
si lıviçreden geçerken aoğuk 
aldığı için rahataızlanlDJfb.. O 
gün akşama kadar huta yattı. •• 

Aktam üzeri Osmanlı banka
sına gittim. Para deiif tireyim 
diye •• 

iki Türk memur beni k&l'flla· 
dı... Pariate iki Tilrkle TUrkçe 
konuımak ne tatlı ıey ••• 

Pariate geziyoruz... LuYr ve 
Tilileri ıaraylannın 6nllnde gezi-
yoruı:.. Opera geride kalda.. Bo
napartın takı zaferi bir kenarda 
kaldL.. Bulonya ormam çok 
gilzel .• 

)#. 

Kıraliçeye llzım olaD buı 
ıeyleri almk için (Galeri Lafa-
yit)e gittim... Size itiraf ede
yim ki •. Bu Lafayit galerisini bizim 
Olyon, yahut K.arleman ile mu
kayese ederaeniı:, fikir peyda 
edebilmek için Karlemam 50 
defa daha bUyllten ve 5() defa 
daha yllkaeltin .•• Aı daha burada 
kayboluyordum. 

Bereket venin yalnız detildim, 
yalnız olsaydım it fena icli ••• 

Saz arasında ıunu da ı6yle
yim ki Pariıte en pahah ıey 
.. pka ve iıkarpindir. 

8 Temmuz muhtelif: 
Avrupa glizellik lnraliçeleri 

gelmiye batladı ••. 
9 Temmuz Pariıten aynhyo

ruz ... (8,10) 
Tren Havre dojTu hareket 

etti. 

Saat (12) .• Havrden, Niyagara 
vapuruna bindik. ilk Uıkelemiz 
Kanarya adalanndan biri olan 
Laıpalmas adasıdır. Size bu ada-
ya ait iki de reaim gönderiyorum. 
ikinci mektubumda Atlantik ıe
f erinden bahsedeceğim. 

Feıiha Tevfik 

( Teıgraflar _) 

Türk gazetecileri 
Varnada san1in1i teza-

hürlerle karşılandılar 
V arna , 3 ( A . A ) - Tl\rk 

gazetecileri heyeti dlln gece 
saat 10 da Varnaya geldiler. 
Heyet ıeyahati eınasında yol 
üzerindeki kasabalarda halk 
tarfından samimi tezahilrlerle 
karıılanmıı ve buketler takdim 
olunmuıtur . 

Heyet terefine gece, ziraat 
nazırının da hazır bulunduğu 
hususi bir ziyafet verilmiıtir. 
Bugün de öğleyin gazeteciler 
federasyonu tarahndan resmi bir 
:riyafet verilmiştir • Bu ziyafatte 
federaayon reisi, Hakkı Tank 
Bey ve Bulgar ziraat nazırı ta
rafından nutuklar söylenildi • 
Nazır nutkunda bilhassa Gazi 
Hazretlerinin Bulgar milleti hak
kındaki beyanatından minnetle 
bahletmiftir. 

Bulgar ıazetecileri Tirk ve 
Lehistan matbuab ile ııkı bir 
teaannt ve tqriki meaai tesis 
ederek Uç memleket matbuatının 
mllfterek menfaatlarının daha 
muntazam ve devamlı surette 
mlldafaaıına çahımasım temin 
edecek birer teıekktll vllcude 
getirmek tasavvurundadırlar. 

Protram ıalı gllnllne kadar 
burada kalınarak ça11amba sa
bahı Sofyaya vanlacak surette 
tertip edilmiıtir. 

e& 

Ankara Rus sefa· 
reti Baıkatibi 

JJmlrler glllfJnde 6rdek av• 
larlcen boluldu. Ce~I 

aranıvor. 

Ankara , 3 ( Telefon ) - Rur 
aefarethaneıi Baıkatibi M. Joj 
dtııı ıece aut 2 de aefaretha· 
neden 7 arkadqile Eınirler giS· 
lfhıe 6rdek anna sıitmif, grup 
efradı muhtelif semtlere aynla
rak, mllnferiden avlaamıya baf" 
lam1flardır. D6n&ıte Bqkltibin 
tagayyttp ettiği anlatalmlfbr. 
Keyfiyetten ıabita ve adliye 
haberdar edilmlftir. Yapılan ta· 
bırriyatta mumaileyhin ceplerin· 
de para ve albn saati olduğu 
halde elbiseai ve çiftesi g6lün 
en tehlikeli bir sahilinde bulun
mUfhır. 

Elbiselerin bulunduğu yerin 
ilerisinde sazlar arasında vurul
muı bir ördek te buhwnuttor. 
Batkltibin ardetf almak llıere 
göle perken botuJdutu tahmin 
olunuyor. Euıen bn mahalde 
ıon ıeneler zarfında yedi botul
ma bacliaui olmuttur. Hakiki 
vaziyet anlualmıt detiJdir. Ce
set hlll bulenamı,tır. Tahkikat 
ve tabarriyat geceli gtlnd&zlll 
devam etmektedir. 

20 milyon lira 
Krup direkt6;tte Ankarıda 
lmzı edilen bir itilAf projesi 
Ankara 3 (Telefon)- Hüku

metimiıle Alman sanayi birliği 
arasında 20 milyon Türk liralık 
veresiye lokomatif, vagon ve 
demiryolları malzeme ıabşı iti· 
IAfname projesi bugnn Nafia 
vekilimizle birlik mnmessili olan 
krup fabrikası direkt3rU arasında 
imzalanmıştır. Projeyi vekiller de 
muvafık gördüler . Proje bugü 
Batvekil Pasav;ı r önderilecektir. 

AJp dağlarında bir facia 
Chamonix, 3 (A .'\.) - iki &\'USturvalı 

seyyah Alp dağlarında bir tepe\ c çıkmak 
i~tcrken 40 metre ) uk~eklıkccn duşmüş 

ve olmütlcrdir. 

Tayyareci Fransız Matmezeli 
- --- --

Evelki gece Türk ocağında verdiği 
bir konferansta eski uçuş hatıra

larını nakletmiştir 
Fransa tayyare cemiyeti resmi isminde bir rasıt bulunduğu 

murahasası Matmazel Mari Mer- halde yirmi bir sene evvel ıimal 
vinget tarafından evvelki gece denizini nasıl geçtiğini heyecanlı 
TUrk Ocağında bir konferans bir lisanla nakletmiştir. 
verilmiştir. 1000 kilometre olan bu seya-

Konferansta Tayyare cemiyeti hati matmazel nisbeten kısa bir 
lstanbul şubesi müdürü Fehmi zamanda yapmıı ve şimal deni· 
B. Fransıs sefareti namına M. zini yuvarlak balonla aşmak ıerefi 
Saro ve ekserisi genç talebe- şimdiye kadar yalnız kendisine 
den mtıteıckkil gUzide bir din- ait bulunmuştur. 
leyici zilmresi vardL Bundan sonra eski ve yeni 

Konferansçının Fehmi B. tara- tayyarecilik arasmda bir muka• 
fından hazır bulunanlara takti· yese yapan Matmazel Mervinget 
minden sonra Matmazel konfe- tayyareciliğin ilk kurbanlannı 
ransı tertip eden cemiyete ve ve bunlar arasında şehit tayya• 
davete ittirak eden samiine te· recilerimizden Fethi, Sadık, Ziya 
ıekkilrle söze başlamışbr. Mat- ve Sait Beyleri zikretmit •e 
mazel konferansında spora olan şimdiki tekemmillün bu kurban
heveıinden, şimdiye kadar yapbğı lar sayesinde kabil alabildiğini 
rekorlardan bahsetmif; daha 12 işaret etmit ve tayyare kanla• 
yatında iken bisiklet, ata binmek, nnın diğer kazalara niabetle 
kürek çekmek, koşu gibi birçok az olduğunu, herkesin ıeyabet• 
sporla meşgul olduğunu söylemif, lerinde tayyare poatalannı tercih 
on iki kilometreyi bir saat on etmesini, gençlerin tayyarecillte 
dakikada koıarak bir rekor tesis ehemmiyet vermelerini tavsiye 
ettiğini ve bu rekorun bili kırı- etmiş ve tayyarelerin pa.ta 
Jamadığını ilave etmittir. nakliyatanda kollanılmalanndald 

Bunlan anlatmakta maksadı- faydalanndan bahsetmiştir. 
nın tefahur değil tryyarecilik için Son zamanlarda sık sık meT
lAzım olan idmanlı bir vftcüdun zuu bahsolan motörztlz ve yel• 
ancak bu mlitemadi spor faali- kenli tayyarelere dair de şayanı 
yeti aayeainde elde ettiğini gös- dikkat malumat veren matmazel 
termek için olduğunu ıöylüyen konferansını Dominique Bonou 
konferansçı bundan sonra knrevi atlı bir şairin « hasta nakliye 
balonlardan bahıetmif, kürevi tayyareıı » ismindeki mensur bir 
balonların harpten evvel pilotlan şiirile bitirmittir. 
irtifaa abıtırmak için nasıl kul- Bu konferans Salı glinfi saat 
anıldığını anlatmıı ve böyle bir 18 de « Unyon fransez ,. de 
balonla yanında yalnız Garnier tekrar edilecektir. 

•••••• 
Valiler arasında 
Ne gibi değif'71eler oldut 

Valiler arasında bazı değişiklik 
ler yapıldığını yazmıtbk. Anka
radan alınan haberlere göre 
tayin kararnamesi tastikten çık
mııtar. Yeni tebedc:ltılde Dahili· 
ye teftit heyeti riyaıetine mül
kiye mDfettitlerinden İbrahim. 
Vilayetler idarei umumiye mU
dtırltığUne ikinci ıube mlldllrti 
Sallhattlıı, yerine Gülsiln kay
makamı Şevket, Nllfuı umum 
mtıdUrlllğiine Zonguldak valisi 
Akif, MOlkiye bqmiifettişliğine 
Nüfus umum müdürü Ali Ser
•er, T ekirdağı valiliğine Emni· 
yeti umumiye mtidürii Rifat, 
Manisa valiliğine T ekirdağı va
lisi Fuat, Mardine Gaziantep 
valisi Talit, Gaziantcbe Malat
ya valiıi ıabık umum jandarma 
kumandanı Nu:mi, Erzincana 
Ordu valiıi Ali Kemal, Orduya 
Erzincan valiıi Tabıin, Zongul· 
dağa Rize valiıi Arif, Rize ye 
Isparta valisi Ekrem, lspartaya 
Kırklareli valiai DurmUJ, Kırkla
reline Dahiliye heyeti teftişiy e 
reiıi Mustafa Arif, 1çile Gnmn
ıane valisi Sait, Gümiifaneye 
Aydın valiıi Hllınu. Aydına aa· 
bık Kütahya valisi Fevzi, Siir
de içil valiıi Fahri, Tokada 
Mer1in valisi Ali Riza, Mersine 
Amasya valisi Faik, Amasyaya 
Tokat valisi Kadri Beyler tayin 
edilmltlerdir. 

Bir tahlisiye şirketi 
Istanbul meb'ueu Hamdi B. ve 

Amiral Vasıf patanın ittirakile 
yeni bir \ahlisiye tirl<eti teı~il 
edilmit ve niıamnameai lktiHl 
vekaletine gönderilmiştir • 

Sıvas hattı 
-

Küıat reminde d~-
tılmak üzere Darpha
nede madalyalar ha· 

zırlanıyor 
Darphanede otuz ağustosta 

Sivas hattının küpt resminde 
dağıtılmak üzere madalyalar 
hazırlanmaktadir. 1000 tane ba• 
sılacak olan madalyalar tunçtan 
yapılacaktır. Bir tarafında loko
motif resmi, altında "30 ağustos 
1930,, yazısı, diğer tarafta ay 
yıldızla devlet demiryollan fir
ması olan kuş resmi bulunacak
br. Bu kısma "Sıvas istasyonu• 
nun işletmiye açılışı habrası,, 
ilave edilecektir. 

Madalyalar otuz ağustostan 

birkaç. gün evvel teslim edile· 
cek, küşat resminde davetli ze• 
vata hatıra olarak verilecektlf. 

~ . 
Kurbağlı mevkii ka)dı

rılmamalı 
Kadıkayande K urbağah polil 

mevkii bu sene tahsisat olmadı· 
ğı için kaldırılmışbr. 4500 hane 
bulunan bu mmtaltanın aaayif 
ve inzibatına ku,dili mevkii ba· 
kacaktır. Bu kısımda oturan 
halk mazbata yaparak fırkaya, 
vilayete müracaat etmitler 'Ve 
Kurbağalı mevkiioin kaldtrılmi• 
masını rica etmişlerdir. 

Adllye vekilinin aeyıhıti 
Ankara 3 (Telefon) - Adliye 

Vekili bu hafta içinde orta Ana• 
doluda bir teftiş seyahatine çı• 
kacaktır. Kendisine Baımtıdd•l 
umumi Nihat B· refakat ed6-
cektlr. 

it zer 
i\ 1 unclcrccntımııın çokluRuna mebni 

mahalle cef rıknınız bugün dercedılemedi. 
itizar ederiz. 



Kanalizasyon şirketi ne 
yaptı, neler yapacak? 

Yeni jandarma ku
mandanı 

Kazım Paşa bu vazifeye 
tayin olundu. 

Umum jandarma kumandan-

Şirket müdürü İzahat veriyor lığına Konyadaki Kolordumuz 
kumandanı Kazım Pı. tayin e-

B ~tifn te5/$al dahilde imtıl ettirilmekte, Türk şehirlerinin dilmittir. Kazım Paıa evvelce 
hanaU.zasvonunzı vapacak Tfirk ustalar vetiştirilmektedir Efgan ordusunu tensik ve ıslAh 

Kanalizasyon tesisatını yapaıP" \t etmek üzere Efganistana gön· 
tirkct müdür ve baımilhendbı derilmiı muktedir erkanı harp-
M. Ernest Sebiller ıirketin u· lerimizdendir. 
muoi faaliyeti ve kanalizasyon 
inıaatı hakkında bir muharriri
mize aşağıdaki izahatı vermiştir: 

- 3 sene evvel Şehremaneti 
ile yapılan mukavelename Istan· 
tanbulun evveli ticari muhiti 
olan Unkapanı, Beyazıt, Divan· 
yolu ve Sarayburnu havzası 

mecarisinin yapılmasını emredi
yordu. Bu kısım yapılmıştır. 

Saniyen Eyübiln ana mecra
lara ikmal edilmit ve faaliyete 
geçirilmiştir. Aksarayın Yeni
babçe mıntakası gibi çamur 
yerlerini ıellerden kurtarmak 
için buralarda da yakında bü
yük ael mecraları inşaatına 

baılanacakbr. 
Mukavelename mucibince yap

mağa mecbur olduğumuz takri
ben 50 kilometrelik kanalizas
yonun timdiye kadaa 23 kilo· 
metresi tamamlanmıştır. 

Bir ay sonra Unkapanında 
bUyUk bir tasfiye ve tulumba 
tesiaatının yapılmasına baılana
cakbr. Bu tesisattan maksat su
yun beyazıt gibi yüksek yerlere 
~ıkadıktan sonra ıiddetle sevke
derek kanalların temizlenmesini 
temindir. 

Tasfiye tesisatı tamamlandık
tan sonra kanalizaeyonun şimdi
ye kadar ikmal edilmiş kısımları 
faaliyete geçebilecektir. 
tesisabmız en son tekemmüla

ta göre otomatik tathir sisteminde 
İllfa edilmekte olup iıletme ve 
idame noktai nazarından en 
ucuz ıiıtemdir. 

Şirketimiz faaliyete geçtiği 
zamandan beri kullandığı bütün 
malzemeyi memleket dahilinden 
temin etmeyi bir gaye edinmiş
tir. tık zamanlarda bazı hususi 
aksamı Avrupadan getirtik, fakat 
bir iki ıeneden beri memleket 
dahilindeki imalitaneler sipariı
lerimizi mOkemmelen yapabildik-

Radyo işleri 
Şirketten h6ktlmete mi 

devredilecek? 
Telgraf işleri umum işletme 

müdUrU Ihsan Camal bey dün 
Ankaradan ıehrimize gelmiştir. 
Mumaileyh fstanbula Türk tel
siz telefon şirketinin muameli
tile meşgul olacağı~• ve hesap· 
ları tetkik ederek mllzakerata 
iştirak edeceğini söylemiştir. 

. ::liğer taraftan aldığımız ma· 
Kanalizasyon şirketi baş mühtndıs. ,1 liımata göre Radyonun ecnebi 

M. Ernest Sehiller bir gurut>la anlaşması için ya· 
lerinden imali güç ve zor olan pılan müzakereler neticelenme· 
de~ir aksamını bile buradan te- diği takdirde 11irket hDk~mete 
darık~ başladık. devredilecek ve Posta idareıi 

.. Umu?li pr?.jesi Almanyada bü- doğrudan doğruya esaslı bir 
yuk bır m~hendis tarafından şekilde bununla mefgul olacak .. 
yapılan kanalızasyonun teferru- tır. 
a~ı pllnları burada içlerinde 
bır çok ta Türk bulunan mü-
hendislerimiz tarafından yapıl
maktadır. Şirketimiz içlerinde 
bir iki ecnebi mutahassıs müs
tesna olmak üzere mevsime 
göre 800 ve 400 arasında teha
lüf eden amele ve mühendisle
rini daima Türklerden intihap 
etmiş, ecnebi ustaların yerine 
yavaf yavaş Türkleri ikame e· 
derek az bir zamanda bir çok 
Türk mutahassıs amele ve mil
hendis yetişmesini temin etmiı
tir. 

TUrkiyede yapılacak kanalizas
yonun inşaattnı Türkler ecnebi· 
lere ibtiy:ıç hissetmeden yetiş
dirdiğirni~ amele ve mühandisler 
sayesinde kendileri yapabilecek
lerdir. Şirketimiz bununla müf
tehirdir 

Tesisat ikmalinden itibaren Uç 
ıene müddetle şirket tarafından 
garanti edilmiştir. Maamafih şir
kP.timizin büyük hüsnü niyeti ve 
tehremanetinin ciddi murakabası 

Telgraf işletme mlldü.r/J 
ihS1Jn Cemal B. 

buna ancak bir formalite şeklini 
veriyor. 

Bütün tesisatın bitmesi iki 
sene sonra mUmkUn olabilecek
tir. 

Ege vapuru 
Holandaya giden 

heyet döndü 
Vapur ayın 1 J ande lima

nımızda bu .unacak 
Iskenderye hattına tahsis 

edilmek üzere Seyrisefain ida· 
resince yeni alınacak " Ege ,, 
vapurunu muayene ve tesellüm 
etmek için F elemenge giden 
heyet azasından Gülcemal sil· 
vami Cemal ve mühendis Naci 
B. ler dünkü ekisperesle şehri
mize dönmDşlerledir • Cemal B. 
dUn kendisile gC>rOşen bir mu
harririmize vapurun Holandadan 
hareket ettiğini ve 13 ağustosta 
limanımızda buJunacağını .ayle
mit ve fU izahab vermiftir : 

- Sabn aldığımız ,. Ege » 
Yapuru 5,250 ton hacminde 
olup meYcut TGrk gemilerinin 
en bOyOğtldllr • Vapur 1909 da 
Holandada İDf• edilmiftir. Va· 
aatt ıllrat 14,S mildir. 78 birin-
ve 75 ikinci kamara yatağı 
vardır.,, 

Diğer taraftan aldığımız ma .. 
IQmata göre Seyriaefain idareai 
Mıaırhlann memleketimize all
kall.Dl celp için husU1i tenezOh· 
ler tertibine karar vermiftir. 

İdarenin en gOzel bir vapuru 
Mısırlı yolculan lıtanbul ve 
civarının en gtlzel yerlerinde 
gezdirecek, Bogaziçi, Adalar, 
Buna, Y alovaya götlirecektir. 

Seyahatin gidip gelme günleri 
dahil olmak üzere iki hafta 

ıOrecek, yolculardan gayet az 
llcret alınacaktır . 

Yalova balosu 
Seyriaefain idaresi tarafından 

perıembe gtınO Yalovada bDyDk 
otelde verilecek olan balonun 
bOtiln hazırhklan ikmal edilmit 
ye davetiyelerin gönderilmesine 
bqlanmııhr • Baloya Gazi Hz. 

, nin de teırif edeceği haber 
alınmıttır • 

Kapalı ~l'fl 

Anketimize yannki nüshamızda 

devam edeceğjz 
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Bu adam kim? 
Ada va r urunda karu·n4 

5000 lira hakkı sükut 
veren lroca 

( H. L ) beyler deQirmer.cl 
( H. A ) bey olc'l ğurıu 

ıoyliyorlcr 

Evelkt gl1n BtıytılCada vapu· 
runda çoh garip bir vak'a cere• 
yan ettiğini yazmış, bir kadının 
kocuını vapurun liiks kamara· 
sında metresile yakahyarak ev
vel& kavgaya tutuştuğunu sonra 
kocası H. L beyden 5000 lira 
hakkı sl\küt aldığını bildirmiştik. 

Dün alAkadar dairelerde tet· 
kikat yapbk ve H. L ile başla· 
yan toccar isimlerini gözden 
geçirdik. Bunlar dört tane idi. 
Hepsine ayn ayn müracaat 

ettik. Şitlide Etem paıa aputı
manında oturan ve elyövm yazı 
Modada geçiren Hakkı Latif ve 
gene Şiflide ikamet eden Halil 

Latif beyler vak'anın kendilerile 
milnaıebettar olmadığını söyle· 
diler. Diğer iki musevi tDccar da 
yazı Balatta geçirdiklerini Adaya 
bile gitmediklerini s6ylediler. 
Y almz bu dört plııatan biri te• 
sadOfen vak'aya vapurda pbit 
olduğunu fakat gazetelerde ya
zaldıtı gibi metre.ile yakalanan 
kocanm (H. L) bey detil (H.A) 
bey olduğunu, değirmencilikle 
uğraıtığını söyledi. 

Mahsul boHuğu 
Ticaret mahafiline gelen ma• 

16mata gare bu ıene Anadoluda 
mahsul geçen seneden iki buçuk 
Trakyada 3 misli fazladır. 

makla hayatını kazanıyorsa, o da - Markam, dedi, timdi kendi-· katil çok mahir nitanci imit ve 
• VAK iT •• 1 n tefrl kasu 24 kurtunları muayene ederek geçini- nizi katilin yerine koyar, ıilibı maharetine güvendiği için hedefi 

... yor. yerdeki cigaranın hizasından tuta· kü~ük mikyuta intihap etmif, de• 
- Bu bence ~ ehemmiyetli rak benim ıol takağmıa nitan alır· ğil mi? 

bir fey değil! f razedelim ki dedik· mısınız? Sakın tetiğe ~~~ay~n - E.vet bu kat'idir. Eğer bu 
leri doğru. Ne kazanacağız biz bun ha! Sonra Benaonun katılını hıç adam nıtancı. olmamıt olsaydı bu 
lardan? bir vakit öğrenemezainiz. kadar uzak bır mesafeyi, bahusus 

- Ben ipi gerdiğim zaman siz Markam nitan aldı. O bu i!le hedef olarak alnı intih~p etmezdi. 
~ . . , de düğümle zemin arasındaki me- me§gulken ben ~evolver ~~Iu.~ıle ~lna n.az~ran. d~ha genı§ olan ve 

. Yazan: S. S. ~an.Da~n .. w • Nakleden· Ô~er hhm aafeyi ölçün, 0 zaman ne istifade zemin araıındakı meıafeyı olçtum. ııa~t ıhtımalını fazlalatbran göğ· 
taeteriyor, dedı. Şımdı m~~~keı:n~ o~rendım. Hagedorn bız g~lmeden edeceğimizi anlarıınız. Dört kadem, dokuz pua buldum. ıe n~fan ~~ırd~. Bundan baıka sili· 
edelim: Kurıunun .mahrekı ~zerdın ~~v~l ~arayı muayene etmıı, buna Markam Yanım dediğini yaptı Yanı ayağa kalkarak: hı bır degıl hır kaç kereler botal· 
de iki noktayı kat'ıyetle t~!ın e e- a~ı 0 MU§: Kurfun kafa tasını 0 ve: ' - Teıekkür ederim Markam, tırdı. 
l:riliyoru. Bunlardan hırı kokl: §ekbı!d~ dh~lıp geçmit ki bu vaziyet- _ dört kadem sekiz pus! de- dedi. Sizin boyunuz tam beı ka· Markam, bir ka~ dakika dütün· 
taktaki delik, dijeri . pe.rvazd8: 1 te ır ın ıraf mevzuu bahis bile di. ' dem on parmaktır. Katil de ayni dü. Sonra: 
İzdir. Tahminı olarak ınfılakın ır- olmaz... Şo~ra revolverin çapı ile Yans yere düğümün hizaıında boyda. - Muhakeme doğru, dedi. Fa
İtfaını da teıbit edebiliriz. Maktu· kurtu~un ıptıdai sür'at~ malUın bu- bir cigara koydu: Bu boy tayini meselesi çok basit kat katil Bet kadem on pustan u· 
liin batından bet ili altı kadem da- ~~~durunda~ mahrekın mutlak _ Biz şimdi sili.hın irtifaını ve baıit olduğu. kadar da akla ya· zun olabilir. Nişan almak icin eği-
ha yüksektedir. Şu halde ~~şunun uz 0 y~·sıblazım.: kat'i olarak bulmuf oluyoruz. kındı. Markam ınannufa benziyor· lir, bükülebilir. Bu tık varidi hatır 
endabt edildiği yeri atyin ıçın per- - uz aşı sur' ati iptidaiyeyi _ Evet! du. Bir müddet endişeli enditeli olamaz mı? 
vazdan bqlıyan ve koltuktan g~- nasıl anlamış? Vanı kapıya doğru gitti. Sniffi- Yanaa baktı. Sonra: - Olur. Fakat bir şey var. Ka-
Çen hattı bu irtifaa kadar temdıt .- Ha bak bunu b.e? de merak ni çağırdı: - Bunların hepai güzel, iyi ama, tilin hadise anındaki veziyetini ga .. 
etmek li.zım ıelir. . ettım. So~~~m. Bu ıılah ordunun - Müddei umumi bir tecrübe dedi, silahı atan adam onu benden yet tabii olarak kabul etmek mec· 

Müddei umumi itir~z ettı: . k~bul ettkgı ~o~d .?tomatilderden- için silahınızı istiyor, dedi. biraz daha yüksekte tutamaz mı? buriyetindeyiz. Böyle olmasa idi, 
_Nazariyat itibarıle bu dedık- mış. ~ar ası ı~ın Gold V.S.,, di- Sniffin biraz taşkın ilerledi. - Hayır tutamaz. Ben bir çok bu duruş Benıonun nazarı dikkati· 

lerinize ıöz yok Fakat aca~a tat- yor. Pıyaaadakı Goldl~r değil yani. Silahını Markama uzattı: endaht tecrübeleri yaptım. Mahir ni celbeder, ona müdafaa tedbiri 
1'ikatta kıymet verilebilir mı_? ~ur· B.~nları~ kurıunları s~kl~t itibarile - Emniyet tetiği kapanmııtır, bir niıancının kurtunu istediği ye• aldırırdı. Halbuki maktulün vazi· 
tunun ıeyri esnasında bir ınhıraf dıgerlerınden farklı ı~ışler. Adi açayım mı? re isabet ettirebilmesi için namlu yeti hiç bir §eyden şüphelenmemiş 
Yukua gelebileceğini unutuyorsu· G?ld k.urıun~ 200 ç~kırdek gelir· Markam silahı almak iıtemedi. ile hedefin ayni hattı ufki üzerinde olduğunu gösteriyor. Ben~c müsa· 
nuz. m~f (hı.r _çekırde~ hır gramın yir- Yanı araya girdi: bulunması tartı ile kolunu mutlak vi. .. Farzedelim ki katilin boyu 

_ Yanılıyorıunuz Markam, be- mıde hı!·ı) askeı:~ Go~dt~ bu ~iklet - ~o~k~aym, alın, dedi, ata· ger~in tutması ve o~zunu .ancak altı kade~d~ de. Be~s~na göster-
nim dün ıabah yüzbatı Hagedon 230 ç~kırdeğe yukselırmış. Yuzba- cak değılatnız ! hafıfçe kaldırmuı lazım gelır, bu- med~n egıldı. Şımdı hız neticeye 
ille ıörütmem bunun içindi. şı bu ıtlerde çok hassas. Farkı der- Markam silahı alınca Vana kol- na kani oldum. Heaabnnın doiru· gelelım. Mis Kleı-in boyu beş k~ .. 

_ E ne dedi yüzhn§ı? hal anla~ıf. Nasıl hassas olmasın tuğa tel-.rar oturdu. Batını kur§un luğu anlatılıyor. dem beı puı\an fazla gelrecz. 
_ KUJ'1unun inhiraf etmediğini sanım 1 Bır çalgıcı nasıl keman çal-J deliğin:n üstüne koydu ve: - Sizin sözlerinize bakılına ( Dc;,:amı tar), 
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Yanlış bir telakki 

Kotityen ismindeki Fransız 
gaze~esi tarafından ismet Paşa 
Hz. nin Ankara Hu~rnk mekte
binde !Öylediği nutuk hakkında 
neşredilip dünkü "Vakıt" te 
dercedilmiş ofan mütalea, zan· 
ne:liyoruz ki, okuyuculanmızm 
dikkat ve alakasıoı uyandırmış
tır. Çünkü bu gazete 83şvekili
raizin nutkunu Irana karşı ve
rilmiş bir nevi şifahi harp ilanı 

notası gibi telakki etmiıtir. 

Bu tarzdaki telakide mühim 
bir yanlışlık vardır. Bunu gös
termek için ismet Paşanın nut
kundan bu mev:ıua temas eden 
fıkraları bir kere daha gözden 
geçirelim. Muhterem Başvekili
miz demişti ki : 

" Bir memlekette hatta o 
memleketi idare eden kuvveUe
riıı arzusu hilifına olarak diğer 
memlekete karşı mütecaviz ve 
ifsat edici bir takım teıkiJAtlar 
hatta bu memleketin müsama· 
hası yüzünden vücut bul.Sa bile 
bunun meı'uliyetinden teberri 
etmek mümktiıı olmaz. Mes'uli
yet doğrudan duğruya manevi 
ve siyasi bir mes'uliyettir. Bil
hassa istikbale ait ahlaki mes'u
liyet hepsinden fazladır. ÇUnkli 
l>öylc temaslar en nihayet iki 
memleket araıındaki münaıe
batı zehirler Ye bundan te
cavüze oğrıyan taraf - ki biziz. 
nihayet meıru bir mndafaa 
vazifesi karş11ında kalır. Hiç 
kimsenin izzeti nefsine dokun• 
mak babnmdan geçmez. Fakat 
anlaşılması llzımdır ki mCfl'U 
müdafaa yuiyetinde kalınca 
onun icabatından bu memleketin 
çekinecefini zannetmek yAnlıt 
bir hesaptır.,, 

Bilmem ki bu urih cDmleler 
içinde Irana harp ilh etmek 
manası nasıl çılı;,nlabilir? 

ismet Paıa Hazretlerinin bu 
nö:ılerinden biı.im anladığımız 
ınana ıudur : Şark hudutlanmı
ımıızın uayitini ihW için Iru 
ıtopraklan lb:erinde huırlanmlf 
lllİkaıt tqekktılleri vardır. Iran 
bududumuzdu içeri giren mnsel
IAb qkiya bunlu tarahndu ter
tip ve ıevkedilmittir. Bu ahn
lin 6nilne geçmek lranm Yllife
aidir. Eier Iran hükftmeti buna 
mani olmazsa, yahut olamazsa 
Tilrkiye cümhuriyeti millt mllda
faa vazifesi icabab olarak bunu 
Japacakbr. Yani Iran toprakla
nndan hud~Uanmıı:a tecavllz 
'denleri Iran topraklan tizerinde 
~ile takip ve tenkil etmek, ve 
··Jir claha bunlann Türk toprak
.)Jnna tecavüz ~dememel ti için 
~hım gelen tedbirleri almak mcc· 
-:uriyetinde kalacaktır. 

Iran devleti Türkiye Cümhu
;,yetine karşı dost olduğunu ifa
-:le ettikçe me~ru müdafaa sili· 
\ımızı bu memlekete ve onun 
ukerlerine karşı kullanmak kim
ıcnin hatınndan e'bette geçmez. 
fu silahtan kor~ması lazım ge
lenler ancak Iran toprakları 
da}Hmde budu:farımızın emniye
ti alefhine filen hareket eden 
eıkiyadan ve tertibat alan suikast 
teıkilatındao ibarettir. 

Fakat Cümhuriyet idaresinin 
meşru müdafaa kuvvetleri vata
nın emniyet ve ı:elameti aleyhin
de hareket edenleri tedip etmek 
isterken buna mümanaat vaki 
olursa tabii bu vaziyet ayrı bir 
mes'e1.e teşkil eder. l'u takdirde 
hudutlanmızın Ye topraklanmı-

Dün o telefondan bu te· 
lefona kopn bir arkadaş, 
« F e:1im ö!dü! » Dedi. Epiy 
zamandır, zaten hastalığını 
biliyorduk. İhtiyarlıkla elele 
veren dert son zamanlarda 
artık yeniJmez bir hale gel
mişti. 

Sahneye doğuşunun el· 
linci, yıldöni.imü kuHulanan 
san'atkar ıçın ölüm son 
roldü. F ebim, sahneden ay
rılalı çok olmuştu. Dünya 
denilen hakiki sahneden de 
itte bu son rolle çekildi. 
Çok cefalı ömrünün son yal
larda topladığı alkış, bana 
öyle geliyor ki gururunu ok
şamaktan ziyade san'atın 
anlaşıldığını gördüğü için 
onu sevindirmiştir. 

Kendisi nasıl, hangi de
receden bir ıa9siyetti ı Bu
gür:ı böyla bir tahlilin hiç 
sırası değil. Fakat benim 
hayatımda o, ilk artist, şöh-
ret ve kıymetine imrendi
ğim ilk bilyük adamdır. 
Yirmibeş sene evvel, henüı: 
bir ilk mektep çocuğu iken 
F ehimin hayranı idim. Re
simli kitapta çıkmış gü
len ve kızan resmi bu hay
ranhğunın ıebeplerinden bi
ridir. Gene aynı mecmuada 
• Koklen » kardeşlerin rol 
pozlan vardı. Küçük varlı
ğımla bunlan imtihana çe
ker ve F ehimi liste çıkararak 
gururlanırdım. 

Ben san'abn enginliğini 
kucaklamıya çalıştığım dem
lerde, o, sahnede yoktu. Üs
tadı, oynarken g6rmek tali
hine eremedim. Fakat bü
tün bunlara rağmen, Fehim, 
zihnimdeki ıilhne tasnifinin 
daima birinci planında yer 
aldı. Manakyam ·seyrettiğim 
halde• bir tnrln benimsemi· 
yen ruhum, susadıkça F ehi-
min vahasında serinlerdi. 
Onu, ne timdiki ne de bun
dan sonra yetişecek olanlarla 
61çmem. ÇOnkll o, içinde 
tutuıan mukaddeı ateıi, o 
atefin yanpı gibi uğursuz 
aayıldığı devirlerde taşımlJ, 
kurbanlığa razı olmuş bir 
aan'at fedayisi idi. Muhitin 
yuak ve nefretine göğüs 
genniı, mesleği uğrunda en 
yakınlarının hücumlarına uğ· 
ramlfb. F ehimin kıymet 
plançosu yapılırken bu nok
taları unutmamak vazifemiz
dir. 

Diln öldüğlinli haber ver
dikleri zaman f Uurumda ga
rip b=r sarsınb oldu. Muhal-
den bahsediyorlar sandım. 
Şimdi, düşündükçe ilk his
simin doğruluğunu daha iyi 
anlıyor ve izah edebiliyo
rum. Dikkat ettim bu haber 
bana acımak gibi küçük his
ler de vermedi. Bilirim ki 
ancak unutulacak olanların 

ölümlerine ağlanır. 
Tarihin sahnesinde eh

ramlar gibi yaşayacak F e
bim için ölüm, nihayet son 
bir rolden başka dedir? 

s~ 

zın emniyetini ihlal eden eşkiya 
ile onları himaye edenler arasın
da hiç bir fark kalmaz. 

Böyle meşru bir müdafaa va
ziyeti kartısında kalınca da 
onun icabatından bu memleke· 
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FEDAYILE [U:;t taraft 1 ind sayıfada] 

olduğunu ve komisyonun tcbriz
de toplanarak hudutlarımızın 

tahdidine başlayacağın• bildiri- Mel'un b:r ceHadın lcılıcı altında 
yorlar. Bu haber de tashiha ' 

muhtaçtır. Iran hükumeti ile ara- ~lesrurenin güzel ba~ı gövdesinden a vrılmıştı. 
mızda ihtilafı mucjp olan niınta- J 

ka şudur:lranlılar iki memleket 1-Ialdun dehşetler içi n<le idi 
arasında hududun tayini lüzu- - 104 -
mundan bahsediyorlar, yani Ağ- Mesrure ne kadar derin bir uy· bulu~ma.k değil r.ıiycli? İşte burada 
rıdağının yarısı Iran toprakları kuya dalmıştı. Acaba uyanmıya- ve hu halde buluşmuşlardı. 
dahilinde, diğer yarısı Türkiye cak m:ydı? Haldun ayağa kalktı, ve rüyada 
toprakları dahilinde kalmak üzre Haldun onun yanında diz çök· duran bir adam gibi durdu. Onun 
hudut çizilmesini istiyorlar. Bu tü. Onun yüzünü örten saçlarım 1 kalbjnclcki çağlıyanm mühürleri 

ayırmak icin elini uzattı. çözülmfö;tü: 
senelerdenberi devam eden bir Fakat onun eli Mesrurenin sa-;-1 - Mesrure! Szni ve yalnız sen\ 
meseledir. Ve biç bir vakıt larına temas ettikten sonra ba~ı sevdiğimi, şimdi anlıyorum. Şimdi 
böyle hudut tayini ile Şark hu- göğdeden ayrılmıştı. den sonra da yalnız seni :ıevece· 
dutlarımızda bugün vuku bulan A Haldun tedehhüş etti. Küçük ğim ! .. Büyük bı.lpli hadın ! He· 
hadiselerin tekerrürüne mani lambayı ~utar~k baktı. Mesrurenin yatta bundan böyle yegane hede· 
· l k .. kün d v ·1d· B' sırtındakı elbıseler kan icinde yü· fim, hep seni tebcil etmek olacah:· 
oma m.um egı ır. ınae~- züyordu. Onun biribirind~n ayrı- tır. 
aleyh bız~e. yapı.lacak . şey bır lan dudakları kül renginde idi. Haldun, bu sö:;:bri kendi kendi· 
hudut tashıhınden ıbarettır. Bu da Haldun, çölden geçerken, duyduk· ne fısıldıyorl:en Askalan-:lnn cıka· 
Ağrıdağı tamamile Türk hudut- larını hatırladı. Onun ölüm ıstıra· rak !:Öle ~idiyor!·en ansızın 'cJen 
ları içine alınarak burasını bir bını onunla birlikte çekmi~, niha· ve omı yerinden alarak semaya 
daha eşkiya yatağı olmasına im- yet onun bir rüzgar gibi esen ruhi-ıyaklaştıı-<lıkça yakla~tırnn serin 
kan bırakmayacak tedbirler al- ~ yerden semaya yükselmişti., nefesin tekrar estiğini hi:ss~tli ve 

ki k b·ı l bil kt• M esrure, o zaman, celladın kılıcile kendini tc!~rar semaya yükscliycr 
ma . a .. a ı. 0 .a ece ır. aa- ~lüyordu. Demin, Sultan Salahat· gördü. 
mafih Turkıye ıle Iran arasında- tın ona "vazifenizin ifası zamanı Bir lahza ~onra her şey bitmif 
ki ihtilaflı vaziyetin halli ve hu- g~med~. mi?,~ demişti. Ne kadar Haldun, yanıba~ıncb, onu buray~ 
dutlarımızm kat'i surette temini ~ogru soylemış, fakat o anlama- getiren muhafızı sörmü~tü. Muba· 
emniyeti için bundan başka bir mıt~·. F~t .. anlaıno.makla da iyi fız ona bakarak: 

kt N.h t b etmıştı. Çunku maksat Mesrure ile - Emir Haldun dedi eararket .. 
çare yo ur. ı ayc u çare m ' ' 

üzerinde her iki taraf anlaıacak- Rnıer1'"2t-1 dostumuz lerinHkladrısım r: •. ebderkn:ıi~lAmibhuldkunl? 
br. Ancak dediğimiz gibi bu ftU U dırdı :e :n~u e ~:hcaf:zı:m s:~tı:a-
güne kadar Iran hükumeti bu • indirdi. Muhafız, b:ışında alevler 
hususta muvafakabnı beyan et- [üst ıarafı 1 inci sayıfada] parlıyare.k ka::ıyorkcn Haldun ka· 
memiştir. Iranın notamıza vere- Terbiyeci profesör Ankarada Türk- ranlık ve sükunete kavuıtu. 
ceği cevap bu ciheti gasterecek· ocağında "Cümhuriyet ve terbiye,, mev Haldun, bir lahza durmuş, on· 
ti ıuu hakkında pek kıymetli bir konfe- dan sonra beyninin içinde bir yan• 

r. rans vermiştir. Bu konferans 45 daki- gın hissetmiı, o da ansızın yere 
Ağrı d4~ındtt ka kadar sürmüş ve samün arasında düımüş, o da Mesrurenin ce:ıedi 

Ağndağdaki vaziyet hakkında memleketin bir çok mümtaz sima1art üzerine yıkılmış ve orada kalmııtı. 
son gelen malumat ıudur: hazır bulunmuşlardır. Konferansçı Haldun buhranlar içinde yü· 

Tayyarelerin bombardmanlan terbiyede gayeleri izah ederken bilhas- züyordu. Zavallı gene ne oldu~unu 
devam ediyor. Baılıyan kar fır- sa şu noktalarda tevakkuf etmiştir: neye uğradığını bil~iyordu. Onun 
bnalanndan sonra qagı" ya dogv. l. Cümhuriyetle idare olunan bir bütün bildiği kendisinin hasta yat• 

memlekette akıl ve terbiye umumi ve tığı ve Mesrurenin bat ucunda ona 
ru inen qkiya arasında, timdi de her sınıf halka şamil olmalıdır. baktığı, onun iyileşmesi için can· 
açlık baılamışbr. 2. Çocul.lann sıhhatli ve neşeli bir la hatla hizmet ettiği idi. Mesrure 

Muhasara hatb tak.ilerin ha- nesil olarak yetişmesi temin edilme· onun yamndan bir lahza ayrdmı• 
riçle her türln irtibabnı kesmit lidir. yordu. Beyaz elbiseleri içinde, hep 
olduğu için, 100 günlerde açlık· 3. Tahsillerini ikmal eden gençler ornın etrafında dola,an Mesrure, 
tan ölmek istemiycn ıakilerden hayatlannı kazanmasını bilerek cemi· içinde en temiz atk parlıyan göz· 

yetlerine müfit birer uzuv olmalıdır- lerle hep ona bakıyordu. Fakat ne• 
bir çoklarının teslim olduktan lar. dense onun boynundan ona doğru 
görlllmektedir • 4. Gençlik memleket kanunlarına kıpkırmızı bir §erit uzanıyordu. Bu 

Geriye kalanlann da ıon gOn- itaat ve riayeti öğrenmelidir. neydi ve nasıl bir şeydi? Haldun 
lerinin yaklaşbğın: fÜphe yok- 5. Gençlerin seciye, ahlak ve şah- bunu anlıyamıyordu. 

Nihayet bir ay- kadar sfyet sahibi olarak yetişmelerine fev. Haldun bu hal üzere ne kadar 
Ağn hadisesi de kapanmıt kalAde çok itina edilmelidir. kaldığını da farkedemiyordu. Yal-
olacaktır. Doktor Thrasherin içtimai hastalık· ruz bir yerde kalmadıklanm ve 

Eşkıyayı tepelemek için uğ- lar ve sebepleri namındaki eserleri mütemadiyen seyahat ettiklerini, 
Amerikada pek iyi tanınmıştır. Ken· anlamı9tı. Nereye gidiyor ve nere• 

raıan asker ve zabitlerimizin disi hali hazırda New-Yorkta umumi ye varmağı ümit ediyorlardı? Bu 
pek kahramanlıklan kaydedil· ve hususi mahiyette bulunan bilftmum yolculuk dünyevi bir yolculuk mu, 
mcktedir. Zeylamn Çakırbeyli klUp, cemiyet ve müesseselerin vaziyet yoksa uhrevi bir yolculuk mu idi? 
civarında seyyit Resul ve avne- ve faaliyetini tetkik eden heyetin ba- Haldun bunu seçecek bir halde de
sile çarpışırken kıymetli yararlık şmda bulunmaktadır. ğildi. Fakat muhakkak ki hep gi· 
gösteren seyyar jandarma ala- Doktor Thrasher bu defa memleke- diyorlardı. Çadırlar sökülüyor Ye 

tJmizde uzun bir müddet kalamadığın· kuruluyordu. Atlar kitniyor ve in• 
yında birinci mOlazim Zeki Bey, dan pek müteessirdir. Mümkün olursa sanlar bağırıyorlardı. Onun üze. 
bu musademede yaralanmıf, fa- gelecek sene gelip bütün bir yazı lstan- rinde yattığı sedye saatlerle omuz• 
kat yüz kişilik eşkiya gurupunu bulda geçirmeği ümit ediyor. lar üzerinde gidiyor, sonra anlann 
ateş baskınına tutarak kaçırmıı- vızılhsma benziyen bir zemzeme 
br, I' Ö 1 ve gulgule arasında bir yere konu• 

Zeki Bey şimdi Bitlis basta· 1 Ü m yordu. Burası zaferden zefere ko-
nesinde tedavi edilmektedir. ' şan ordunun konaklan idi. 

uuııııııuııın•""'"'IU'""'""''-'"'"-... """ıum""'"'•••ıııınııı ..... """'"" Müskirat inhisarı müdürü Asım Nihayet bir ,gece Haldun gözle-
tin çekinmiyeceği aşikArdır. Hu· beyin refıkası Rana hanım vefat lerini açar gibi oldu. Kamer tepe-
lisa vaziyetimiz kat'i surette etmiştir. Cenazesi bugün saat sindeki denizde yüzüyordu.Yerden 
meşru ve mUdafaa vaziyetidir. 11 de Çırçırdaki hanesinden semaya tekbir sayhaları yükseli· 
Ve herhangi bir ihtimal önünde kaldırılarak medfeni mahsusına yordu: 
her hangi bir hareket mevzuu defnedilecektir. Beyanı taziyet - Allahü ekber, A!~ahü ekber t 
bahsolsa bile bu hareketin hu- ederiz yerden semaya yuluelen bu 

,_..,, .... _:.,, ____ ~-... "··-·- ... sayhalar, nurdan bir rahmet gibi 
dudu tamomile meşru mUdafaa hudutlarından 80 kilometre ka- Haldunun kalbine yağıyordu. 
icabatı dahilinde bulunacaktır. dar dahile girip harekat yaptık- Haldun gene e.traf~~a .. bakındı 
(Kotityen) gazetesi Baıvekilimi- larını yazı F t ve gene Mesrureyı gordu. Onun 
zin nutkunu tefsir ve izah eder- · · b ~o.r. . ~ansız gaze e- kalbine ıükUnet ve huzur ruhani 
ken şayanı dikkat bir ifade te· ~ının . ~ ıkıncı . ıfadesi birinci 'sesler onun yüzünde bir tebessüme 

ıfadesını tamamıle naksetmekte· çevrilmi§tİ. 
nakuzuna düşmüştür. Bu gazete dir. Eğer Türk askerleri İran ı Buradan da yeni bir seyahate 
bir taraftan Türkiye Cümhuri- topraklarına girmiş olS'.llardı ar- çıkan Haldun, ıtimdiye kadar duy· 
yetinin lran hükumetinden hu- tık Iran hükumetine karşı "l.ıu- madığı derecede kuvvetli sesler, 
dutları dahilindeki Kürt aşiret- dütlarınız dahilindeki Kürt 8 i- kulakları tırmalıyan, ölüleri uyan· 
leri tahrikatının önüne geçmesini ti . h 'k . . . ş dıran sayhalar kar~ısında kaldı. 

re erı ta rı atını ızale edmı z. ,, Onun etrafında sanki binlerce 
talep ettiğirıden bahsediyor, di- D • h 1 k ı emege ma a ve mana a ır adam yürüyor, sanki binlere~ 
ğer taraffan Türk askerlerinin mı idi? adam haykırıyorclu. 
Kürt eşkiyasını tenkil için iran .AtelıHcet .A&u,. · (Bitmedi) 
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[ SPOR 

Beşiktaşın Yalovaya 
tenezzühü 

Spor mevsımı hitam buldu. 
Sıcaklardan bilistifade deniz ge
Zintılerine sıra geldi. Beşiktaş 
Kulübümfiz senenin ilk deniz 
teneuübünü Hakimiyeti Milliye 
bayramında 7 Ağustos perşembe 
günü Seyrisefain'in en lüks va· 
puru olan "Kalamış,, ile Y alo
vaya tertip etmittir. Vapur sa• 
bah saat 10 da KöprUden kal
kacak Beşiktaş, Üsküdar, Kadı
köy, Heybeli, Büyükada'ya uğ
rayıp Yalova 'ya gidecektir. 
Banyo ve plaj gezintilerinden 
sonra mehtaptan istifade için 
saat Yedide Y alovadan dönüle
cek, Büyükada da bir buçuk sa
at tevakkuften sonra ayni iske
lelere uğrayarak saat 12 de 
Köprllye gelinecektir. 

Valovada Şehir cazbandı, ince
aaz ve temiz bir büfe vardır. 
Bütün bu seyahat bir buçuk lira 
gibi küçük bir ücretle hallun is
tifadesine arzolunmuştur. Kari
lerimizin bu ailevi tenezzühe 
iştiraklerini tavsiye ederiz. 

Mimar ve mü· 
hendisler 

Bir tenezzüh tertip ettiler 
Istanbuldaki mühendis ve mi

marlar perşembe günü Yalova
ya gideceklerdir. Bu seyahati 
Emanet fen heyeti tertip et
mittir. Sabahleyin dokuzda gi
dilecek, gece yarısı dönülecek-
tir. 

lstihzarat ikmal edildiği tak. 
dirde ayni gün Yalovada Millet 
çiftliğindeki evvelce beton kıs-

·t~u 1._. 
.5 mı aeıuz metre ileriye alman 

11
tl,liun ahşap kısmı da nakle
ledilecektir. Istanbuldan giden 
mimar ve mühendis'er bu nakil 
ameliyesinde hazır bulunncak
lardır. 

Güzel San'atlar Birliği mima
ri şubesinden: 7 ağustos per
ıembe günu mühendis ve mi
marlar tenezzühü tertip edil
miştir. iştirak etmek isliyenlerin 
•aat beşten sonra birlik müdü
riyetine müracaat etmeleri. 

Emanette maaş 
veriliyor 

Emanet para tedarik etmiş 
•e dünden itibaren memurlara 
maaı verilmeğe başlanmıştır. 

Ekmek fiatı 
Emanet narh komisyonunca 

ekmek fiab 12 kuruş, hrancıla 
~mi para noksanile 17,5 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. 

Balaban ca mi5I harabe
~inde bulunan şeyler 

Lileli apartımanları arkasında
ki muhterik Balaban camii ha-

. rabeainin arsasında hafriyat ya
pılmıfb. Asarı Atika müzeleri 
müdilrlüğilnce yaptırılan ~afriyat 
neticesinde bu arsada daıre şek
linde bir bina bulunmuş, bunun 
Bizans devrine ait olduğu tesbit 

edilmiıtir. 
Bulunan bu binamn vaktile 

bir türbeye ait olduğu zan.ned~
liyor. Bu binaya merbut hır kı
lise veya manastırın bulunma~ı 
da muhtemel görülüyor. Bu cı
betin tayini için yeniden tetkikat 

yapılacaktır. . 
Diğer taraftan buh:;ıan hır 

lihtin da imperator Konstantine 
ait olup olmadığı tetkik edilmek· 

tedir. 
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Para vc"riliyor Şefik 8. 

Maluller cumarf es iden 
itibaren para alacaklar 

Adaları teftiş etti 
Defterdar Şefik B. dün Ada-

. lara giderek maliye tahsil şube
lerinde teftişler yapmıştır. Neti
cede bazı yerlerde tahsilatın 
tam olarak yapılmadığı görül
miltlür. Bu yerlere bir tahkik 
memuru gönderilecektir • 

l!omslyonun verdiği 
'kararlar 

Dün vilayette malullere para 
dağıtacak olan komisyon topla
narak bu kararları vermiştir: 

1 - Malul gazilerle yetimle
rine ve şehit yetimlerine para 
tevziine 9 Ağustos 930 tarihine 
müsadif cümartesi günündeu iti
baren başlanacaktır. 

2 - Kura sırasile birinci haf
ta (Aksaray), ikinci hafta (EyGp) 
iiçüncü hafta (Fatih). dördüncü 
hafta (Süleymaniye), be§incl haf-
ta (Kocamustafa paıa ), altmcı 
hafta (Sultanahmet) askerlik fU• 
beleridir. Bu şubelerde mukay-
yet bulunan malullerle malUl 
yetimlerinin ve şehit yetimlerinin 
haftası içinde müracaat etmeleri 
lazımdır. Haftası içinde müra
caat etmiyenler en sonra bıra
kılacaktır. 

3. - Bu şubelerde mukayyet 
malullerle (Malül yetimlerinin ve 
Şehit yetimlerinin yalnız ·1 . 1 ") aı e 
reıs c:_rı maaş cüzdan ve senedi 
res~ı ve sair vesaiki ve fiç kıt'a 
v~sıka fotoğrafını hamilen her 
gun sabahları saat 9 buçuktan 
12 .. ye kadar vilayet mektupçu
lu~nda mUteş~kkil komisyona 
muracaat etmehdirler . 

4 - · Yalnız berhayat malulle
rin evvel emirde Bayazıtta müte
şekkil eski kayıtları ayırma he
yeti riyasetin müracaatla ilişikleri 
olup olmadıklarına dair bir ve
sika aldıktan· sonra müracaat 
etmeleri lazımdır. 

5 - K~ıa malulindeQ ve m..aı 
l~J yetimlerile ve şehit yetimle
rınden olup ta 10 senelik maaş-
larını almış olanlar da lstanbul 
Zat maaiları muhasebeciliğinden 
bir vesika alarak müracaat et
meleri muktazidir. 

lstanbulda para alacak olan 
malullerin miktarı 800 kadardır 
Dağıtılacak para da 93 bin lira~ 
dır. 

Uç Polis 
Karakolda dayak 
atmakıan iiçer ava 
mahktim oldultır 

. Aksar~~~a. Mehmet ağa is
mınde bırısını döğmek, kendiai-
~e itkence etmekle maznun po
lıs ~hın.et, Mahir, Muharrem 
efendılenn muhakemesi dün a-
ğır ceza mahkemesinde bitmiştir. 
Mü~dei umumi Burhanettin 

bey, ışkence yapıldığını usulü 
dairesinde sabit görmemiş, an· 
cak . hakkında bir meaeleden 
tahkıkat yapılan Mehmet ağa-
n~~y .. ka~akoJda şiddetle döğOl
dugu subut bulduğunu ileri sü
rerek: maznunlara ceza istemittir. 

Reıs Hasan Lutfi, aza Asım 
ve Nusret beyler, dün verdikleri 
kararı bildirmişlerdir. Talebe 
uygun olarak ittifakla verilen 
karar mucibince, her üç polis 
de ceza kanununun 245 inci 
maddesinin ikinci fıkrasına fÖre 
üçer ay hapse, altııar ay me
murluktan mahrum olmağa mah. 
kum edilmişlerdir. Ayrıca 350 
kuruş tedavi ücreti \'ereceklerdir. 

Reis Hasan Lütfi bey, karar 
verildikten sonra maznunlara 
nasihat etmiş, şöyle demiştir: 

- Devri cümhuriyd, devri 
medeniyettir. Dayak atılmaz. 
Bu sakim itiyattan v.ız geçiniz. 
Mütenebbih olunuz! 

Bey•z Ruslar'" emlAkl 
Kınahadada beyaz Ruslara ait 

ba~ı e~lik ·hnk6mete intikal 
etmektedir. Bu emlikin miktarı 
ve yerleri teıbit edilecektir. 
iade edlleoek emlAk 862 

pır9adır 
Yunan emlikinin iade edıle

ceğini yazmııbk. Bu emlAk h~ 
nüz sahiplerine iade edilme· 
miştir. Yalınız Defterdarlık mal
lardan el çekmiftir. iade edile
cek emlakin mıktan 862 dir. 

XJcaret odasında: 

Tthali.t :ve ihriCatımız 
Ticaret oduı son alb aylık 

ticaret vaziyetimiz hakkında bir 
rapor haıulamı§br. Buna göre 
ilk llç ay ihracatımız . ithalata 
g&re biraz fazla olmuş müteakip 
aylarda ihracat azalmıftır. Umu
miyetle umum itbalAt ve ihracat 
yekunu geçen seneye nazaran 
azdır. · 

ihracatın azlığı bu sene pamuk, 
tiftik, afyon gibi maddelerin az 
ihr~cindan ileri gelmiıtir. 

Sürşarjlı pullar 
Po~ta ve telğraf umum . mü

dürlüğü Sivas demir yollaı ının 
açılması ınünasebetile bir hatı
ra olmco k üzere sür şarjh pullar 
.,çıkar»ııyJ. karar · vet~tir • 

y ~i . aUJlvaı Qstjpe 30 ağus
tos tarihi ile Sivas kelimesi ya· 
zılacakbr. 

Küçük haberler 

. Garip iş - Tophanedeki ufak is
kelede 7 hamal çalışoğı buna mukabil 
7 k~hyanında bunl:ınn sırtından geçin· 
diği haber verilmektedir. 

Cıgara satıfı - Şimali ve cenubi 
Atnerikada Türk tütün ve cıgarası satmak 
için taliplerle anlaşılınıştır. 

Yerli mallar sergisi - Serginin 
tertip ve thzanna çalışan komite dün 
Galatasaray lisesinde toplanmış ve inşa· 

atı gözden . geçirmiştir. Sergide biç boş 
saba kalmamıştır . 

Altısı birden - Antalya1ı ismet 
B. namında 9 çocUk babası bir zat dün 
şehrim.i.re gelerek Etfal hastanesinde altı 
erkek çocuğunu birden sünnet ettirmiştir. 

Yunan mahsulU mahvoldu -
Yunan gazetelerinin verdiği tafsilAta göre 
Yunanistan'ın yeni sene mahsulü şiddetli 
yağmurlar dolu ve nebad hastalıklar yü
zünden bozulmuş, çiftçıler yüz binlerce 
lira ziyan etmiştir. 

Hesap defteri - Millr tasarruf 
cemiyeti hallet fktısada alıştırmak için bir 
eser bastırmıştır. Kitapta .bir ailenin aylık 
hesaplarını kaydedebilmesi için sahifeler 
ayrılmiştır . 

Unkapanı köprtlsO - Emanet 
Unkapanı köprüsünü yeniden tamire lıaş· 
lamışnr. 

Yal ovada fabrilc a-Yalovada Gazi 
Hz. nin köşkünde bjr kon~erve fabrikası 
tesisi düşünülmektedir. 

Kolza fabrikalan :.._Mevcut fab
rikalıırdan başka kolza lmaltthanesi aç
mak emanetce men'tdilmiştir. 

Milli vapurcululr - Seyrisefain 
ile milli vapur kumpanyalan era.sındaki 

itilAf müzakereleri devam etmekte olup 
el'an neticelenmemi•tir. 

Istakoz bolluğu - Kapıdağı ile 
Mudanya ara~ında yüzlerce istakoz ol
duj!;n bildirilmiştir. Fakat bunlan tutacak 
adam çıkmamıştır. 

Ticaret odasında intihap -
Oda heyetinden inhilal eden iki Azanın 

intihabı Çarşamba günü yapılacaktır. 

Murahha si arımız 
Buğ'fJn toplanaı ak hattı 

hareketlerini tesbit 
edecekler 

Diin pazar olduğu için muh• 
telit mübadele komisyonu top· 
lanmamışbr. 

Dünkü gazetelerde neıredilen 
tebliğın türk aza üzerinde bırak
bğı fena tesir devam etmektedir. 
Tali komisyonun tDrk azanın 
haberi olmadan etabli vesikala
nmn tevzii hakkında bir karar 
vermesi ve tebliğ neıretmesi 
tlirk azalarca tamamen usulsilz 
addedilmektedir. 

4 Rğu~to~ Pazartesi g 30 

dahilde l lariçtc 

1 aylıfı Kuru, 150 
3 .. .. 400 801) 

6 .. • 750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

..... 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geceki Ay 

Ganqın dofu.~u: 4,58 - ba~,ı · 19,21 

Ayrn dolu~u : 17,05 - bah" : 23,40 

Namaz vakitleri 
s.MJı Ôfle İklodl Akt•m Yateı lmHlc 
3.17 , ıuı 11,14 ıt,2J 21 .10 zss 

Buna mukabil bitaraf aza bu 
hareketi tamamile dilrüst ve 
usule muvafık bulmakta. Türk -

Yunan itilifnamesinin onnncu mad
desinin kendilerine bu hakkı 
verdiğini söylemektedirler 

Havaı 

Bugün rüzgir poyraz 
esecek hava açık olacaktır 

Diln' hararet Azami 28, as· 
gari 20 derece idi. 

Tevfik Kamil B. bugün Anka
radan ıehrimize gelecek. türk 
heyeti murahhasası umumi bir 
içtima yaparak hattı hareketle
rini tesbit edeceklerdir. 

Yunanlıtande mah olanlara 
lstanbul vilAyetinden : 
1 - Y unanistanda ki.in olan 

1 - 8 - 929 tarihine kad~r sahip
lrinin yedi tasarı:uf ve istifade
sinde kalup Yunan hükumetince 
vaz'ıyet edilmiş . olan emlak 
sahiplerinin . 

1 - Sahiplerinin hakkı tasar· 
ruflan nez olunarak Yunan 
hükômtine intikal eden Yuna
nistanda kiin emvali gayri men• 
kule derununda kalmıı olan 
emvali menkule sahiplerinin. 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
Türk hey;ti JDW"alih~~ riYWi 
tin müracaatları lüzumu i1lii 
olunur. 

c. VUKUAT J 
Karakolda taarruz 

Haydarpaşa hamallarından 

olup kaydi terkin edilmiı bulu
nan sabıkalı Muharrem dün 
Haydarpaşa karakoluna gitmif, 
polislere hakaret etmiı, camlan 
kırmıflır. Sabıkalı Muharrem 
yakalanmıştır. 

Kıymetli halılar 9ahndr 
Osmanlı Bankası müdüril M. 

Düıerliyenin evinden kıymetli 

halılar çalmmıtbr. Hizmetçiden 
şüphe edilmektedir. Tahkikata 
baılanmışhr. 

Çırpıfttlır 

lngiltere sefaretine ait motör 
Boğaıiçinden gelirken akınbya 
kapılarak Salıpazarı önünde de· 
mirli bulunan Balyo vapurunun 
Ozerine dütmllştUr. Motör haaa
ra uğramJflır. 

Kadın1 yaralımıt 

Uıturacı Hüseyin isminde 
birisi Dolapderede Madam Kal• 
yopinin evine zorla girmif, ka
aatura ile kadını ağır surette 
yaralamııtır. Hüseyin kaçmıştır. 
Kadın hastaneye yatırılmışbr. 

Mevlidi nebevi 
/stanbul müftıli/inde.,: 27 • 7. 930 

Rebiulevvel iptidası olmasına nazaran 
Ağustosun aluncı Çarşamba günü akşamı 
[ Perşembe gecesi] Mevlidi nebevt ol
duğu ilAn olunur. 

Ekmek ve Francala 
fiat1arı 

Şehremanetınden: Ağustosun beşinci 

Salı gününden itibaren Ekmek on iki ve 
Francala on yedi buçuk kuruştur. 

Radyo ı 

Bu akfB,m Ankarada .. 
Rlyaseli cümhur musiki heyed 

saat 19 bando 
l - Bando bir hubder. Uvertür. 
2 - Vomino, luvar. 
3 - Uhenbah fantezi, lafı dö tan-

bur. major. 
4 - Gono fantezi, avot 
5 - Got bori, Jeblebtci horhor. 
6 - MajolL 
7 -Fridman , marş ganaimi zafer. 

Günün m~·ayede 
ve münakasaları 

Mllzayedeye konulan Fatihte san 
gUzelde çıkrıkçı Kemalettin mahalle
sinde imam sokağında mükerrer beş 
numa.rab arsa için 14 - 16 ya kadar 
İstanbvl dördüncü icra memurluğuna 

bizzat veya bilveHle mürcoat edilebilir.
1 A Kadıköy Zühtü paşa cif.re ha,·uz· 

~ rl .., nrr~ 

Jar atik 6 - fJ cedit l ~ ı l' <;Sşıiün "luza-
yedei kat'lyesi İstanbul dördüncü icra
sında yapılacak .• 

· • Bin ton ycr1i kok kömilril müna· 
kasası. Ankara devlet demiryolları. S. 
15,30 

•Yeni çarşı caddesi parke kaldı· 
nm tamiratı. Şehremaneti encümeni. 
s. 14,30. 
•Fotoğraf! ve kılişeler münakasası. 

Müzeler mübayaası komisyonu. S. 14. 
.& 259 kalem nbbl ecza münaka

•ası. Ankara devlet dernlryolları ida· 
resi. 5. ı 4,3Q. 

• 180,000 kilo un. Karaman satın 

alma komisyonu. 
• Satılık odalı dükkdn. Arnavut 

köyünde kilise sokağında numara 4-8. 
Defterdarlıkta. S. l 4,30. 

• Kasımpaşada tuz amborlm'lnda 
yapılacak baraka mUnakasası. Bahkha· 
ne binasının üst katında Tuz inhisan 
baş müdüriyetinde. S. 15. 

Sinemalar ı. 

Alkazar - Zigoto asker 
Alemdar- Pompejnin son günler 

Beıiktat Hilal - Beyaz gölgeler 
Ekler - Beyaz kartal 

Elhamra- Kadınlara inanmam 
Etuval -Kadının harbe gic!i;i 

Fransız - Manon Lesko 
Majik - Yeni mabutlar 
Qpera - intikam 
Şık - Stanlry Afrikada 

Süreyya Kadıköy- Terez Raken 

Maarifte; 

Yedek mual1in1ler 
Bu seneden itibaren hastalık 

ve sair sebeplerle vazifesine 
gelmiyen muallimlerin yerine ça
lıımak ilzere yedek muallimler 
istihdamına karar verilmiştir, Bu 
muallimler ellerinde ehliyetna• 
mesi olan fakat maarif teşkila
tında çalışmayan muallimlerden 
seçilecektir. 
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T ürkocakları nedir ? 
Mabet mi, kulüp mü ? 

"Hizmet,, başmuharriri 
Beye c~vap 

Hamdullah Suphi 
veriyor 

1 Memleket haberleri 1 
Hem kız Hem kadın ! 

Alborta ni9in nitanlısınden 
vız geçmit? 

lzmirde Ester isminde bir kızın kız· 
lığı bozulmadan gebe kaldığı, hastane
de doğurduğu ve kızın bu münasebetle 
sabık nişanlısı Albertodan davacı ol-

Geçenlerde lzmiı'de 'fürkocağında Küf Jii düşünüşlere veda etmellyiı. duğu yazılmıştı. Bu hadise üzerine kı-
rakı içildiği hakkında bfr haber çıkmış Hayır, biz esasen veda ettik, siz de et- zın babası tarafından evden kovulan 
'e bu ha her etrafında lzmir gazeteleri melisiniz • Alberto verdiği ifadede bu kızla ntşan 
bir hayli neşriyatta bulunmuşlardı. - Oacaklar, eski bildiğimiz ocak- bozulduktan sonra, hiç görüşmediğini 

Biz bu münasebetle Türkocakları lardır ve öyle kalacaktır. bu işten mes'ul olmıyacağını bildirmiş-
merkez he.}eti reisi Hamdullah Suphi Dediğiniz gün Türkiye dahilinde tir. Ester Hanıma gelince bir gazeteci-
Jleyin şehrimizde bulunmasından isti- kapılanndan yalnız idare heyetleri ge- ye JUnları eijylemiştir: 
fade ederek bu mesele hakkında müta- çen uyuşuk bir alay binadan bqka bir - Alberto iyi bir çocuktu. Kendisile 
leasını sormu •ve 23 temmuz tarihli şey bulamazsınız. Onlan zaman birer tanıştım. Nişanlandım. Çok sevişiyor
sayımızda neşretmiştik. klüp, birer mahfel haline koymuıtur duk. Fakat Alberto beni pek çok kıs-

Hamdullah Suphi Heyin ocaklar ve ve yeni baştan ter'iye mahkemeleri te- kanıyordu. Bundan dolayı babam ni· 
gayelerini istihdaf eden bu beyanat: essüs edip şapkanın hurmiyeti hakkın- şanı bozdu. Fakat biz gene sevişiyor
lzmirde muhtelif akisler uyandırmış- da fetva verinciye kadar da böyle ka- duk. A1'88Jra başbqa saatlerce yaşar
tır. Dünkü posta ile gelen Hizmet refi- lacaklard1r. dık. Günün birinde benim gebe kaldı
kimizde, başmuharrir Zeynel Besim - TUrkocağı bahçesinde rakı ha? •• trm anlaşıldı. Halbuki kızlığım bozul
Beyin HamduJlah Suphi Beye bir ce- Aman Yarabbi? •• Vurun kafasmıl ••• mamıştı. Çocuğumun babası Alberto-
\•abını gördük. Dikkate değer bulduğu- Bu fetvaya k&J'!l ben de ilan edlyo- dur. Fakat şimdi beni almıyor. 

Bir Türk genci 
muz bu cevabı aynen dercediyoruz: rum ki: 

- Hamdullah Suphi Beyefendiye. - Rakı, şarap, visld. amer ve 1111.ire 
"Muhterem efendim! yalnız dini mabetlerde ve mekteplerde 
Beyanatınız, çeşit çeşit mütalealara içilmez. Bu iki yerden bqka, istiyen 40 bin lngillz 111'811 dıreho-

yol açtı. Hatta bu işin buradaki alaka- dilediği yerde zddmnlanabillr ... Kim· me mi aldı ? 
darlan mak.cıat tahrifine bile kalkıştı· aenln kanşmağa hakkı n ullhiyeti Son hafta içinde lzmirde bir şa);a 
lar. ihtimal ki zatı aliniz de yanlış bir yoktar ! kulaktan kulağa do1qmağa başlamış. 
zan hasıl olur, bu sebeple maksadımı Hem bunlan bırakmız efendim, tır. Buna nazaran 1sviçrede tahsil 
bir daha tekrar etmeme müsaadenizi harst sahada iflerl biten ocaklann eden maden mühendisi Orhan Bey İ8· 
rica ederim: ilmf ve fikrf sahada nur! ~bftıkJ&mu riçrede bfr kızla sevi§miştir. Orhan B. 

- Ben sizin dediğiniz Türbeden nl· ve nasıl çah9malan iktiza ettiifnl tet· lzmlre dfinmUş, kızla muhavere netice· 
§an veren Ocakların aleyhindeyim. Si- kik ve tavsiye buyurunuz. Bugün An- si Jdz evlenmefe karar vermif, Izmire 
zin taraftar olduğunuz Ocak şeklinin kara Tilrkocafı da • hem de kiraya reimiıtir. İzdivaç tekarrür etmlf, kızı 
muanzıyım. Ocaktan anladığım şey ;ermeden. sinema işletiyor. Bana göre ile birlikte gelen babası Orhan Beye 
dün başka idi, bugün büsbütün b~a- pek 'tJ4 da ediyor. Fakat ' yann birisi gtizel bir köşkle 40 bin lngfüz IJralık 
dır. Devir değişmiş, gaye istihsal edil· kalkıp ta: bir drrahoma vennl~tir. 
mfştir. Artık riyayı, mti~l~ bıratı , O!ak mı, sinema mı? Oraya ka· Bunu yazan İzmir gazetesi bu şayi
nıahyız ve sfst~m değfitirmelifiz, dınJar geliyor, bu sebeple Ye bu açık anm dofru oldufunu,ya1nız paraya ait 

Bu sözlerimi ~caklar ıai'Vedilmell· ~be'ple Ankara ocatı bilmem ne ha- kısmın mttphem kaldığmı yazıyor. 
dir şck~in~e telAkld~eden~er de vatm~ =erur. Adınade kereıteolllk 
H~_rkesın~at~ ~b~liyeti ve bilh~SJ Heze:!nını kusarsa arkasından he- 6lüyor mu ? 
munakaşa tabıatı~ır olamaz, @in de men yetışerek: y i Ad .. _ 1 h Ik 2-ıe · 
kemiği yoktur, ... söylerler_,. mi sönerler. - Millf mabette efnema haf Aman en ana gaze._, a a guıt n: 
Fakat siiin .. de. tıpkı Yakıt:refndmtze ıarabbil Vurun kafasuu! mı..,diyeeek! ~en mUtkUIAt .neticesi Adanada keres· 
vaki beyanatınızda oJduğu °ğibi :!. ~krar siniz? Hocam, hocam, glrj!itnlz çık~ teellik işinin ölmek ilzere olduğunu 
bir gaflete düşmenizi is~mediğim fçlıJ ·mum eh'emmiyetlni sijrilyor muau- ~yor. 
bu satırları sıralıyorum, ıiuz?,. lzmlr QzQmlerl 9QrQyeoek mi? 

' aziyet şudur hocamı Ocaklanu lzmfr Ticaret gazetesi Misket ilzüm-
türbeliği zamanı geçeli bir hayli dem 0 Bulmaca 0 terinin kemale geldlli halde inhisar 
olmu~tur. Oraları şimdi bi;er 'm;h;;l, mtibayaa heyetinin hAlA gelmediğini, 
birer J.lüp, birer yuvadır. Mabettir,"ca· bu gldlfle Uztlmlerfn çürümeğe mah-
midir, türbedir gibi safsatalara artık 1 2 5 4 S 6 7 8 9 10 11 kdm oldujıınu neşretmektedlr. 
lüzum kalmamıştır. Bu teUkki tan; 1 , 
herkesten evvel mütefekkir ocaklrlan Tokat eskerl llıeıl 
incitiyor. Bundan emin olabilirsiniz. 2 Babalık reflldmJz Tokat askert lise-

Size bir !tadiseden bahsedeyim: mü- S sinin sene başında 'Konyaya nakledile-
him bir yerde bu meseleye dair güzel 4 eeffnJ yazmaktadır. 
bir münakaşa cereyan etmiş ve orada 5 Tenteloıun mezarı 
lı-ızır bulunan • esamtsl bizce mazbut - 6 
Zl'vatın hepsi de •ki ocaklıdırlar. şu 7 
noktada karar kılmıştırı 8 

- Ocaklara li,izum vardır, fakat 9 
Hamdullah Suphi Beyin" değil, Zeyıi~ tO 
Besim Beyin tarif ettiği ocakl:ra ]fi. 
zum vardır. Ocaklar hal;n ,bfrer klüp, 11 ..__liııii-~• 
birer mahf el mahiyett:tıed~~. Ora- Bvvelld balmaC41mızın 
Jarda 'l'akı da içilir, çalğı da dinlenfi halledllrrt1ı ıeldl 
tetehbuat ta yapılabilir.,, ,,,,. 

l -.te bugUnUn hUkmtl budur. Türk 1 2 ! 4 5 6 7 8 9 10 11 
ır liğinin ve bahusus Ocaklı gençli- t 

1 n hükmü almak' Jçln derisi yüzül- 2 
ir. Bir Gazi yaratabilinek ve 

n büyük gayelerini tahakkuk ettir-
3 

, için binlerce ocaklı · genç aziz ka· 4 
ı ıı topraklara akıtmıştır, Artık tür- 5 
1 ·ıi . mabetli irtica istemiyoruz. Bu 6 
s .nsıkışık zihniyete yer vermiyoruz. 7 
Sizin anlattığınız şekiJdeki ocakları 8 
lüzumlu bulmuyoruz. 9 

İçimizdeki derdi dökmeğe susamış- 10 
tık. Bir bakıma göre beyanatınız çok l l 
isabetli oldu ki bize kafalarımızı ve 
licdanrmızı burgulfyan şeyleri ortaya 
atmak imkiinını \"erdi. Burada tarihle
re, tecrübe1ere, bilgilere de istinat etse, 
maksadı dürüst kabul edecek ve tahri
fe ğratmıyacak muhatap bulmak ~ok 
gtlç olduğundan adeta gazete münaka
şasından kaçar olduk. Hatta yalnız 

sizi muhatap addettiğimiz halde yazı. 
lanmızdan kendilerine hisse çıkaran
Jar bile 'ar. 

Anlatahili)or muyum üstat.? Bu tür· 
be zihni) etinde ı~rar etmeniz faydasız· 
dır. Çiinkü hadiseler eskimi~ şeyleri 

birer tel~mede mazinin kuyu~una atı· 

~ oı lar. A.} dın Türkocağının da güzel 
t-i r hahçe i rnrdır, gazinodur, orada da 
rakı icerler. 1 ca p hudur. ocaklarda 
zarurete göre rne,Jüt ~ okunur, rakı 
da fçillr. 

Bugdnkd bulmacarnız 
1 - Satmak mastarının emri hı

zın (3) Canın yongası (3) 
~ - DUz kayık (:J) Bir çalgı (3), 
3 - Beykoz (3) Şark vil4yetlerimiz-

den (~). Rabıt edatı (2). 
4 - Lezzet (3), teref (3), Ser (3). 
5 - Dolu değil (3) Çalgı. (3) 
6 - Damardan akan (3) Demir 

ip (3) . • 

"/ - ~e:enl yaşıtın (3) bitti, hitam 

8 - Mat (a), Ağızdan çıkan (3), 
Bir güzel yemiş (3). 

9 - Çok değil (2), vesaiti nakliye 
(5). ilenin mubaffefi (~). 

10 - Alık hir hay\'an (3) . Atın ayak 
kabısı (3) 

11 - A,tııdı bulunur (3), Arrupıda 
bir nehir (3) 

Yapan ı t'!klidır ll~e(I 168 lHSA.~ 

MilAttan evvel yapmış Lidyalı bir 
kahraman olan Taotalosun Menemen ,,, 
mannda bulunan mezannda bir Al· 
man profeeörü tarafından tetkikat ya-
pılmaktadır. Tantalos hakkında tarih
te bir ~ok efsaneler vardır. 

Evlenmeler 
BeJ'o61u cihetinde artıvor 

Verilen mal6mata nazaran ıon 
aylar zarfında ıehrimizde evle
nenlerin miktarı artmıştır. Bu 
artma keyfiyeti bilbaua Beyoğ
lu evlenme memurluğunun istatis
tiklerinde nazandf kkate çarp
maktadır. Bu cihetteki tezayildiln 
sebebi ıudur: 

TUrk - Yunan itilafnamesinin 
tasdiki İıtanbuldaki rumların va
ziyetlerini kat'i surette bal ve 
tesbit etmiıtir. 

Bu ıuretle vaziyetleri teıbit 
edilen rumlar arasında evlenen-
ler artmııtar. 

Rontgen 
ile muayene ve tedavi 

T. K.tmtl 

Kadı köyünde 
Bahariye caddesi Süreyya Pı. 
sinemaıı sırasında No. 31. 

Cumadan başka hergUn 2 den 
sonra. Telefon Kadıköy 149 

Adliyede: 

Kesik baş cinayeti 
Bu kanlı ve esrarengiz vak'anın 

muhakemesine dün başlandı 
• 

iki davanın otuzdan fazla 
şahidi vardı 

Bir mUddet evvel Bakırköyde 
bir kesik baş bulunmuş. bunun 
Ömer isminde birisine ait oldu
ğu tesbit edildikten sonra tah
kikat genişletilmiş, dört kişi fail 
olarak yakalanmışb. Bunlardan 
Ömer, hapisanede ölmüş, tahki· 
kat yapan jandarmalar tarafından 
d6ğUldllğü mevzuu bahsolmuş, 
bu dayak ve itkence kaydile de 
iki jandarma mahkemeye veril
miıti. 

Dun lstanbul ağır ceza mah
kemesinde öğleden evvel cina
yet davasının ıağ kalan maznun
lan Sinan, Şaban ve Sinanın 
kardeıi Ahmet, öğlenen sonra da 
darp ve işkence maznunları olan 
jandarma Haaan ve Hüseyin 
muhakeme edilmitlerdir. 

Bakırköy civannda, yirmi lira
lık bir alacak meselesinden hu
sumet besliyen Ômerle birlikte 
Omeri öldtirmek, onun bir cilr
mline iftirak etmekle maznun 
olanlardan Sinan, on yedi yaşın
da olduğunu iddia ve vak' ayı 
mahkemede ikrar ediyor : 

- Ömer, benim kulubemde 
uyuyan Ömerin başına dört beş 
defa balta indirdi. Kafasını boy
nundan ayırdı. Gece yarısı ile 
sabah vakti arası • • • • • • Ömer, 
• katile 11kllçtik Ômer,, derler • 
beni korkuttu, çukur açbrdı bağ· 
da. Çukura başsız ölüyü indirdik. 
Sonra ertesi gece bana kafayı 
mendil içinde verdi, ta uzağa 
çimento fabrikası yanma attırdı. 

- Şabanla kardeşin Ahmet 
ne yaphlar. 

- Onlar bir ıey yapmadılar. 
Onlan ben yakhm. Çnnkn ıa
ıaladım. Dayak, .... tekme dipçik 
zorile! Burada hakikati söyliyo
rum. Onlar gözcülük falan etme
diler! 

Batı gövdeden ayırmak için 
sen hiç balta vurmadın mı? 

- Hiç vurmadım! 
MUddei umumi Burhanettin B., 

ıordmdu: 
- Aradan bir gece geçmiş, 

gOndOz ve ertesi gece cinayet 
ika ettiğini ve kendisini korkut
tuğunu söylediği küçük Ömerin 
yanından uzaklaıabilmiş. Niçin 
cOrmU haber vermemiş de sus .. 
muş? 

- Kabahat var o cihetten 
bende! 

Sinan, dördünün bir olup ci
nayeti tasarlıyarak yaptıklarım 
inkir etti. 

Şabana gelince, o "ben de 
şaştım doğrusu. Hep iftira. Ben 
köyde idim o gece.,, dedi, kat in 
ikaında orada bulunduğunu in
kAr etti. Bu şekilde mazbut ifa· 
deyi de tazyika, dayağa at; etti. 

Sinanm kardeşi Ahmet te «ben 
maktul gömUlürken beraberdim» 
tarzındaki ifadesini inkarla « o 
gece orada değil, köyde idim» 
dedi. 

Şahitler..... jandarma Saadet 
oğlu Emin onbaşı, Şabanın mak
tulün tabancasının saklı bulun-
duğu yeri gösterdiğini, jandarma 
Hüseyin Hulusi bağda bakla 
yığını altından cesedin nasıl Çı
karıldığını, Bakırköy jandarma 

karakol kumandanı Mehmet Nu• 
ri çavu1, cesedin bulunmasını, 

tekaddüm eden araştırma ile 
beraber anlattı, ilave etti "Sinan, 
vak'a yerinde cürmU ikrar etti. 
Cesedin bulunduğundan şüphe· 
lendiğim yeri kazmasmı söyledim, 
tereddüt etti, sonra jandarmalar 
kazdı, başsız ceset meydana çık· 
tı., dedi. 

MUddei umumi Ragıp B. le 
başka bazı şahitlerin daha celbi, 
gözcülük ettiği mevzuu bahis Ah· 
medin rü'yet kabiliyetinin veki· 
linin talebi veçhile muayene ile 
tayini için muhakeme 24 ağuıtos 
13 buçuğa bırakıldı. 
Öğleden sonra muhakeme e

dilen jandarmalar, evrak okun• 
duktan sonra isticvap olunmuı· 
lar: Hüseyin de Hasan da darp 
ve işkence gibi işler yapmadık• 
larını, esasen kendilerinin maz• 
nunlan tutup isticvap edip za· 
bıt tutmadıklanm söylemişlerdir. 

«Biz ifade almadık ki d6ğe
lim! » şeklinde hUlasa edilebilen 
ifadeler tesbit edilince ölen kO· 
çllk Ômerin hapishanede darp 
ve işkenceden şiklyetine dair a• 
iman ifadesi', müddei umumi 
Rağıp B. in maznunun tarafın
dan isticvap edildikten sonra 
döğnlmUş olacağına dair kauaa• « 
tini tesbit eden cevabı morgqP 
Ômerin dövüldUğünO kat'iyetle 
tayin eden raporu okunmuştur. 
Bu raporda Ömerin bilek ve 
bacaklanndaki bağ" izleri, y6ztın· 
de Ye sırtında görülen bereler 
kaydediliyor, ayağı kangren ol• 
duğundan burada açtlan ceriha• 
nın mahiyeti kestirilemiyordu. 

Maznunların vekili Nuri B., 
riyasetin istizahına karşı me~cut 
24 şahitten bir kısmının gelme
sile iktifa edilebileceğini söyle
miş, "jandarmalar gelmiyebilir, 
fakat gardiyanlar gelmeli! ,, de· 
miş, müddei umumi Burhan B. 
"kısmen feragat olmaz. O halde 
hepsi gelsin! ,, demiş, mahkeme 

24 şahidin de celbi kararile 
muhakemeyi 24 ağustos 13 bu· 
çuğa bırakmıştır. 

Bedi B. in n1uhakemesi 
Ttbbı edli~en cevap gelme• 
diğinden 14 eylüle kaldı 

Gazetemizin müdürü Giresun 
meb'usu Hakkı Tarık B. i yarali
yan Bedi B. in muhakemesine 
dün ağır cezada devam o'unmuf, 
kurşun seyrin:n yüzde bıraktığı 
izin yüzün tenasübünü bozup 
bozmadığını tayin için Tıbbıadliye 
yazılan müzekkereye cevap gel
mediğınden, tekit kararile mu• 
hakeme 14 eylül pazar on üç 
buçuğa bırakılmı · ı" 

e~ 

Uf ak bir kaza 
Dün Çengelköyünden ( 1,45 ) 

postasmı yapan(S3)numarah vapur, 
Kuzguncuk iskelesinde yanlış bir 
manevre yüzünden karaya otur
muş ve yirmi dakika bu vaziyet• 
te kaldıktan sonra yapılan teda· 
birle yo!una devam etmiş ve 
köprüye yirmi dakika teehhürle 
gelmiştir. 
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Ankara P.T.T.B Müdüriye
tinden: 

S.. M&dtlriyetimbe •erhat bilumum Po.ta mltaahhitlilderi 
mlhuıb .. ta ~.Taliplerin •ltetelcldl mtln•k• .. komaiyon
tu- •llraeNt etmeleri illla ohmar. 

Tahlisaye umum müdürlüQünden ; 

MATBAA VE 1DAREHANE.: 
~ANBVL. &.btaU. Ankara cacldalade •YAln' YUaDU • 

Tet l970 (tdue)t97't (Yaza)t201 (Kltapı Telgraf ı Vabl. 'Posta katue: 41 

.......... ALDANMA YINlZ 
Fantazi kaşa pantalonlar 5 liract.n başlar 
Zarif çocuk elbiseleri 5 Jiradan başlar 
Sof ceketler 7 liradan başlar 
Yazlık keten elbiseler 8 liradan baJ.lar 
Kostümler 10 liradan l>&Şlar 
Pardesüler 13 lirad{ln -ılar 
Ismarlama kostümler 25 liradap bqlar 

KAZMiRCi Ali ~'ZA 

IMahkeme ve icra ll&n ıarı 1 
IHytJ/la ılllA mdlıımuillde11= 
Ahmet Celbil B. in Mubline 

Behice h•nım ve Ali Seyfettin 
B. ile pyian ve mlftereken 
mutuamf oldaldan Kuma Pa
.. da Çatma muçit maMllealnde 
Ata çeımeai aouğında •tik 6 
ve cedit 14 aamuah ve zemin 
kab klrgir ve llat kab ahpp 
bir bap banellin bllkmen iza1ei 
fUJUU umnmda 29,7,930 tarihine 

Rumeli -.b1*1• mmtaka" merkui olan Kumk&y (Kilyos] mev· mD aclif ula glatl icra lalmaa 

ldlacle -~ .W.- ittla,ılindeki daireDia teccllclea iDIUI yirmi birinci arttırmada iki hin Oraya 
tin mlcldetle Ye b,. wf uulile mlnakuaya ...-cllm.... talip mb• etmif iwle la,..tl 

Mttessesau 

Bedeli k-.fi tlobz bia kllur liradan ibaret olu meildr hane· muhemaeneainl balmam .. hue
aiD ihaleai 10 ajaatos 930 pmr .... IUt 14 te len W.acaim- bile ikinci dza1edeliDe karar 
du ~ lha bapJald..,..... ••projelerini .. mk Ozere verilmlftir. 
Ga•ı•a'da nime cacWWdeld idarei merkuiye19 mlacaatla•1. 1 - Gayri mesakullD kıymeti 

Nafia vek61etinden: 

Asfaltlı şose inşaa 
Ankan cİY•nnda 96+570 kilometre tulthıde Ufliffla 'f9le ...,.. ___ _,_.....,.~-~------------- _ mubammen..ı eelda bla Hndll'. 

Halen bir ,ana ipotek Ye bacd 

Tütün inhisarı U. müdürlüğünden: 
OrtaldSyd,a Feri"cleki Ttlttba Elqper kanuna kabul edilmek 

IPI: 
1 - T&rk olmak Ye 1912 • 19()5 ·1S28 • 1321 dopmlu balun-

.. k: . 
2 - En az orta taheili euiloiz hitirmit o1m.1c 
S - Tam ubbatli Ye -b&ajeli t8tlale ~e mllait bulunmak 

w ap cezalan ........, ............. Ye .. hllH baJliyet kaba
laatlerdea dola11 ,..bktm olwe•k llzmacbr; 
ı.tekli olanlar bir istida ile Galatacla. Ttltlll lnl.iun umumi mil 
d•lljDae m .. caat Ye; 

1 - Nllfm ckd•m YeJa tes'--i; 
2 - Mektep .............. , 
3 - Nilaa,.t IMr ınsML titllE 11p11 plaadebla....ı; 
4 - ....... YeJa lrlJI illıli,. MfetbMlea polis ..,. jwlarma 
fth"""Jlea _.clclak Mıı 'it 111 la)ac1etnamell; 

5 - ~ tne fotopafi; 
Hemm. ineli ........ 
Ancak yalrardaki plllan Ub olapta ha YaİJWarı Ye laİreyi 

2S •imt• 9!0 1Ut oa ,.ti19 kadar teYcli ecleal• adedi mtlret
hpten fala talip ~. J8pllacak olan .._baka imtihamna 
pe~ilirler. . · 

MOaahaka bDtllaam 25 afUllOI 930 da hqlayacak Ye orta tah
derec• •• Tltkçe, h.ap, lleiaclae, Fllilr, kimya Ye taWiyatt.n 

P,ılacq ft le clart ... -- edecektir. 
T~ebeaia .W. ~eti Ware hekimim tarafmclaa te.bit edilir. 

Kabul edilen talebe auut den ,anleriaclea maada oıu pler-
4t •telif imılMblDW •• depolar Ye fabrikada ...ı. pbi 
pı.r. 

Talebeye lüç hlr 1cret ·9Wilma. 

.P. T.T.U. müdür levazım ve 
mebani müdürlüğünden : 

AD,.,. tW. .._,onlara ilatiJaca iPa 200 toD psoil kapalı 
zarf ualile mlmkıuya yazolanmUfbu'. "'-k=a 19-.pdo.-930 
taribinie •"12dif ali - mt 14 te icra ollmacapadaa taBplerin 
prtname ••mak için fimcliden Ye 1J11ukuaJa iftiralı ftmek itin 
M ..._... lcladl ....tclelhacleld aanlaat daa.lnda Dazar 
tıdecelllılli mı ı.. mflan teYCli için yeftDi mezkta'Cla maa11ea 
.._ .ate kaclu- rmi ,._... m1teweldd• ıDlba,.at komi110-
w illltacaeflan. 

BitylJk Tayyare Piyankoau 
9 uncu Te p 1 inci keıide 11 

Aiuatoı 1930 dadır. 
Ket&deler, Villyet, ~ Delbinlubk, it. Ziraat 
., O-..ıı hukalari mtlralaplan Ye halk bazunmcla 

yapahr. 

Biiyiik ikramiye 30,000 
H.r ~..Wede pkaa aumaralar tekrardolaba koamaz. 

yoktur. 
2 - Gayri ~menkul zemla 

kab ile beraber dart katbr. z.. 
mia kabDcla bir mutbak bir 
kuyu ye Od odunluk mah•lli Ye 

10kap çıkar bir methal ve tat
lık ye biriaci katta bir 10fa 
lleriacle bir laall Ye iç oda .. 
bir merdiYen altmcla ytlklnk 
mahalli ikinci katta clart oda 
ve bir hail ve lçlactl katta iki 
oda ye hir 10fa bir bala Ye 

muthak mab•lli ile 10D katta 
yani ciunn&ma lam11nda hlr 
oda Ye a.tll •cak bir taraça11 
) ilftemilclir. 
3 - Tapuca mllecceıl ft 

pJri mlleccel hak abipl.t 
tarihi illDdan itabea enala •N*'1_. •.• .....,_ ... 
cMl .ı.ı.; ..... e1. Abi ~ 
clircle abf hedellsiain 1tA1lar 
m•mndan laarlç kahrlar. 

4 - Arbrma1• iftirak ed .. 
bilmek için yllzde 7, 1-2 tamlnat 
sWermek ltznechr. 

s - Ga,.; meakull maklraa 
temama tarihi illnclan iti..,_ 
bir aJ urfuada yaai 1419/9!0 
tarihine m&..dif puar ıtbal ... 
at oa dlrtte BeJojla Salla mah
kemuinde icra Jnhnacak olan 
ikinci açık artbrma neticeainde 
ablacakbr, 664 namara1a m11-

kanet prtname herkeaia t&'IP 
olmyahlleeetl ilrette açaktır. 

lfhu pyrl menlml kıymeti 
malmmmennf lzerinclen ve • 
fula bedel ftl'9ll zatm uıa--. 
de blralnbr. lhaleai latlne icra 
lrdman zat bet p zarfmda ar
brma bedelini Ytırllleye meebm
dur. Almi taktirde ibale falla" 
mltehaki muantele için lhti1ar 
olanacak m•arif Ye arar ve 
ziy• Ye faiz oaclan tazmin ecli
Br. TaBp oldlmn mlracaat1ara 
ilAn olaar. 

Oıklt/Jlrda lıt1111!J1" 6 bu:l iertı 
memulıılalllllllf 

97 + 000 ldlometro tallıacle e.arad•m ta. ....... ~.t••~MI 
aeaelik mlt ... dl tamirab kapalı wf amli U. •lcd••Ja 
mUfbar. 

lnpatuı muhammen bedeli 3539000 lira; het twlilr 
tamlratm muhammen bedoli 802000 liradır. 

Mlhiakua 15 eylll 930 pmiteai pi Ankarad& ~:. 
letinde yapılacaktır. Milnaka .. ya iftirak eclecelderla · · tii1ilf 
tuplanm aym atınde ... t ıs e kadar Nafia .-kllttl ~ 
fma vermeleri llzamclır. L 

Taliplerbı mllnakm prtnamelerini Alikarada JoD:ar - •• 
d&rlqanden, latanbul ve lzmirde Ylll1et Nafia ..-~ 
rinden tedarik etmeleri ilin olunur. 

••••••• At Yarışları: . ...... . 
: Bakırkövünde Veli Efendide: '.)I 
• 8 Atuacos Cuma" günii suı 2.30 da. Huüt n6ler ........ • 
• Bahsi miltterek iş bankası kontrolo altında flpl~ jl 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Manisa viliyetinden: 

S.libH - Borla yolunu 11+s14 ile ts+919 ldhlUtNI ..... 
1111da bulanan menfezler llzerinde cem'an 75 ve 1~145 De 16+. 
643 1'Dometreleıi aramda 2500 metre tqlODcle fOI& .._.b 15658 
lira 21 kurut kefif bedeli &zeried• ~eJltl-9J0 camaıtell &iDi 
1Ut ona kadar mllddetle we kapah uf maille mthaaka~ pka
nlmqtır. Tafaillt almak iltiyealeria timdid• Yil&Jet N ..... 
mtlbendi.Utüae milraceatlan. 

1 1 t 

Saik zlM lir ... ._,., l._ ___ z_a_y1_••_r ___ I 
Karadeniz 

.......... Lülı posıaıı 

1 .. .. npuru 3 nonu Atutoe 

PAZAR C~C:"~i: 
•nclan laareketle Zoapldak. 
....... s--. Onla, Gire
... Trabzon, S&rmene " 

içinde Yeruet dimlte blf Y~ 
ve 10653 - nos " 11888 • 2tCM> llUIDI• 
rah pyn mflbtdflWr .,..,.,.. 1111 Mln 
senedi ve ukert ...__ ~ elio
clanıma kaJbettlm. lallil ,eıtw. 

"V AKIT,. 
ne olun 

ALAAttıN 

RiP ilblelerine uimet n ıı•------.... ---
aftet edecektir. 

Tafaillt için Sirkecide 
Me1meaet bana altmda acea
tabjma mlracaat • 

T elf. aclreli: latanhal 2134 
VapuPlarımız her pızır 

muntazaman hareket edl
Jorlar. 

Kazanınak için 
ilk ıart llln~ 

it._•• buna erlln'IMv• 
MWlfmM,, ,,..,.,,. ... 

J areız a~•tN fid'i
rruılc gibidir 

Bir cleynia temini 111Dmada 
mahna ve .. hl.... makanw Beıiktaı Merkez 
7000 lnye Rumeli Hrt butcla11 Kıraathaneıi 

ncaretiabııle' ....... ~ 
muvaffak ollDak ~ 
ıuete illnma ebemmiJet ft
riniz ı Guete ua. ......... 
en ko'911t en acum, • te
tirliaiclir. 

10.S.930 tarihioe .... c11 paıar 
glnl .. at 11 den ıtibarea Ba· Kirahkbr. Mobilyuıda aatdık· 
lark&ylne tlbi Ayapa karyeain- I br. Dardlnctl vaklflwa ildnd 
de Aypa çiftlitincle biJmlla- 1 kat 30 numanya mlracaat. 

yede aablacatı ilin ohmur. 1.__T•el•ef•o•n•llta-n•b•ul•3488---_. 

Bahktı , Baytar mlJdlil'lli/llntJın: J .. --• SUNNET ~~-llllll 
Kuraya kqt ve ldbarmda I İ ESi. iÇi harcırahı nizamiai aynca veril· :\MEL Y N 

mek .. rtil. mahiye 10 lira ıcreti O r. M. Ta 1 ip b. 
mak'tuala Smmluk mnhuebei 
huauıye haytarJıiı mOnlaaldlr. 5-6 ,na evvel haber Yeril-

mesi lirkecide Nemli Zade 
Talip olanlann evrakı mllbitelile bamnda numara ı. telefon 
BaLkesir villyetine mlracaat fAtanbul 1486. 

eylemeleri. ••--•·-----_.ı 

itte ilAa tarif .. : 
Sonuncu ..,.._. 5*ı ~ 12.5 

Sinci .. • • tS 
4 • • • • !! 
2 • • • • 1w 
ı ....... 2lbO 

Re.mı dini.. ..-cıı .,.... IO Kr. 
lllam...,.... -.ı.,. 

clah bir illam teldi " .. 
reti için biamet eblıie .._ 
mchr. 

Mee'al mldtlr: 1tttlk ü·JI 


