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İkinci tertip Hediye 
kuponu : No. 12 -. ~ 

Divemizi Müvezzilerden fsteyininiz 
ismet Pş. Hz. 

S.~şvekil dün ·gece An
. . karaya hareket etti · 

<iazi Hz. 
ReiaicUmburumuz Gazi Gz. 

dlbl de aarayclaki meaai daire
lerinde metgul olmuflar Ye hiç bir 
tarafa çıkmamıtlafchr. 

Kadıkö.ylillere içecek su 

Kayışdağı suyu 

T eıyi nıerasimi çok samimi ve hara-
MO.ddai umumi 
Son Dosta aleyhine 

takibata baıladı 

Dün Kadıköyüne getirilmesi mti· 
nasebetile merasim yapıldı 

Emanetin ıoo bin lira sarfilc 14 kilometreden 
getirdi~i bu su, Kadıköy halkına günde birer retli oldu 

latanbul mDddei umumisi Ke
nan B. in enelki aktam Vali 
Muhittin & i ziyaret etmesi ve 
bir m6Cldet f8rtifmeıi Ozerine, 

bu ziyaretin B8fvekll ismet Pı.Hz. 
nin -JİIİ muhil ye m-.lıalif 
netri1•~ tahrikat •e harekltta 
hhmaal&r liailnncla kanuni ta
liibatta bahaaalmuı için Adliye 
.. DahUlye •ekaıetlerine 'dkl 
te&Upb De allbclar olduğa, 
~ b~~Y.k eder maJıiYette g&i 
rllen .,... gazetelerdeki nepi
yabn . mlddei amumilik~e tet}Pk' 

1 ''flit.luu .İ.i.;.;.: ..... ::.:ıı ':\ 
-xı \IUl~ohuünllfbu'. 

buçuk kiJo temiz su temin ediyor 

· · · azı IU. n~n · nıelıtabrı: . 

Çdcuıla~ fayiiıl~riıl ·it~ıl
. ~ıZlığını teyit etmiı~r . 

liınıll'lder Çii~!1"Yet Hafk fırkasına ın&rbutı- w;.,.. a. 
yetlenm tekrar etmekteditfer a. buauata dan keadilile .~ 

. ~ •• ~alata nhh ...... da. 
lziau., 10 (VAKiT)- Gazimizin Cfb. 

;-ri,ıej .._._.. qık •eldubau wr 
tkıerı eevap bazı amele n kominfd. 

:: &aratıadaa 7.&PılDUf bulunan ~rkln 
~ler münaeebetile fevkal&de te

-h& mucip olmuttar. lzmiria temiz 
;; bthener halkı, yer yer Ctimhuriyet 
... ~- Pniruı şubelerine giderek allka· 
~ daimt oldufunu bfldlrmektetlir 

Fetlü 8. ve S-HhH ve 
Bebk..tnle 

- 1-ir, ıo (Buul :tluhabirimizdea)-

1 
Fethi Bey bQb on• A111Q1dl\• .,,..._ 1'19en. maharririmise Mtiddei ....-ıu· 
dı. Befadı,e ve A:*iYede inctr lıoö,et.ıa mi Kenan B.. pı izahatta ba-

[,,.lt tarôlı ı lna .._.,r.ıilfıl lwaıquftur: 
· · . .. [Alt tcra/ı 3 IJndl _,,,,,,,,,,_,] 

Fetlai B. Jttaniıada lly.lecliji tukt . • 

-Beyefendi, •eden Manilada limao ifleria
den bahaettiniz; Ora abaliai ~ndan ne apt.,.? 

F etbi B. - Nutukların m itıvecld.eri ı.tu
bulda bazarlan•fb da eac1.._ 

Tayyare piyankos_u 
Dokuzuncu tertip ikinci 

keıide 
l(azanan numaralan buglln ppacall·· 

..- dönel tHımW. bilcUracejb. 

Dokumnca tertfP tayyare ply-ko· 
aua- lldaci kepclesl basfln Hfecl• 
•oDra çeldJeeeJdir. Bu keılcleıdn en 
M1y,8k Uuaadtesl 35000 lfdclir. Bundan 
betka 20NO,l 8080 liralık lkraallyeler 
ele vardlr.ÇelrBecek numarala., bugtn 
•kpm ilattl pkarac:a111111z lldlıd tabı
••Wh• a.ıreneMUrfz. 

'Mııııi.;ı •-•w,.,.u rn n .,, 
Ne mantık, ne muhakeme 

ne insan 
Hergiin akıiaaı ına ve ağızlarına 

geJeni yazmıyorJar mı? 
O halde ''daha ileriye gitn1ek •. 

ne demektir? 

Daha ileri olarak gidilecek neresr 
kahnıştır? 

(Yaimld aayunısa ba yazıyı otniyunus) 



~ 2 - V AKn· 11 Eylül 
ktllfet ve masrafları icabediyordu. 
Bu sebeple istifadede bittabi 
mahdut kalıyordu. Bugün ise 
herkes hiçbir masraf ihtiyar et
meksizin ayaklarına kadar gel
miş olan bu leziz ıudan kana 

kan& iatifade edebilecektir. 
Bu suyun şıehire kadar geti

rilmesine ilk önce Şehremini 
sabıkı Emin Beyefendi teşebbns 
etmitlerdi. Muhterem amırım 
Muhittin Beyefendi seleflerinin 
her iyi teıebbüslerini takip Ye 
intaç etmeyi ve Cümhuriyet ka
nunlanmn belediyelere emretti
ği mühim işlerin batında bulu
nan su ihtiyaçile başlıca meşgul 
olmayı kendileri için şaar telak
ki ettiler. Uzun ve mütemadi 
mesai neticeıinde bugün Kadı
köy dairesi dahilinde on yerde 
yapılan çeşmelere temiz ve bol 

bir su cereyanı temin eden bu 
ıebekeyi vücuda getirdik. Bu 
tesisab Kayış dalından buraya 
kadar 14000 metroluk bir me
ıafe iıgal etmektedir. 

Bu mesafe dahilinde ıuyun 
~bir surette televvüı etme
memesi için su tamamen font 
borular içersinden geçirilmiıtir. 

Suyun her çeımede muntazam 
Ye deYamh akabilmesi için gQ
zergihın üzerinde büyllk depo
lar vtlcuda getirilmiıtir. 

Bu depolann hacmi istiabı 
240 tondur. 

Depolar en 80n terakkıyata 
pre yapılm11 T• su inkıtaa 
aj'ramadan her zaman temizlenebi
lecek aurette tertibat alınmııbr. 

Bu suyun °yaz mevsiminde 
yevmiye vereceği 100 tondur. 
Kııın 150 tona baliğ olmakta
dır. Kadıköy tarafında 63 bin 
n"*1~ıağuna g6re. suyun en 
kıt zamanında bile adam baıı

na gtlnde bir buçuk kilo men· 
ba suyu isabet etmektedir. 

Tabiatın özenip bezenerek 
Ylkuda getirdiği bu güzel ls
tanbul 'ehrinin kucatında muh
telif evsafta birbirlerine reka
bet eden nefis sular Tardır. 

KlJlf dağı bu sulann en iyi-
1.U.dendir. Çlinkü mikyası ma 
derecesi ikidir. Halbuki Kara
kalağın 1 Taıdelenin birbuçuk 
K'tıtbane suyunun 5 ,Çubuklu
llUll iki baçuk, Sırmakeıin 3,5 
Kırkçeşmenin 9, Terkosun 11,5 
dır. 

Belediye bu suyun menbaında 
toplanması Ye buralara kadar 
isalesi için muhtelif senelere 
taksim ederek 100000 lirayı 

mtıtecaviz bir para sarf ve işte 

husur istifadenize arzetmiıtir. 
Bilhaua kUıat meraıiminin ic
rua Iatanbula ıeref verdikleri 
bir zamana tesadnfile mes,ut 
oldujumuz bilyilk Reisictımhu
ıumuz Gazi Hazretlerinin yüksek 
aamlannı su gibi aziz olsun 
temennisile yadederek bu su
dan içenlere sıhhat ve afiyet 
dilerim. 

Buna Muhittin bey ıu mu
kabelede bulunmuştur. 

" Muhterem İstanbul halkının 
hizmetine arzettiğimiz bir çah9-
manın semerelerini görmekle 
bahtiyanm. Umumi hizmetlere 
tahaia edilen mesainin neticesi
ni almanın uzun senelere müte
vakkıf olduğunu biliyorum. şehir 
halkına muhtelif cephelerde se
mere vermiyen gibi görilnen 
meraide bulunuyorduk. ·Fakat 
artık bu merainin hasat zama
nı geldi. Bu hizmetler birer bi
rer halkın hizmetine l\n:edilmek
tedir. Memleketin refahına ve 
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lzmirde grevler Gazi Hzretlerinin 
mektubu 

f TELG~AF' Hi,BE~LERi 1 

Ağrı Dağındaki Harekat Vali Kazım Paıanın Çıkarılan şayıaJarın csas-
beyanatı . sızlığını teyıt etmiştir 

lzmir valisi Klzım Pş. fU be- [U.sı taralı I inci sayıfada] 
Çok maktul bırakan eşkıyanın mukavemeti 

kırılmak üzeredir yanatta bulunmuştur: tifi imalathanelerini gezdi ve tafsilat . 
- Amele grevleri ani olarak aldı. Ankara, 10 (A.A) - Harekat sahasında yüzlerce maktul terke

den eıkıya bllylik Ağrı yamaçlarında her taraftan kuıatılmıt ft 

ihata çemberimiz daha ziyade darlattırılmııtır. Eşkıyanın mukave
meti kınlmak nzredir. 

ve hususi tesirlerin tesiri albnda Fethi Bey yann sabah Salihli ve B:ı 
ve bazı seraeri adamların tahri- bkesire hareket edecek, Balıkesirde bir 

gece kalacak, cumartesi lstanbula ha
katile baı vermittir. Bu cihet reket edecektir. 

bunların delillerile müddei umumi- Denizli, ve Kemalpilf8da 
likçe tesbit olunmuştur. Bunlann Izmir, 10 (Hususi Muhabirimizden)- Türk -- Yunan Kazım Pş. Hz. 
her şeyden evvel irtadına çalıt- Serbest fırkanın Denizli teşkilatını yap Tı·caret muahedesi müza- ) 
b b · k __ , mak üzre Zeynel Besim ve Baytar Sıt. lzmir, 10 (Hususi Muhabirimizden -

m, cüm unyet anwuannın la Beyler oraya gittiler. keresi başladı Meclis Reisimiz Kazım Paşa Hazretlf-
g6sterdiği yollardan arzu· ve ih- Kemalp8§8. ocağı da Abdürrahman Ankara. 10 (Te~ef~~)- Türk. Yunan ~ ~eref~ne .Türk oca~r ta.ı:1~dan 200 
tiyaçlarımn viliyet makamına Efendi isminde birinin riyasetinde te. ticaret muahedesı muzakeratına ba§lan klşılik hır zıyafet keşıde edileli. 

1 

bildirilmesini, ve tatili eıgal ka- şekkül etmiştir. dL Devam edecektir. N f• V k•t• 
nununun mahsua maddeleri mu- T k ·ft .. l ıQ~ a ıa · e ı ı 
cibince teşekknl edecek tetkik ev 1 er ve o en Dahiliye müsteşarı geliyor İzmir, 10 (Hususi Muhabirlm.izden)-
k · 1 d 'ril k çocuk hakkında Ankara, ıo (Telefon) - Dahiliye Nafıa Vekili Recep Bey buraya geldi. 
omısyon ann an geçı me ve • • • Müsteşan Hilmi Beyle Istanbul beledi- Aydm hattı direktörile yollan teftit 1-

iktısat veklletine bildirilmek İzmir mllddeı umumıaınin yesi Memurin Müdürü Samih B. postu ~in Denizliye hareket etti. 
suretile haklarının aranılmasını verdiii cevap trenile lstanbula hareket ettiler. [Telgraf lıeberlerimiz 5 inci •nlf'fada'! 

li f t 'l b' b b f1--t"} ( M ' • d k• 111ıııımııutın1M1111ttmnınmıı1t1111m11"1ım"m'u11uı"'",._"...,.............,. va Si a 1 e ve ır a a ıe .. 1 e zmir umumııı ora a ı ıon ..... , ...... nn .. 1111"11•nınnnm11111111unı .... 111"111ıunmınuoıo411ıtaN11n11111111"'"""".""" ' • k ktu 
· h tt' H · tit · . · . b ·ı edememiıtir. Teşkil olunan ehli böyle hır ayıt yo · 
1%a e ım. epsı m eessır ve hadıseler münase eti e ıu beya- k fa b ki' Halbuki vilayetin resmen zap-
mütehaasis oldular. 9 Eylül lzmi- natta bulunmuştur. vu u n raporunu e ıyoruz: d" b' . d d tti~ 

b .1'1.L b d .. Raporu aldıktan ıonra muameleı te ıp ızım e aynen erce a·-rin ve Talanın iiy11& ayramı ır. - Geçen Pertembe gOnu .. . i k d k h linin ya-
Böy)e bOyUk bir bayramı pis h d 1 halid k lizime yapılacajt tabudır. Ne- m z nut un a ıar a va 

n bm a top anan a en o- . d R •t f d' çl k kında dnzelecegw i ka•dı vardi. hl t hrik4 t'I k hk iatlikl hkA K · tice e eıı e en ı ıu u çı araa J ru arın a • ı e •e uan mtin e ~a um enm, gar- k 'f ini kt Fethi Bey ertesi ..na, keadl 
b. 'f il k ıl alannın S b · li E · f di · anun vazı es yapaca ır. B .. ır arı e e art am son. a n, po ı mın e en yı iki tevkif gazetelerinde bunu tekzip ecle-
vatani bir his ile telif olunamı- denıze attıkl~dan . ve ~alla İzmir, 

10 
(V AKIT) _ Son hldise· rek: 

yacağını anlatbm. zabıta aleyhıne teşvık ettıkle- Ier m6nasebetfle İngiliz Hakkı ve Meh - Ben fark alavilinln yekm-
Bunun Uzerine hepıi itleri ba- rinden kanunen suçlu sıörülerek met isimli şahıslar tevkif edilmiştir. da dllzeleceğine dair blqey 

ıına gittiler. Tahmil Ye Tah- mevcut deliile iıtinaden hakla- SeUm isminde biri de aranıyor. ıöylemedim. 
liye ve vapur ameleleri itlerine nnda teYkif mllzekkereıi kesil- C. H. Fırkaamdald tahribat Dediler. Fakat biı, Fethi be-
bqladılar ve İfle timdi g6rdtı- mit Ye yalnız bu iki kişi tevkif lzmirde c. H. Fırk~sına rapı- vin hükumetçe resmen zaptedi-
jilnilz gibi kanunun tarifab Yeç- olunmuıtur. lan taarruz; ·hakkındakı tahkıkata len nutkunda ıark ahYalinlll 
hile aralanndan intihap ettikleri Eyltılnn albncı Cumartesi gii- adliyece devam edilmektedir. ak oda düzelecejine dair açık 
Uç Yekil imzuile mllracaat et- ntı, Cuma gUnkU Yak'adan do- Aldıtımız maltimata nazaran, 'f 1 'h b' k t evcut ba-

. l d' D h l k i 1 h d' · b" t 'k · ld " ye sarı ır ay m m11 er ır. er a anan o an layı zabıtaca tutuluak mtıddei a ı~enın. ı~ . eın eserı 0 ugu lunduğunda ısrar ediyoruz. 
bu arzulan komiayona verilecek umumiliie •evkolunan on beı teıbıt edılmııtir. N • T h • 
ve bilahare tarife komisyona da- kişiden muakkıp ŞeYki Ye tesviye~ Mnddei umumi muavini Bey- u rı ve a sın 
hi alakadar olacaktır. Bmm biz- ci Recep, halkı hilktimet Te za- lerden biri Cnmhuriyet H. B.ler dün geldiler 
zat kendim takip edecejim. bıta kuyyetJeri aleyhine teıvik Fırkaıına giderek tecavilz eana-

T ersane amelesi dahi aynı 1 .1 Yk ttild sın da orada hazır bulunan zeva- Hacı Mehmet B. tetkll&t 
veçhile murahhaalarmi 'l'ilayet ~e K• ~i 'ı:'e~e • ıde llelll e~- bn ifadelerine mftracaat etmif, yapmak üzere Adapazaw 

~·e are e en e e tu ıt ayrıca mahallen tetkikat yap- rına gı·diyor makamına gönderdiler. lrpt 't'e dı·ıd·ğı0nd t •k"f O kk il 
e 

1 
en e... 

1 
m ze eres e IDlfbr. Muavin B. atılanlrurıunlaniı Serbest Cnmhuriyet hrkası nasihatimi kabul ettiler, batta • h · k 1 

umumı apuaneye ıev 0 anmuı- duvardaai yerlerini gözden ge- umumi katibi Ktıtah•a meb'usu elimi öptOler Ye cüniburiyete J rd r 
a ar. çirmiştir. Nuri ve Ardahan meb'usu Talı.in dua ettiler. Onlar da telefonla Zab ta b ...n Add" i 

ı er ... n mu ıamum - Tahkikat şu birkaç gün içinde Beyler dün aaat dörtte Adnan 
bildirildiği veçhile itlerine bqla- liğe birçok kim.eler g6nderebiUr. neticelendirilecek ve maznunlar vapurile lımirden şehrimize ıel-
dılar. Fakat buraya ıelen her adam mahkemeye verilecektir. mitlerdir. 

G6r0lftyor ki bugün Anapa kendisine atfolunan cllrtlm için Türkdlli ~iyor ki Nuri ve Tahsin Beyleri nlı-
Ye Amerikaya inallanmm ihraç kammt dellil bulunmaua derhal Balıkesirde çıkan Ttirk dili bmda fırka erkinı Ye doatlarm· 
e~ecek bir çok bnjtlk yaparlar serbe.t bll'Rkıhr. Bu gibi maame- refikimiz yeni fırka hakkındaki dan mürekkep kırk elli kftilik 
•ard1r. Bunlann mallan sllratle leler alelide zamanlarda da ce- ne,riyat ve ıiddetli tenkitlerine bir kalabalık kartılaJDlfbr. Nui 
yilklenmektedir. reyan eder. Adliye be~ zaman devam ederek diyor ki: · Bey gazetecilere : 

incir ve ftzDm depolan dahi ve herkes için kanunu tatbikten _ Bu teşekklll itt:icaı k&riik· - Hadisat tafsilltı gazetelerde 
dün greY eserini g6ıterdiler. prl kalmaz. Kanun haricinde lemek, bikılip rejimlerin• ve vardır. Bu çirkin hadiselere 
Bunlar da tahriklt altmda yap- hiç bir muamele olmaz. devlet kanunlarına balkı itaat- bence Anadolu gazetesinin Ula 
mışlardır. icap edenler yakalan- Cuma glııD; ( Anadolu ) mat- sizliğe sevk ve tahrik için mi olmayan mtıbeyyiç n .. ripb H

mıılardır ve yakalanacaklardır. baumda vukua ıelen badiıede vücut buluyor? Gazinin kendi bep olmuıtur. Halk tezahDrat 
Haklannda kanunun ahlrJmı &ldllrGlen Necati efendi isminde- elile kurduğu esaslan yıkmak eınaıında burayı tqladı. &a,le 
yapılacakbr. ki çocujun, komıer muavini Reıit için onun büyOk namından isti- hadisat çıkmasını istemezdik, eok 

Amele 9•htıyor efendi tarafından ablan kuşunla fade etmek kadar falaketli bir milteeasifu. 
Izmir, 10 (Hususi) - lncir amelesi- 6ldOrllldnğn iddia olunuyor. Reıit oyun tasavvur olunur mu? Dilnkil Liderimiz Fethi B. tzmir c:l.-

nin grevi bitmiş amele işe başl&DU§trr. efendi hadise ıGnDndenberi is- ıztıraplan unutmuş, aramızda bir nndaki kasabalarda seyahatlal 
ticvap edilmektedir. Kendisi, ha- tekfert mevcut mudur ki Papaz- bitirdikten sonra lstanbuladlae-halkın slhhatine ilk nyu içiyotum 

bu sözleri mnteakip Muhittin 
B. Çetme muaJugundaki kurde
leyi kesmiıtir. Hemen biraz IOD• 

ra çeşmenin batı kadın ve çocuk
larla dulmuı, çeımeden istifade 
edilmeğe baılanmııtır. Bundan 
sonra ikbaliye ve sırasile Mııır
h oğlu ve dört yol ağzındaki 
çeımelerinde ayni ıekilde kur
deleleri kesilmiıtir. Diğer çqme
lerinde ayni şekilde kurdeleleri 
keailmittir. Diğer çeımelerin 
baıında da cemiyeti belediye a· 
zasında Rıfat Mlieyyet Ye İsma
il Sıtkı beylerde birer nutuk 
söylemi9lerdir. Evelki gftn tec
rübe esnasında borulardan m 
gelmediği g6rUlmBt, it tahkik 
edilmiş, neticede klrlanna kesat 
gelecek olan aakalann burunun 
iki yerine kazma sapı Ye tahta
lar tıkadıkları anlqılmıtbr. 

Borular temizlenmit ve ıu 
gayet iyi surette akmağ'a başla 

mııbr. 

vaya ıillb attığını iddia ediyor. lar ye Hahamlarla teşriki cektir •. 
Bu hadise için ıimdiye kadar meıai etmelerine imkAn veril- Rqit Galip Ye Refik Beylerin 
isticvap ettiğimiz kimseler ara- sin 1 fırkamızdan istifa ettiklerini bU-
aında, bir kifiden maada Reşit Fethi 8. şark ahvalinden de miyorum, demiıtir. 
efendinin halka karşı sillh isti- bahaetmiı mi ? Nuri B. vapurdan çıktıktaa 
mal ettiğini gören olmamııtır. lzmirde tekrar intitara başlı- sonra doğru Dolmabahçe .,... 
Bunun için vaziyeti kontrol ve yan Anadolu refikimiz yazıyor; yına gitmiştir. 
hakikati meydana çikarmak eme- "Fethi Bey lzmire gelir gel- Dlln fırka idare heyeti lmılr-
lile Re,it efendi serbeı hıra- mez bir nutuk irat etmişti Bu den dönen Ardahan meb'uau 
kılmlfbr. Reıit efendinin Necati nutuk, söylendikten ~onra yazı- Tahsin Beyin riyasetinde toplan
efendiye kartı kurşun attığı larak gazetelere verilmiştir. O mıştır. 
ikinci bir vatandaş tarafından gtln bir muharririmiz lzmir palasa Bu içtimada Tahsin B. lıta
daha g&rllldOtG ıayleniyor. giderek Fethi Beye milliki olmak bul ocağının faaliyeti hakkmda 

Bu zatın ismini gazeteniz de iatemiıse de kabul edilmemiş ve verilen izahatı dinlemiş ve tzıöir 
kaydetmişti. Bu yatandqı bekli- bu yüzden bittabi o nutku ala- seyahatinde alınan neticeler hak· 
yoruz. Gelsin hakikat ve adale- mamııtır. kında idare heyetine izahat 
tin izhan namına ne gördll iae Bunun üzerine hükümete mil- vermiştir. 
söylesin. racaat ederek Fethi Beyin söy- Fırkanın vilayet teıkillb bit· 

Re;it efendinin tabaocaıından lediği nutku istedik. ÇUnkü nu· mek üzeredir. Kaza ve nahiye 
çakan kurıun parçalanmııtrr. Bu hık hilkiimetçe s6ylendiği esna- ocak heyetleri teşekkül ettikten 
sebeple kurşunun tayini ve Reıit da zaptedilmişti. nutku aynen sonra aza kaydına ocaklarda 
efendiye ait tabancadan çıkıp gazeteye derç ettik. devam edilecektir. Fırkanın A
çıkmadıpın tesbiti için bugün F etbi Bey bu nutkunda, şark dapazarı teıkilatına memur edi• 
bir ehli vukuf teşkil ettik. Tabibi ahvalinin yakında düzeleceğini len sabık iskan umumi mOdllrD 
adli, kurıunun parçalanmıı ol- ı6ylemiıti. Fakat kendi gaz~te- Hacı Mehmet Bey AdapazanD& 
maıındaa dolayı bu ciheti tayin J erine •erilen nutuk kağıdında hareket etmiştir. 



101 kişi ile --
mülikat ... 

Bizde inkılip ve yenilik 
kök saldı mı ? 

Telefon: Beyoğlu 3932 - Celil Nuri yiyecekler! Zannediyordum ki b 
Bey siz misiniz? ceddüt Avrupaya ka.rp bir göete~!;~ 

- Evet. ve temeli sağlam değildir. Bir ahk 
. - Felemenkli Mösyö van Gelderen menin civannda bir arzuhale" : .. e· 
1 illinde bir gazeteci sizi görmek isti- düm. Sokaktka. İki iskemlesi 

1 b~ gor
\ O K d" . b" d bT k" ve ır ya. .r .. i e.,n Bwne 0ır 1

ran evu vere ı ır ~. ma ınesi var. Güzel bir kız. Pürüz. 
mısın z. urası te ( ..•. ). suz, şirin, dilber Kıyafetı· de . d . · yerın t! 

..... Ertesi gün kal'fJma altmış yaş- ve temız. Kendisini uzaktan ıı· 
lannda, kısa boylu, kıpkırmızı renkli; üç kişinin işini gördü x· seyre ım. 
masm i ·· lU b """ tı ı·kı giJ • ımse onunla av goz , •YI&• raş. a n r en hafif bir şakaya, bir teklif · J'ğ b" 
akalh bir zat çıktı. llübaliliğe girişm d" K . sız ı e ır 

- Ben Felemenk gazete ve mecmua. rileri de. e ı. ız cıddi, müşt;e. 
1 rından beşi namına bir meselenin tet. De k k" 
' ıki için TUrkiyeye geldim. d .• 

1 
m~ • 1 ~e erkek Türk benim bil· 

- Pek iyf ettiniz. O mesele hangisi· ~!e~ g•::u•m1ış, dne de .~adın Türk. Po~ 
dı r" . e, re er e de oyle. Fikrimi çok 

:.._ Şudur, efendim: Türkiyenin ye- ::ğ~rrtirdi~. Analdım ki kadın inkıll· 
i!ik inkılabı bir tecrübe mahiyetinde raki d~;1~1~7;a tekabül ediyormuş. Zo. 
nıdlr, bir büyük adamın iradetinden Bu hus ta D 
ı?ar~t midir; yoksa bu teceddüt mille- halde yan~~ış. r. Gustave Lebon fena 
tın ıhtiyacına tekabül ediyor mu, ve Din mezh taass 
' cdi senedenberi kök saldı mı? işte tez k"" b" ' ~P·. • up. · · Bunlar Tür. 
hu. u ır çem r ıçıne almışlar, felce uğ-

ratmışlar. Herkes ibadette"' H 
- Bana bazı sualler mi soracaksı· hakim? · ocalar 

nız~z~~ı:'~ekdapm? Köylerden. başladım. Dini aradım 
aradım, bulamadım. Camilerde bı"le b , 

- O halde benden sual sormamı Iamad H" U· 
bekliyorsunuz? ım. ıç okumak, yazmak bilmi· 

- Evet. y~~_Ierde ~~le bir din noksanı var. Edin· 
dıgım biltun maHlmat tash"h 

- Bu sualleri size Avrupalılar sor- mış. 1 e muhtaç. 
sunlar benim istintalnmdan ne fayda Demek ki la ik ·· h 
bekliyorsunuz? k" d"I . . Y .~um uriyet zorla teı. 

ın e ı mış hır muessese olm kta k 
- Eksiklerimi anlamak için. Sizin uzaktır. a n ço 

gibi bir Türk muharriri acaba fikirle· Türkü meka "k ·ı ··1f i • . • • .. ü ., B nı ı e u et olmıyan 
rımı garıp mı gor yor. unu anlamak Ye hatta ona zıt d'" b" . ' 
için. Size, müsaade ederseniz mehenk sanırdık ' .u~m_,an ır gen adam 
tqlığı vazifesini gördUreceğim. Affını- motöre d:ş~:ersınhı"zl. h Flkıransada bilt! 
zı dilerim. n sa 1 a , balıkçılar 

ve kayıkçılar mebzul olduğu halde hk 
.. - Muhterem m~lek. k~rdeşim, siz okumak bilmiyen ve takacı denilen Ka: 

:::..::~: ben din~~yı~ "Sıvrı! y~ı, ÇU· r~d.enizli Türkler, mahir bir mühendb. 
• 5ri, ters gorduğum hır mutalea- gıbı motör kullanıyorlar bo ı 

nız varsa onun üzeri d .. .. .. .. , zuyor ar, 
Bu n e goruşuruz. yapıyorlar, tamir ediyorlar. Sanki 0 

yorunuz, efendim. makineyi kendileri icat etmişler atlbi 

1 k - Bizde: G~zl inkılabı soğuk kanlı- Fikirlerim çok deflşti. Ben burada bİd 
dıe!a tellkkı edıldi. Hükmümüzü verme nüfuzlu, metin papazlar tabakası bu~ 

bekleyeJim dedik. lacatımı zannederdim. yok, öyle değiJ. 
• • • • Şark acip ve garip bir diyardır. miş. · · Papazsız bir millet. Papaz olma. 

Ne olar, ne olmaz! Heyecana kapılıp yınca ilmi, fenni, maarifi neşir ve ta
&eele bir muhakemede bulunmıyalım ... mim hususunda karşınıza ne engel sı· 
Ba fikir galipti. Aradn vakit geçti. kabilir? 
Tarldyeye iskandfld bir muharrir gön- Papazınız yok. Dimağınıza ç" •1 
denneli. Llkin bir p.rt ile: Bu gazete. miş adet ve an'aneleriniz de y:;;. ~~
et Türkiyeyi daha evvelden görmemiş D'Ohsson'da okumu§tum. Memleketi~ 
olsun. Mal6matı yalnız "kitabi" olma- dint Adetleri, saray Adetleri varm 
b. Kur'a bana isabet etti. - Ne gibi? ış. · · 

- Türkiyeyi nasıl bilirdiniz? - Meseli mukaddes kervan (Sürre 
- Şark. Yalan p.rk. Cavaya daha demek kistiyor.) 

7alan, Felemense daha uzak. Al afran- - Daha? 
ra kestUm siyenler, ~talla yemek yi- - Sünnet düğünleri. Hatim düfün-
J'enler, Fransızca konqanlar da var. lerL Biatler. Yağmur dualan ... 
LAkin bir din memleketi. Orada yüzün - Bunlar kalmadı. 
Jlaaıl yıbnmak icap ettiğini bile din - Demek ki sizin cezri a· d ti · · 
ta . . e erınız 

Jin edecek. Günün bır kısmı secdede bunlar değilmiş. Aradım, aradım, zeval 
a~. Kadınlar kapalı. S~tın alınan bulm881 mümkün olmıyan Adetleriniz 
bclnılar da Tar. Birden zıyade kadın hangileridir? Bunlan ke§fedemedi 
ile izdivaç mümkiin. Harem dairesini _ Hiç bir vakit k.afed . im. -:.- emezsın z ! 
nikAJwz müstefri,elerle doldurmak - O halde ilerlemeye mani ., n· 
ne dine mupyirdir, ne de idete. Hasılı memlekette ki papaz ve a· det ne ·kt ır 

. l başka, .. ta yo ur 

Masonlar 
Muarızlarına karşı bir 
beyanname neşrettiler . 

Ceneveden Şikago Tribün ga
zetesine yazılıyor: 

Burada toplanan beynelmilel 
Masonluk kongresi, Masonluk a
leyhinde yapılan şiddetli hücum
lara mukabele olmak üzere şu 
tebliği neşretmiıtir: 

"Cenevede toplanan Masonluk 
kongresi meclisi, umumi harbin 
ilinma sebep olan Saray Bosna 
cinayetinden Masonluğu mesul 
tutarak Masonluğun haysiyet ve 
nüfuzunu kırmağa matuf yapılan 
hücumları hayret ve taacüple 
karıılar. 

Bilhassa bütün memleketlerde 
bir çok muhterem ilimlerin, 
mütefenninleria, devlet adamla
rının bu teıekkllle mensup ol
duğunu yakından bilen matbua
tın bu kabil hücumlara aayıfala
rında yer vermesi teeastlfe şa
yandır. 

Umumi Masonluk son iki aaır 
zarfında biltün beşeriyetin saa· 
det ve ıellmeti için bir çok fa
aliyetler sufetmiıtir ki bunlar 
ancak şimdi efkirı umnmiyeye 
malüm olmuştur. · 

Masonluk şimdiye kadar oldu-
ğu iibi, bundan ıonra da var 
kuvvetile bütiln milletleri birbi
rine yaklaştırmağa, beynelmilel 
tesanüdü temine ve bu suretle 
sulh ve sükunu takrire çalııa
caktır. 

Bütün dinlere ve felsefi kana
atlere hürmetkar olan Masonluk 
muarızlarından da ayni hürmeti 
istemekte ve yapılacak hücum
larda nezahetin hakim olmasını 
beklemekte haklıdır. Hiç olmaz· 
aa bak ve hakikati taharri yo
lunda hiç.bir faydası olmıyan 
tezyif ve tahkir yolunu terket
mek doğru olur." 

Bu kongreye muhtelif mem
leketlere mensup 400 murahhaa 
ittirak etmiştir. 

Kadın Birliğinde 
Huhtelit i~lerle mewul o
lacak komi$VOnlar, gelecek 

hafta toplanacak 
u Kadın Birliği ., idare heyeti, 

dün akşam ilstü toplanmış, içti
mada birliğe ait bazı hususat 
görUıUlmUştür. 

Neticede fakir alilelerin çocuk-
larına yardım, kanun muvacehe
sinde kadınların ve erkeklerin 
müsavatı, evlenmemit annelerin 
vaziyetinin tetkiki itleri etrafın
da faaliyette bulunmak üzere 
evvelce tefrik edilmit olan komis· nrpten btisbütiln ayn mus · terakki kolay olur. ' 

idi bir Ulke. Von Hammer ile M. d'OM- - Gördünüz mü? yonların faaliyete geçmesi için 
IOn'un tarihlerini dikkatle, ehemmiyet· _Evet! Yalnız hayreti . . d . bu komisyonlardaki azaların iç-
le okumuştum. Türle tipini onlardan D'Ohsson'da bir kaç dtizi:: ~ın ~yım. timaa daveti kararlaştırılmıştır. 
öfrendim. Engelhardt'ın Tanzimat ta- rikatından bahi8 var. Burada t~rvıl'"şt~a- Komisyonlar önllmüzdeki hafta 
rihi i d k t Y t · seksen ur u ur. ' n e o umu§ um. e mıt. lü müslüman keşişleri varm . D içinde toplanacaklardır. 
8ene enelki gUrtllttllil devrin izi de 8-ll· den dervişler, havhyan d 

1~ •) ans~· ııı 111111110 ıımın•ııı•m""ıı-ı• nuımıunnnıı-ımııı "-·-·-·-·-
eak ordan bilirim. sokan dervişler. Bunlar ervış.er, ~1~ bir biçimsizlik.··. Boğaziçinde nefis 

. . dik" .. ın resımlerını b" b"ti •w· d k 1 b' - Bu malftmatınız ıle şım ı mu· gördüm ve tarihçelerini k d . ır koru ,.e ı şıgın e e ır yamaç. 
o u um. Tar1• b' p k .. b. 1 l&hedelerinlz? katler cümhur rei8ini h . ır sırt.... e munen•er ır memur 

z azretlennin 1• k" d · · · M d - Bu ikisinin arasında bir şey daha bir emri ile yok olmuş! N 1 1 a rn son erece gerı muannı. o erıı 
var: Yirmi senedenberi takalliiplerini1: dim. Meseli Avrupada hası ~ ukr? de- bir bina, ch·arrnda Çin Türkistanında 

angı uvvet b"I · k" ·· ·· e k b" Nedir o hakkında gazetelerde gördüklerim. papaz ve keşişleri bir ande ortadan 1 e ~ır rn gor~n ~~ . ır ev. . .• 
dırabilir? Böyle bir k t b kal istiklal caddesı? Nıçın bunca ) enılıge 

- Buyurunuz. . . . uvve ' ir devlet, kar ı lstanbulda bir belediyeniz yok? 
B -· .. teler muttarit olmıyan bır hUkömet, bar fert tasavvur edem·· ş - Ua-~ ı ~r 

handisler veriyorlardı. Bunlardan an· yorum. - y ~ 
ladıfnn ıu idi: TUrld~ed~ bir çok tet- - Bund~~. anlayın~.z ki bu müesse- · Ci~di ~öylüyorum: ,·ar. 
rübeler yapılıyor, Netıcesı: Bilmem. sel~r pek ~Uru~, pek kohne imiş, ve miJ. _ Efendim, yarım saattir sizin le bir 

_ Oyle itle müphelerinizi anlatın. letın ne ~ır ihtı;acına, ne bir duygusu- metot altında ciddi bir bahse giri~tik. 
_ TUrk kadını bence bir umacı idi. na tekabul etmıyormuş. · · Şaka etmeyiniz. lstanbulda belediye ,.e 

Kapalı, sanlı, baflL Bu kadma hukuk - Ben de bu neticeye vardım. Şim- şehir teşkilatı olsa:> dı. hö) le mi olur· 
ve hürriyet bile verilae rıe o bunlara diki halde Türkiyenizde bir takım .. a. du? Bir beledi:>enin izleri olmalı idi. 
derhal alışacak, ne de erkekler bunu nomalie,, ler kaydediyorum. Pek müte. Hani onlar? Yok, bir belediyeye şid· 
bazmedebflecekler. Hürriyeti içirebil· fennin kimselerin yanında kara cahil· detle ihtiyacınız rnr. Milyona yakın 
.111ek için istibdat göstermeli. Yolda &· ler. ·. Oldukkça muntazam bir cadde- nüfus. ... Fakat belediyeden mahrum. 
~ık bir kadm görDrle.me, hana öyle nin hemen arkasında en mülewes so- işte şarkın muammalarından biri! 
.ıreUyorda kf erkek Tilrill'er ona adeta kakklar. E,·ıerde, yollarda, şekillerde Cel~l Nurı 
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Eski Osmanlı borçları 
Mühim bir Belçika gazetesinin 

dikkate değer neşriyatı 
" Para me•elelerinde Türkiyeye miifkilat çıkaranlar biz 
zat onun tikayetçllerinden batka kim•eler dejildir 1 " 

Osmanlı hükumetinden kalan 
borçların hisse senetlerinden bil· 
yllk bir kısmı Belçikalılar elin
de bulunmaktadır, bu itibarla 
eski borçlara ait haberler en 
çok bu memlekette akisler yap
makta Ye muhtelif neşriyata 
sebebiyet vermektedir. 

"AYeinr Belge»in "La finance 
lnternationale " baılılı yazısın
dan bize ait olan şu satırlan 
alıyoruz. Bu gazetenin ve diğer 
bir kaç gazetenin bqmuharriri 
olan M. Gaston Pomba bulha
tan diyor ki: 

« Londrada çıkan "Times,, ga· 
zetesinin lıtanbul muhabiri Tnr
kiyc Cümhuriyetinin mülga im
peratorluktan mndevver borçlan 
ödemek için bir mnhlet istemekte 
olduğunu yeniden bildiriyor. Şu 
noktaya dikkat etmek lbımge
lir ki, mevıubahs olan borçlar, 
yeni hükumetin muntazaman ifa 
ettiği taahhUdatı değil, fakat 
batmıf bir hUkümetten kalmıt 
bir yüktür. 

13 Haziran 1928 de yapılmıı 
ve birinci kanun 1928 de tasdik 
edilmiş olan mukavelenin hulasası 
şudur: 

Tarafeyn arasında bundan 
evvel verilmiş kararlar kimilen 
ilga ve alacakhlar berveçhi iti 
şartlar haricinde kaffei talep ve 
haklarından feragat ve hükumeti 
ibra etmişlerdir. 

TUrkiye tarafından verileceJ.: 
taksitler: 

l baziral) 1929 dan 3 1 mayıs 1936 
tarihine kadar : 2 000.000. l haziran 1936 
dan 31 ma) ıs ı 942 tarihine kadar : 
2.380.000, 1 haziran 1942 dan 31 mıı· 
yıs 1947 tarihine kadar : 2.780.000, 1 
haziran 1947 31 ma~ıs 1952 tari· 
hine kadnr : 3.180.000, ı haziran 1952 
tarihinde 3.4-00.000 alnn lira. 

Eğer feykallde sebeplerin te
siri altında altın olarak tediyat 
Türk kifıt parasının kıymetini 
sarsar ve Türk hazinesi ıçın 
tehlikeli bir vaziy~t g&terirse 
hOkumet muvakkaten tec:liyatı 
talik edebilir. 

Eğer talik vaziyeti üzerine 
eski borçlar meclisi ile hükumet 
arasında ihtilif çıkarsa mesele 
ayı zarfında karara rap· 
tedilmek Ozere hakeme verile
cektir. Türk hükumeti bu tah
kim esnasında alacaklılara kartı 
bir devlet sıfatile hakimiyetini 
ileri silrmiyecektir . ., 

Evveli eski alacaklıların ibra-
mile lconmuf olan son fıkra Hu
kuku Düvele muhalif ve her han
gi modem bir Devlet için pyanı 
kabul olamayacağından Tilrkiye 
noktai rıazarından hakikatte la
givdir. Bilhassa bu yekün mahza 
namuskirbk olarak Cümhuriyetçe 
yüklenilmiı olduğu ve genç idare 
için bütün manasile bir yük bu
lunduğı.ı da nazara alınmak li
zımdır. 

Osmanlı borçlarının taksimini 
deruhte eden F ran11z M. BoreJ, 
iktısadi menafii Fransa ve logil
tereye hasredilen bilhassa Irak 
ve Musul gibi dünyanın en zen
gin servet menbalarının Türki
yeden ayrılmıt olmasına rağmen 
borcun °o de 80 nini yine bu 
hükumet uhdesinde bırakmııtır . 
Şarkta tesis edilmiş olan yeni 
hükumetler hakikatte mali bir 

takım kombinezon ve komedı 
)erden bqka bir ıey değıldir. 

Meselenin Uhey adalet dı 
vanına sevkinden de bi ıey ka 
zanılmaz. ,, 

Huli.satan nakledilen bu m · 
taleattan ıonra muharrir maka
lesini fU cllmlelerle bitirmektedir 

"Tllrkiyenin bugünkü mal 
ıztırabı esasen lngiliz petrolcula
nmn parası ve Halepte yerle•· 
mit bir hiyanet erkiJH harbiye· 
sinin idaresi ile sahneye çıkan 
Kort qkiyaaının tenkili zarureti· 
le baılamııtır. 

lngiltere yalnız mahirane da
laverelerle yeni ve asri bir hal 
alan TOrkiyeyi, petrol aabuandan 
mahrum etmekle kalmamlf, ayni 
zamanda k6r bir ırkı top, mitral
yCSz, tilfelde techiz ederek batı· 
na sarmıtbr. 

Diger taraftan, parasının kıy· 
metten düımesini intaç edecek 
bir tediyeye, Lozan muabedeaile 
ayni tekilde borçlanmıt diğer 
devletlerin henüz bir santim 
vermedikleri bir ıırada Türkiye· 
yi mecbur etmek muvafıkı bak 
da değildir. Türkiye bilk6meti, 
paruını stabilize etmek ve bu 
makaatla albn milbayaatı yap
mak için istikraz arzulan mDı· 
külita uğratılırken, bir de fuzuli 
namuskirlıkla yOklendiği borçları 
Kendisini cebrederek mali vazi 
yetini ve iktııadi inkişafatını 
tehlikeye koyamaz. 

Tekit ediyoruz ki Türkiye hak· 
lıdır, ve bugOnkü Yaziyetini icap 
ettiren paruuun altına nazann 
kıymetinin onda yedisini kaybet
mİf olması, stabilizuyon makaa-

dile muktazi albnı almak için para 
bulamamasının gizli kapakh da· 
laverelerle amilleri de bugtlnkl 
milf tek ilerden başka kisme de· 
ğildir.,. 

Müsabakamız 
[l/•t '!aralı l lnci ragı/ada] 

Müsabakamıza ittirak edecek 
yUzOcOler bir doktor tarafından 
muayene edilecekler ve müsa
bakaya iftirakinde sıhhi mabmr 
görOlen y!lzOcO yanı• alınmaya
caktır. MOaabaka saat onda de
nizcilik heyeti reisi Vamık bevia 
ipretile batlayacaktır. Ve Kına-
hadada aöylediğimiz sahilde hi
tama erecektir. 

Mllaabaka saat 12 ile 13 ara
sında bitecektir. Son yazdığımız· 
da kıymetli yüzücülerden lhaan 
beyin kayıt edildiğini yazmıtbk. 
Dilnde ( V. M. C.A ) dan Peliteri 
efendi ile ıeçen seneki yarııuaı· 
zm UçUncUsll değerli yüzücOleri 
mizden Fazıl bey mUsabakamıza 
yazılmıılardır. Yantı bu kıymeti 
yUzğeçlerle büsbütün ehemmiyet 
kesp ediyor. lıtirak mOddeti ayın 
13 ncU cumartesi gllnU akıamına 
kadardır. lıtirak etmek isteyeı 
tecrübeli yOzOcilleri bergün 6y· 
leden sonra matbaamıza müra 
caat ederek isimlerini yazdıra 
bilirler. 

Tahrirat müdürleri 
Kaza ve nahiye teıkilitı yava~ 

yavaf tekemmül etmektedir. Dün 
Tahr;rat müdürlükleri kadrotuda 
gelmiftir. 
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W~[KÇTI1r 
Gazinin izahı 
Reisicümhur Gazi Mustafa 

Kemal Hz. nirı fırkalar müvi· 
cehesindeki vaziyetine dair dön1 
kil gazetelerle neırettiği yeni 
mektup öyle zannediyorm ki bu 
mesele etrafında fikirlere varit
dolabilecek her türlü ıüplıeleri 
tamamen izale edecek vuzuh ve 
:..Cuvvettedir. Onun için bu mü
him mektubun mlinderecabnı 
ayrıca izah ve tefsire hiç jbti
yaç yoktur. 

Arbk ıimdi herkes iyice an
ladı ki Gazi Hz. S. Fırkanın 
teıekkülüne muvafakat ve tevec
cüh göstermekle bizzat yüksek 
ı;ahıiyetlerinin umumi riyasetleri 
altında te,ekkül etmit olan C. 
H. Fırkası ile alikalannı kes
miı değillerdir. 

Gazi Hz. bugün dahi C. H. 
F ırkaıının ilk teıekkülü günüıı
<l e olduğu gibi umunıi nieidir. 

C. H. F•rka.a Gazi Hz. Ana· 
dolaya ilk ayak bvtıldan an
dan itibaren teıekkül edip kentli.i 
ile çalışan Anadolu Ye Rumeli 
MDdalaai Hukuk cemiyetinden 
doimuıtur. Büyük Gazi bu te
-tekküle tarihen bağlıdır. 

Bu bağı bugün çazmek için 
niç bir sebep Ye icap olmadığı 
gibi yarın için de olmaama 
imkan Joktur. 

Reiaidimburluk vazifeaiode bu
.undukça fırka riyaseti vekile· 
ten lıınet Pqa ıtarahndan ifa 
edile~ktir. 

Reisicümhurluk Ya.tifesinin hi
tamında Gazi Hı:. nia C. H. 
ı: ırkasıoın fiilen bqma geçerek 
rahıactğında zerre kadar fÜp-
1e ve tereddüt etmek caiz cie· 
~ildir. 

BUtün bu izahabh ifade ettiği 
nana Gazi Hz.aia F etbi Beye 
yazdıktan mektupta münderiç idi. 
Fakat görülüyor ki bu Teciz Ye 

mücmel ifade hakikati bale mu
gayir bir takım işaalarm ve pro· 
pagaodalann 6nUnü almağa klfi 
gelmelllİftir. 

C. H. F ukasmın zaafında veya 
inbilili ndemenfaat arıyan ve bu 
euretle lamet Pap bükümetini 
mOıktilAta dilşUrmek lstiyen. bir 
takım kimseler Serbest Fırkanın 
teıekkülfioe karşı Gazi H~ tara
fJndan hüsnn telakki gösterilme· 
ıini fırsat bilmişler. «Gazi arbk 
C. H. fırkasadao çekilmiştir. Şim
di F etbi B. Fırkası ile beraberdir.0 

Cümleımi propaganda firarı 
edinmitlerdir. 

lzmirden geleDBOD haberlerden 
anlaphyor ki oralaıda mku bulan 
nilmayişlerde bu pl'opagaııda
lar miihim~ bir hamil olmuı· 
tur. "Gazi Fethi ile beraberdir . ., 
ıeklindeki ifaalar bizzat Gazi 
Hz. tarU.ndan tekzip edilince 
bu yanhş propagandalara aldan
mış olan halk hakikati g6rmtıı
tür. 

Bugiln herkeı biliyor ki tim
dilci Halk Fırkası meb'uslarından 
hepsi bizzat Gazi Hazretlerinin 
imzaları albnda neşredilmiı o!an 
bir namzet listesile intihap edil
mittir. Bu meb•uslardan hepsi 
de şimdiye kadar fırkanın yük
sek prenıipleri dairesinde hare
ket etmişlerdir. Sonra bizzat 
Gazi Hazretlerinin buyurdukları 
aibi Cümhuriyet Halk F1rkası 
Lozan ınlhunden sonra hiç yok· 
tan teşekkOI edivermif bir siyasi 
heyet değildir. Bu t~ıekktU Ga
zi Hazretlerinin Anadoluya ayak 

~·· G -. 1 . ........ ~ ., /· E Lb :ş--- u:~·· ··~:·,~'!< 
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Yürek Selanik 
Yürek mevkiinde kazaya uğ

rıyan gazetecilCl" içinde her
kes hafifçe yaralanmış da. yalnız 
Yeni Asır muh~biri bayılmış. Bi
risi bu U,disenin sebebini ıöyle 
izah etti: 

- Ne olaeak. onda yilrek Se
lliıiktir de ondan. 

Ayni Kadınlar! 
Parille havadan gidip havadan 

gelen, ya1nız orada havadan ya
famıyan Fikret, ııık beldesinin 
haYaıından. suyundan bahıeder
ken bir fıkra anlattı: 

" Bir dostu111la Parisin meşhur 
bir eğlence yeri olan Maksiın 
bara gittik. Y edile içtik; eğlen• 
dik. Bir aralık dostum. barın di
rektörünü çaimp sordu : 

- Kuzum, ben buraya on beş 
yirmi senedir gelirim. Eskiden 
burada çok güzal kadınlar Yar· 
dıı onlar ne oldu? 

MOdür, ellerini üiutbardu: 
- Aman efendilD, diye ceYap 

Yerdi, hiçbir değifiklik yok, bu 
kadınlar ayni kadmlardırl ,. 

1'.4pl4 14M 
Türk ocağında 

Türk ocağı kıt programını 
lıazırlamışhr. Bu kıı ocak çok 
faaliyet gösterecek, ıık sık 
konferanslar verilecektir. Bu 
konferanslar memleketimizin ta
nınmış adamları tarafından ve
rilecektir. Ocak ayni zamanda 
liaan kursları açacakbr. 

Malüllere para 
Malüllere para tevziine devam 

edilmektedir. Tevziat 9 Tqrini 
evvelde bitecektir. 

işaretler : 

Acaba Liderde mi ( •••• ) 
dersiniz ? 

Lider Fethi Bef. ve fırkası bar har 
ba.ğrı:ror: 

"-Devlet ildısadi işlerle meşgul ol· 
mamah ... 
"-İnhisarlar kalkmalı ... Çllnkü lih<'· 

KIZIL ~-Y_A_ZA_N_: __ o_m_er_R_ı_z11 __ , 

-

.. 
GOMLEK 

~~!Ll~~~d~umuı~n~rtu-~======~====~==============~ 
miyet l~ln değil, cemiyet fert için ça.hş-

mahdır. Nifak tohumları nasıl ekiliyordu "! 
Zavallı (Adam Smit)in posasını çı-

kardığı Jiberalism bize acayip ve yeri
ni yurdunu bulmadan damdan düşer 4-
gibi geliyor ... Çünkü dünyanın her ta- Onun bu vadide nazarı dikkati- - Osmanın hükumeti çok kuv· 
rafrnda geri bir hareket olan libera ni celbeden be, on lıadiıe vardı. vetlidir. Her vilayet ona ıadık cı· 
Hsm için avaz avaz ba~rıyortar: Bunların batında, Hz. Osmanın damların elindedir. 

"'- SoJuz'" soJuz. .. soluz. Sol .. sol :sol velileri aleyhinde ötede beride mev - Buna reğmen Osmanm hü· 
sol- sol ... sol ... sol... zubahs dan töhmetler bulunuyor· kumetini el evirmek kolaydır. 

• • • du. Sonra Hz. Osmanın akrabasını' _ Nasıl? " 
1917 Rwı çarlığı yıkılmı§ fakat himaye etiıi.esi bir çok m~nfaatleri, _ Siz bana on on beş sağla~ 

henüz fUUrlu ve d~iplinli bir devlet haleldar edıyor v~ dedtkodulara adam bulunuz. Hepsi bizim telkt· 
teessüs edememiş. Siberya şehirlerinin sebep oluyordu. Bılhaa~a o~un a~· natımız dahilinde çalışı;ınlar ~e 
birinde (Kolçada) biri vaziyete hakim rahasmd~n ola.n (Hakım) .~ ~edı- her feyden evvel bu hükumct~n 
olmuı ... (Simirnef) adını taşıyan kah n~ye gebrtmesı 0~.du~ça mubım a· fezayihini teşhir etsinler. Bütiın 
raman etrafına bazı adamlar almış. kısler yapm19tı. Çu~u Hz. Muhanı efkarı hükUmet aleyhinde hazır~ 
Simlrnef sormuş: · met, bu ada~ı Medıne<len koğmuş, ladıktan r.onra ikinci •dımı atmak 

"-Ben mevkiimde kalmak için Dl? Hz. ~buhekır ve Hz. Ömer, onu bir vesile bulup bir kıyam tertip 
yapa},mT Medmeye almamıtlardı. Bund~n etmek kolay olur. 

"-Mürtecileri kes! demialer.- başka gene Hz. Osmanm BeYtül· B b d l b 1 
.,. ld A · 'k ı ı - en u a am arı u urum. Adamcağız vermiş emri hakikaten ma en vası mı yaata para ar a a· . 

1 5
. 

· . k l k k ak b • - O halde ış kolay aftı. ı,: çar taraftarları kılıçtan geçırilmış~. ra on arı uza ve ya ın ra ası . d k 
s · N f b" .. ı T 't · h na dağıttığı söyleniyordu. Sonra bunları bulup hepıın en eturn 
mır. ed ır glun ~bı ısed yte gdı mışh, ellr gene onun aıhaptan lbni Mes'ut davranmak ve hükumet aleyhind~ 

şey yerın e ya nız ı a e e en a \. . . 
yok. .. Smirnef sormu~: ile Ammar lbni Yuire fena mua· çalıımak için ıöz ahmz. Hepsını ye· 

"-Hant ibadet eden halk neretie? meleler yaptığmı, hatta onlara da· min ettiriniz. Ondan sonra tekrar 
neden kiliseJer bomboı? yak attırdığı şayidi. Buna benzer buluşuruz. 

Maiyetinden biri: birçok ~ad iseler ~ncak ~zu~ uzadı· _ Tekrar buluşmaktan iıe siz b~· 
"-Mürtecileri kestirdiniz r onun için ya tahkik ve tetkık netıcesınde an· zim evimize ininiz ve bizim misafr 

kiliseler bomboş! laşılıyo~, Sebe o~lu, bu malt.\matı rimiz olunuz. Orada lazım olan 
Simirnef bunun üzerine dehşetli su- ehe~ıy~t ve dı~katle topl"!y~r· adamları birlikte ıeçer ve onlarla 

rette hiddetlenmiş tepinmiş, yumruk- du. Çunkü bunlar ılerde onun ıtıne meıgul olul'uz. 
lanru masaya vurmuş: yarıyacaktı. ·· . - Çok muvafık! 

*-Ya demiş ben yanlış yapmışım, Sebe oğlu Ilasradan Medıneye Ertesi gün Sebe oğlu, feriki Cer 
ben mürtec:iyi dinsiz zannediyordum." gidiyorken planını hazırlıyordu. mll7! oğlunun evinden çıkarken 
Demek aldanmı~ım, nh vah-. diye ce- On'!n ~ed!nede gör~ü~leri .. on~ (Hakim bin Ceble) nin evine sir· 
haletine dövünmüş... vezıyetm bır f;sat te~lı~ıne mu~:"ıt d!. Hakim, itimat ettiği adamlı:\rı 

• * • ?lduğunu telk~n etmı§tı. <?na gore topladı. Onlardan ketum davran~ 
Akı b• 1 1. .. li . ılk yapılacak ıı, Baara, Kufe, Şam ~ ı~ . • .. ld H . · ler rma ır şey er ge ıyor, soy yemı- M d h" . l' . t .. ml'lA ıç.ın ıoz a ı. epsıne yemın 

yorum ... S. C. lideri de Simimef gibi( .. ) de ı;.ır ak 'l, gız ı ~en:ıye ·;11~j9 ettirdi ve bunları Sebe oğlu ile gö· 
midir dersiniz. h~I ~e ırtme 1• hu' cdemıye.dvdasttı• asbı .«. rüttürdü. Sebe ogwlu evveli. müphem 

• u cume a ey ın e f ı e 1 ır . T 
Kemlkli Giln.eı propagandaya başlamak, bu pro• sözlerle hunların mahıyet ve kabı ı· 

Çıktı-. ~yor ... Dön bir tanesi daha paganda ile bir kıyam hazırlamak yetini öğrenmek istedi. Bunlarr~~ 
ı======::::::::::::=:;ıı=;:=::::::::::=:::::::mı:::::::::=====l çıktı ... jki gün sonra bir başkası ~ahı sonra bu kıyamı hükUmet aleyhine hepsi cb hükOmetten memnun dejıl 

bastığı gün<len itibaren wcut ali caddesinde boy gösterecek. Bir haf ıcvketmek, hüki'imet ile kıyam e· )erdi. O halde hepsi de alacakları 
bulan ve i.tilılb mOcadelesini ta sonra, on güp sonra kim bilir ne o- dcnler arasında kanlı hadiseler talimat dairesinde hareket edecek, 
sonuna kadar idare eden Rumeli lacak? kaç gazete daha meydana çıka vukuuna sebebiyet vermekti. Atı- hükumet aleyhinde kendilerine veri 
ve Anadolu MOdafaai Hukuk ce- cak. Sonbahar rüzgftn bu sene lstanbu lacak ilk adımlar bunlardı. Bunun lecek haberleri, halk arasında neşre 
miyetinhı ınevlüdudur ki bu iti- la tM>luk çınar yapraklan değil kağıt için Basradan başlamak lazımdı. çalxıacaklardı. 
barla Reiaicflmhur Hazretlerinin par~lıırı dağıtıyor. Hoı, bu pek fena Orada hafi cemiyetin bir ıubesi a· Hakimin evinde bu İçtimalar te· 

bir şey değil I çılacak ve hu cemiyet va.sıtaaile vali etmif, hükumetin gözcülcrin-
yllkaek tahsiyetlerine tarihen tetattbuhın honrdalan iki yerde p~ hükumet aleyhinde her türlü d b' · h. .. Abd il h b' S be' 
merbut olan Halk Fırkasmdan 1 en arı u ' gun u a ın e 

ra yer ~r: . . telkinat yapılacaktı. i görerek onun halinden §Üphelen· 
ayrılması hJç bir sebep Ye ıu• Beyogl.u ve ~abra~ı caddesı-. Sebe oğlu Basraya vardıktan mit, yabancı bir adamın (Hakiın 
retle meTZUbahı bile olamaz. Bahıahde, mürettıp, muharrır, muh- sonra oraya gönderdigwi Cermuz b" C bl ) , · f' ld v Ba'f 

b. ·· t · hh'h ki · ın e e ) e mısa ır o ugunu 
Maamafih bllyUk Guinin yllk- ır, mu ercım, musa 1 ' ma necı es- ogvlunu bulmu• ona ne yaptığım ı· · (Abd il h b' Am' · ) bil 

f · · i k t hl'k l' d ğ'l n ra va Hı u a ın ne 
aek rebperliği ile memleketin n~ 1 ıçın mevs m pe te e 1 e 1 e 1 • sormuştu. Cermuz oğlu vazifesini dirmiıti. 
on ·--ıı·k A.-...:Lı'nde Lu kadar Bıraz da bizimkiler kazansın. .. Temen- yapını• burada ıürü sürü dostlar (Abd l h b' A . ) h h 

-..- UUJD 
0 ı b r b' d ıu bit 7 ' .. w u la 1n mıl' emen ta -Ln.yDk mu•affakiyetli ı·,ı- g•- n u ama... ge ut ır e o P ene kazanmıc. •ehrin içini dııım ogren k'kat • . . f k t t hk.k t ne· 

PU .. ~ v.- bakm... . . n 7 ı a gırışnuf, a a a ı a 
mllş olan Cnmhuriyet Halk Far- r ... _ -ni .-wkan bir gar;etenin bir va. mııt5ı. b B l d ticeainde müıbet bir ıey çıkmamıt· 

AY"" J- ,& " e e oğlu, all'& ı a amına .... h·· . · 
kası liyuhttilik iddiumda de- zıarndan bir parça: sordu: b. F~at ~C:~ og~~n~? u':ıye~t, 
ğildir. Memleketin idaresinde "Kemikli güneş" dostlar, ahbaplar, . d k . çok ıupheh ıdı. Çunku kendııinı!" 
lıakiki bir demokrui teaüı ede- i 1 d · ı B ı & t fasah t h - Senın bura a en ço emnı· h · kabileye mensup olduğu kt-

şal r erE, ek'ıp er, .. t' e ~gta t'ı a . oc~- yet ettiğin adam kimdir? ~gı . ld ~ l 1 , b 
bilmek için CüJDhuriyet ve lAyik an... s ı san a ın us a arr, yenı san · C hl . .- ı H k' 1 mın nesı o t\"'U an aşı amanuş · 

· · 1 · · ö 1 i - e enın og u a ım • B .. · B ı· · Abd l· esaslarına ınilateoit bir muraka- atın pır erı sız s y ey n... ki .. • unun uzerınc asra va ısı u 
be ve tenkit hrkasanm te-.... t.. Allah aşkına "Kemikll gtineş" nedir? - Bu ~d;'° hır k ard ve fo~ku· lah bin Amir, kendi vilayeti içind~ 

~ Ben düşündüm, dü,ündüm aklıma met aleyhın e are et e er mı? şüpheli bir adam görmek iıtemedı 
kUJUne müzaheret edebileceğini şu geldi: olsa olsa bu kemiklki güneş - Eder. .. .. . ğini söyliyerek See oğlunun Bur~ 
de fiilen gösteroıiftir. Hiç tüp- elektrik ziyası altında pırıl pırıJ yanan - ~ halde onunla ıonıtehm. dan çıkıp gitmesi:d söylemit, istedl 
helilİZ Cüm.buriyet tarihi bu cibe- bir kel kafadır ... Temenni edelim ki ye- Haknn Basranın en muteber ği fesat tohumunu ~kmeğe muvaf· 
ti de Halk Farka11 ve onun ni gazete Babıalinin "kemikli güne~i !" eşrafındandı. Kabileıinin reisi f k l S be v l H k' ·ı mu· 

Gk •- · · · · b f olmasın! kendisiydi. Cermuz oğlu, Baaraya ha b 0 adn de og ~ a _ _ı~ 1 
.• c l'y•· Y se-. reııı ıçrn •Yn ir tere N • f b .. .. et' . ..kl k l . a ere e evam euecegım şoy ı ... 

noktuı olarak kaydedecektir. e ısra . utun serv ını yu enere re m.ış, rek ve Cermuı: !'>ğlunu burada hıra 
Şimdilik DÜYe nalinde tqek- Geceyansr ... Bir barda ... hır masa ü~- ve burada herkeıten fazla Hikım k r k Kufe yolunu tutmuştu. 

tünde iki kAğıt. Biri hesap pusulası ... ile muamel.e etmi,, onunla aevi•" a aA f d k' . t B d k ' den 1-ül etmı·ş olan ve Serbes fırka . h . . . 1 · Ku e e ı vazıye asra a ın " üzerinde şu rakamlar yazılı: mış, onun ma remı ıeraın o mu§· k . d' B d KAf lı'ıi· 
·ı b · kab L-k • 1 ) ço gergın ı. ura a u e va 

nama .-en ea umura e nr a- 150 ( hra tu. nin huzurunda bir takım arazinin 
Si mensupları bütün Yatandaı- Oteki bir makale: serlavhası: Cemıuz oğlu ile HA.kim hemen şuna veya buna ait olması yüzün· 
lar gibi kanunlarm ve ni1amla- Bu ne israf 1 her akıam birleşiyorlal'dı. Cermu~ d "h. ka 1 dö w •• ıne· 
nn müsaadesi hududu tecavft.z oğlu Sebe oğlu Med1neden geldik· en mu ımk vga ar ve d g~det· 
edilmemek üzere umumt itleri Not : ten sonra Hakimi evine davet et- l~r .olmu,, .. avga .eınaan~ adtı 1i-

B kal · h · h " · k d" · ·ı .. ·· ü lı sözler ıoylenmı,t netıce e va 
k. d b't· 1 k d b' uma eyı yazan mu amr u- mış ve onu en ı reısı e goruşt r· . . .. . .. 

ten ıt e e 1 ar mem e et a •· kılın eti israfla ve şimendifer yap- mü&tü. Sebe og"' lu Hakim ile görü• nın hakaret amız sozlerınden mut.e-
linde taraftar{arım arttırmak ça- tırmakla ittih~m etmektedir. tülden sonra onu' kazanmıştı. Çün: e11ir olanlar her yerde hükumet ~ 
realni arayabilir intihabatta ka- S. E. kü Hakim, Hz. Osman hüktımeti leyhinde, devlet reiıi olan Hazreti 
ıanmak suretile iktidar mevkiine ----------....:..._ aleyhinde idi. Sebe oğlu Medinede Osman aleyhinde ulu orta aöylerne 
geçmek için çahıabilir. Fakat- Filistinde katolik hukuku gördüklerini mübaliğalandırarak ğe b&!lamıılardı. Kllfe valiei, ni~s 
aynı zamanda bu fırka mensup• T aymisin Cenevreden aldığı anlatmış, nihayet ona tu aözleri yet bu adamları Şama sürmegt 
lan memleketin nizam ve asa- mal6mata A-lSre Italyan gazete- söylemişti: mecbur olmu, bu yüzden orada e • 

6 ki . b. h v ,tı 
yİfinl muhafaıa meselesinde tıp- 1 r'n' b' ki V fk h - Bana kalırsa bu ümmetin r azını ır eyecana ugramı • 

1 ekıt ın ır ço ~arı . ad~ ankın da- salah bulması için bir çare Yardır. Sebe oğlu buradaki adamını bu kı iktidar mevkilnde imi• gibi re e e gerere tım ıye a ar b d d• 
Y .. • O da Osmanr hal' etmek. Buna ne mut, vaziyeti anlamıt ura a -

b&11sas olmak bizzat kendi mu- laammıyan Katolık hukkuunun dersin? bir fesat ,ebekesi kurmuttu. Bu te 
Yaffakıyetleri içht de bir tart ol- Filiıtinde tanınma1ı için te,eb- _ Çok d.oğru fakat buna im. bekenin ba9tnda onun burada bı· 
duğunu bilmelidir. büılerde bulunmasını terviç et- kan var mı? ' raktığı Keruı oiHu bulunuyordu. 

.Jt.elutıd .A.&u.c. mekt ~ dir. - Neden olmasın? (Bitmedi) 



( TELGRAFLAR ) 

Vekili er heyeti 
Bugünkü .çtiınada 
neler görüşülecek? 

Ankara, 10 (Telef on) - Başvekilimi 

!İ hamil olan hususi tren yarın buraya 
gelecektir. Muvasalatlannı müteakip 

derhal Vekiller Heyeti toplanacak, iç
timada Maarif Vekaletine getirilecek 
zat hakkrnda karar verilecektir. 

r~---~-------------~--~------------.] 
5·---V~A~K~IT~l~l~E~v~lü~l~1~9~30~-~--, 

VAKiT L,, _______ '_'V __ A __ 1-< __ 1_--r ___ "_ı_N ______ s __ E __ H __ l_~ ____ J-1 __ A __ l3 __ ~_;_L_E __ ~ __ ı ____ _ 

lstanbulda telef on faaliyeti Maliye vekili 
Bir muharınımi2e be 

yanatta bulundu 
Şehrimizdeki otomatik telefon te
sisatı 1931 sonuna kadar bitecek 
Ş. k Bugünn Ankara ya gidiyor 

ır et müdürü muharriri mize izahat veriyor Maliye Vekili Saracoğlu Şükrü n. 
Telefon tirketi nmumi müdü- ıında kabil olabilecektir. Bu üç dün Perapalas otelinde bazı: ziyaretçilc 

rü M. Douglas Watron şirketin santralın otomatik aisteme talı- ri kabul etmiş akşam &"eç vakit oteldt>n 

11 Eylül Perşt mte 930 
-, 

.. Dahilde • laı1çte 

1 aylığı Kuru~ l jü 

3 400 

6 
12 

• 750 
1400 

80· 1 

ı45D 

2700 

umumi faaliyeti ve otomatı•k te- çıkarak DoJmabahçe sarayına gitmi~· 

F t 1 vili ameliyesi bittikten ıonra J ti esa ÇI ar lefon tesiıab hakkında bir mu- aboneler herhangi bir numara- J r.Vekil B. bir muharririmize: 
harririmize aıağıdaki izahab ver- yı muhabere memuresine ihtiyaç ı - tstanbulda maliyeye ait işlerle n 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki A-, 

Gizli cemiyetçilerin miştir: hissetmeden bcilabileceldadir. bU meyanda konsorsiyom işile de me~· 
d fh d ? - Şirketimiz hükümetle yap- İmali çok mütk .. l Ye kantık olan J gul oldum. 

l:Jursanın kurtuluş eüttü _ 
36 bati· rs "' Guneşın aoauıu. ::>. - 11 

' .. 

Ayın t1oğu1u : 19.40 - batı,ı : iO !!!!._ 
BVBSl ne fl8 8 8. tığı mukavele mucibince 1931 otom tik k' u ler p iste "Le DU.nktt gazetelerden birinde bana at 

Ankara, 10 (Telefon) - Gizli şimali senesi nihayetine kadar tesisa- ~ ma ıne ar f~ fedUea beyanat Avrupaya giderk(·n Namaz vakitleri 
K" dl 1 t' k akl matenel telephoniqne_, söylediklerimin tekrarından ibarettir. 

ur stan cem ye 1 urm a maz. hm otomatik ıisteme tahvil ede- sında lıtzırlamrıaktadır. Avrupaya mali bir istikraz akti için 
•1ı,..... r.·.. lmu'c ::,abah Otte lkınd ... ft ş~ 
18"7 :ooo 3 .. 4.12 12.11 15,46 .. 

nun Şeyh Salt zade Sal!hattinle avene cektir. Maamafib biz mukavelede Otomatik teaintm tatbikinden gitmedim. 
sinin muhakemelerine hafi celse şeklin tasrih olunan zamandan bı'rkaç .. .n.d B h ti h kk d t ·ı Hava: 

sonra memurlanmadan ~... e u seya a m a m a gaze ecı ere 
de devam olundu. Sonradan davaları ay ewel bu tesisatın tamamlan- kaçının açıkta kalacağım timdi- Ankarad~. bey~natta bulunaca~lm. v. 

birleştirilmiş olan iki maznunun evvel ması için çalıtıyoruz. d t h . k mü kDn d Yann bugun,, Ankaraya gıdecegım 

Dün azamt hararet 23der&ce olm~· 
tur. Bugün mutavasıt şiddetle poyrat 
e•ecek, bava bulutlu olacakor. ~ otuzar sene mahktimiyetlerine ait ev Istanbul santıralına merbut v ~1~. a mm etme m e- 4emlştir. 

rakın celbi için muhakeme talile edildi. yeni abonelerin tesisatı ilerı"de gı Tır. 

Katil Cemal 
Dün Ankarada muhake

meye devam edildi 
Ankara, 10 (Telefon) - Kendi karı-

sı ile muharrir Hikmet Şevki Beyi öldü 
ren Cemalin muhakemesine devam c-

lund u. Bazı §ahitler dinlendiktken son 

ra talik edildL 

Bir kaza 
İzıqir, 10 (Hususf M:uhablrimizden)

Adliye Vekili Kuşadasına giderken bin 
diği direzin yolda İbrahim isminde bi-
:risine çarpmış, zavalhmn ölümüne se
bep olmuştur. Vekil Bey bu feci hadise 
den ~ok teessür duymuştur. 

Maliye müsteşarı 
Maliye Müsteşarı Ali Rıza B, dün ak 

şan, Ankaraya gitmiştir. 

Stenografi 
mütehassısı 

Bulgarlstanda tetkikat 
vaptı, geldi 

Ankaradaki Stenografi kursu 
mil dürü A vram Benaroya Bey 
bir mUddet evvel stenografi usu
lliniln tatbiki etrafında tetkikatta 
bulunmak üzere Bulgaristana 
gitmlıti. 

Kendiai orada tetkikatını bitir
ıniı ve Istanbula gelmiştir. 

Yakında Ankara va dönecektir. 

Muhtelit mübadelede 
ilk tak ait hük.Uınete veriliyor 

Dün muhtelit mubadele komisyonun 
da tiçüncü büro toplanmıştır. Bu içti
lltada etabli vesikaları tevziatmm bir 
an evvel bitirilmesi için bazı idari ka
~artar vermiştir. 

Diinkü toplanışta azaya Yunanlılar 
dan alınacak olan - 440000 - ingiliz lira 
8tndan gayri mubadillere tevzi edilmek 
ilzre verilecek 150 bin liranın ilk taksi
ti olan (62500) liranın komisyon tara
fından Türk Hükumetine verildiği bil
dirilmiştir. -------

lleclis reisimizin riyase-
tindeki içtima 

Evvelki gece lzmirde Millet Meclisi 
lleiai Kazım Paşa Hz.lerinin riyasetin· 
de Yapılan bir içtimada son h!diaeleriıı 
Sebep ve mahiyetleri tetkik olunmuş
tur. içtimada AdUye Vekili Mahmut E
sat Beyle bazı tzmir meb'ns1an, Fethi 
Bey ve vali Kbım Paşa bulunmuşlar
dır. 

İçtimadan sonra şehitlik ziyaret e. 
dilnıiş, ayn1mırken Adliye Vekili ile 
li'ethi Bey samimi musafahada bulun-
nıuşıardır. 

Reıit Galip B. 
Doktor Reşit Galip B. ÇocukJara 

nıuavenet cemiyeti beynelmilel ittihadı 
icra heyeü azalığına intibp edilmiş
tir. 

esiıabn otomatik lli8teme 
otomatik sisteme tahvili kolay- taLvili çok ınasrafli bir ip. 
lıkla kabil olabilecek bir tanda Maamafih tirketimiı: abonelerin-
yapılmaktadır. den bu tesisata karplık biç bir 

Santrale doğrudan doğruya ücret alımyacaktır. 
merbut hatlara ait makinelerde Şirket mukavele mncibince 
birer numaralı kadran bulunacak latanbul belediye hududu hari
ve aboneler arzu edilen numa- cind~ki ıebekeaini tenie mezun 
rayı muhabere mcmurlan tavas- değildir. Maamafih h&.kametle 
ıutuna hacet kalmadan bulabi- yapbğımız itilifa temkan latan-
leceklerdir. bul - Eakifehir • Ankara tehirleri 

Santrale hususi bir merke:r:le arasında abonelerimizi ko~ 
merbut olan hatlarda ise bu kad- turtmaktayız. 
ran otesisatın hususi santralin- Mevcut telefon poıtalamim 
de bulunacak ve bu abonelerde- adedi "12627,. dir. Bu miktar 

Amerikalılar 
Muhtellf memleketlerde plak 

doldurmağa gidiyorlar 
Bltka~ gün enet şehrimize geldik· 

terini yazdığımız sekiz Amerlkalıd:ın 

mürekkep heyet dün Romaya hareket 
etmiştir. 

Bronsvik pla.k fabrikasının mümes
silleri olan bu heyet burada Totonya 
kulübünde kurdoklan tesisatla Türk 
musikisine ait bir iki plak doldurmuş· 
tur. Muhtelif on dört memlekette plak 
dolduracak olan bu heyet Romanyada 
Kıral Karolun ..-e kıraliçanın seslerini 
plafa almıttır. 

Radvo: 

Bu akıam Istanbulda 
Saat S'ekizden ona kadar alarurka 

fasıl 

Sinemalar: 
Alkaza - Kırmızı bulut 
A'emdar - Aksayi şarkta vahfet 
Be,iktat Hilal - Ve-rdün 
Ekler - Lükres Borjuya 
Elhamra - Bir kadın yalant 
Opera - Evanielin 
Fransız - Memnu saadet 
Melek - Define ararken 
Şık - Renkli fen ur 
SüreyyaKadıköy- MabkO.mun şarkıı;ı 

• Sesli, •öılü • 
ki makineler üzerinde hiç bir hissedilecek derecede artmamak
değiıiklik yapılmayacaktır. tadır. Maamafih her ay etn'I bir 

Heyet Romada M. Mussolininin se- U:..;;;;;;;;-.-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-~--iiiiii~;;;;;;:~ 

sini de plağa aldıktan IJOnra Paris ve Maarif vekili 
Bu tarzdaki otomatik muha- tezaytıt kaydedilmektedir. Jmtl

bere bu sistem tesisatın Beyoğ- yaz mukaTeleslnin mnddeti 1911 
lu Te Kadıköy santrallarına teşı- Mayısından itibaren omz 11e11edir. 
miline kadar yalnız lstanbul Bu ml\ddet ha:ıı ıeralt dahilinde 
santralına merbut aboneler ara- on sene daha temdit edilebilir~ 

Londraya uğrayarak Amerikaya döne-
cektir. A.merikada bu pliklar radyo 
vasıtasile bütün dünyaya neşredilecek
tlr. 

Amerika 
ismet Paşa Hz. Boö•z• y ..... u-ze-r-ek-kadettti ' 

Amerika sefiri Mösyö "Grew,, in kı-
Müil'dei umumi 

Son Posta aleyhine ta- [Ust taralı ı inci talllfamUda] 11 Mel Anita Grew evvelki gün muvaf· 
kibata başladı nerek Ankaraya hareket etmişlerdir. fakıyetli bir yÜzme tecrübesi yapmış-

[Ust taralı ı inci sayıfamızda] Kendilerine allelerl de :nfikat etmek· tu. . . 
_ E t d- V 1. B . . tedir. Mel Anita sabah saat yedıde Rumelı 

ve ' un a ı · ı zıyaret Ka•a~ d d ı · i b t · k · · Başvekilimizi sellmetlemek için dün e•n an en ze gırm Ş n et saa 
:t~ık de ~n~ıl~rıle bazı hustlsat çok kalabalık bir teşyfd kafile Haydar mütemadiyen yüzerek saat o nildde Ru 
~ m a gorüıtu~. ~üd~~~ um~~ paşaya gitmi"1 istasyonda kendilerine meli Hisannda karaya çıkmıştır. 

mı, ~er zaİan Valı ~le ~O~Ufebılır. intizar etmişlerdir. Mel Anita deniz dalgalı oJduğu içjn 
aıete er, memurıyetınızce da- S t d f!L 1 ki Rumeli Hisan yakınlarında olduk .. a 

• k'k d' aa on a re a&a an ft ~u a11 ~ 
ıma tet. • .. e. ılmekte ve kanu- Taıona yerletmişlerdir. mU§kOJlt çekmiştir. Fakat karaya çık 

Bir hafta ya kadar 
vekillikten çekilec·~k 
Maarif vekili Cemal li\isQO 

Bey, dUn Perapaliistaki daire
sinde gazetecilere beyanatta bu
lunacaktı. Fakat vekil B. rahat
sı! olduğundan gazetecilerle 
temas edememiştir. Cemal Hü•nll 
8. cuma gtlnO Ankaraya gide
cektir. Esasen mumaileyhin Bem 
sefirliği tab~kkuk ettiğinden 
bir haftaya kadar vekillikten 
istifa edecektir. 

Eczacılar 
nen takıbı ısblz~m eden neşri- 0 Bırada iste.yon JIMTekilimizi bek· tığı zaman bUyu.k bir yorgunluk hisset 
yat , nazan dıkkate alınarak liyen teşyltJlerle hıncahınç dolmuştu. miyordu: Ticaret oda_sın~. gtrınel• 
muktezası yapılmaktadır. ismet Paşa Hazretleri on buçukta, refa Ylrmı bir yaşında olan mis yakında lüzum gormuyorlar 

Serbestii matbuat, serbestii katlerinde }teisicUMhqr H• ala U- bofaD bqtan başa geçmek üzre ikinci Dün Eczacılar Cemiyeti idare heyetJ 
efkar, cümhuriyeti idarenin lazı- mumt Katipleri Tevfm ve Seryaverleri bir tecrübede daha bulunacaktır. cemiyet merkezinde toplanacak Etıbba 
mı gayri milfarikidır. Ancak Rüsuhi, Maliye Vekili Şükkrü, Maarif M uhtellt mübadelede Odasına kayitli olduklarından Ticaret 
aerdolunan fikirler ve yazılan Vekili Cemal Hüsnü Beylerle bir la- y hh 1 ğ Oda~ına kayit için mecbur edilmeııtelerl 
yazılar halkı ikaı cürme tahrik sım meb'uslanmız, Vali Muhiddin Bey Unan mura as l I h kk d t bb"satta butunmağa ka• 
ve teşvik ve efkAn Ammeyi teh- olduğu halde Sakarya motorile Hay· Tepebaşında Zarifi apartımanında 8 ın 8

• eşe u 
yiç edecek mahiyette ve alelü- darpa.pya gelmişler, güler bir yilzle bulunmakta olan mubadele komisyonu rar Yermışle_r_d_ır_. ~~--
mum kanunun suç addettiği eı- nhtıma çıkmışlar, burada kendilerini Yunan murahhaslığı dinden itibaren A nullıh ~nın pırall 
kilde olursa bunu yapanlar k _ karşılayan bir çok hürmetk!nnm hatrr Galatasarayda komisyon umuml heye G ma 1 d A ll h hanın 
nuni tak'b tt k rt l I a lann~ sormuşlar, iltifat etmişlerdir. tinin bulunduğu binada çah~mağa baş eçen er e manu 

8 b k t 
G t \ a hn kk u u ama~ ~r: Müteakiben selam resmini ifa eden blr lamııtır. şehrimizden Romaya ere e 

tilza!ze der a !nda takı~ı ıs- polis müfrezesinin önünden geçerek p- ettiği yazılmııtı. Mumaileyhin pa· 
retile :ukn b leştıyat, d nakil s~1- ra girmişler ve trene yerleşmişlerdir, Bu aktım Ferah slnemad• rasını tevdi etmiş olduğu Roma· 
dir Hatta ubuu an •,ra a hıamı - Başvekilimiz, trenin hareketinden ev Büyük suvare, dü galA, yeni varyete daki bankalardan birinin ~azfye• 

• ya:r:ı arın mu teve- f k ik il' hri B h • ti tem t t d'k l vel vagonun etra mı çerçeveleyen tetyi numaralan, om r a · eye • tinin fena oldugw unu iıit.rek 
Y• ı 81 1 0 unmasa Ve yahut ellerle hasbühalde bulunmuşlar, bir az sillyeti ve ılnemı, Anutas balesL • b h . 'bt' ettı·· 
kayd" 'ht' ti kl d'ld"w ·-·--11

-·-·-·-·-
0"'"""tu"111111

•
1
"' acılen u seya atı ı ıyar ı 1 • 1Y~ a na e ı ıgi işa- sonra tren harekete başlayınca da: Fazlı, Polis Müdürü Ali Rıza, Liman w. .1 • ti 

ret edılmış olsa da nakilini - Allaha ısmarladık, demişler ba ID inhlsan müdürü Hamdi, fırka idare hı~ gı de o sır~da kaydedı mıth ·.miz 
mes'uliyeti kanuniyeden vareste rada istasyonu hmca hınç dolduran yeti azasmdan Salah Cimcoz, Necmct· Banko dı Romanın ıe rı bi 
kılamaz.» binlerce hürmetkAn: tin Sahir Beyler ve daha bir çok zevat merkezinden dün aldığımız ~ 

Haber aldıkımıza gare mndd • - Güle güle gidiniz Paşamı temen nrdı. mektuptan anhyoruzki Ba~ko dı 
umumilik, Izmirde çıkan «Hi=~ nisile kendilerini •l&metlemlfler ve Trenin hareketini müteaklp ve~illeri Roma bu haberd e mevzuıbabfı 
met» gazeteıindeki bir t~en, orada bulunanların cOfkun teza· miz lJe teşyie gelenler avdet ettıler. bankanın kendisi olduğunu zan· 
iktibH suretilo ne tt'v~adyı hüratile gardan ayrılmıştır. BUKET TAKDiMi t .• b havadisin doğru ol• 
dolayı "Son Posta ,re h~gınk-:n TEŞYi EDENLER Adliye Vekili Mnhınut Esat Beyin ne dm~ı, ~·Jd' . 
k ~ f ~ "ha. ey .ın_e ü- Başvekilimizi teşyi edenler pek çok· refikası tarafından trende Başvekilimi ma ıgım 1 ırıyor. 
k~mi e mt manevı ıa sı~ebnı tah- tur Bunlar arasmda meb'uslarımızdan zin refikaları Hf. ye bir buket takdim M - k' at 11mum müdürü 
ır mu azammın neşrıyat davaa · d" . . us ır 

k B
. •. . 1 c. H. Fırkasl Umumi Katibi Saffet, e ılmıştır. T k. deAına gitti 

~ç~a. üze~e üy~.k Mıllet mec- SaUh Rece Zühtü, Kıh Ali, Kütahya BAŞVEKİL1MlZ1N DONKO e ır ııı 
lısı rıyasetıne muracaat etmi~ b' ' N P • C at Abt_• V f Na- ME'1.GUL1YET1 Müıktirat umum mUdürli A11m 

_ d . t . t• Y• me usu urı, ev .,_,, ası , "' Ş k" t fi 
muaaa e ıs emış ır. di, Mehmet Asım. Hakkı Tank, Mah- Baş..-ekilimiz ismet Paşa dün saray- B. MUrefte v~ ar oy a.ra a-

Ceza kanu~unun 158 ve 159 mut Beyler, Müfettiı Halda Şinaai Pş. da meşgul olmuşlar ve Gazi Hz. i~~ bir nnda ıarap ımalitını t~tkik c~· 
ncu maddelenne temas eden bu Ziyaeddin, Hüseyin, Hamdullah Suphi. müddet görüşmüşlerdir. Başvekıhmiz mek ve Tekirdağmda ınşa edı
şekilde bir davanın açılabilmesi lrfan Ferit, Hilmi, Urfa meb'usu Ferit bu sabah Ankaraya Yasıl ol.muş .bulu- lecek olan ıarap kolu mahalUni 
için, usulen. me~li.ı riyasetince Celal, Urfa meb'usu Refet, Refik Bey nac:aklardır. Ke.nd~lerine aıleler;::;;: görmek üıerc dün Tekirdatına 
ınüsaade vcrılmesı ıcap etmekte- lerle şehrin Amirleri, Şükrtt Naili Paşa. maada yaverlen ~ıkret ve Dt'. Re itm;..:tir. 
dir. Müddeiumumf Kenan. Vali Mua'rinl refakat etmektedır. · g ., 
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o Buımaca o ır.J!ZZ&Zt-SiDi!e ... ,.y_r-is_e,_[a_i_n_İı Gönen Sarı 1 
ı 2 3 4 5 6 1 s 91011 ızD Nahiyesi 

Erzurum aygıı 
dürlüğünden: 

deposu mu-

1 ~ MlfCı\N i 1( e-111 Merkez acente~i: Galata l\:öprü başında Beledı" yesı· rı·yase-
2 15i A V il E111 • l:fB PJ A R •

1 
Reyo~lu 2362. :5ube acentesi Sirkecide 

3 •NE 11- (P L i K• S E •ı Mühürdar zade hanı altında Tel.lsc.2740 tindeıı: . Bedeli keşfi 24640 lira 54 kuruş olan Erzurumun Ilıca nahiyesin
de yapılacak 52 aygırlık ahırlar 30/8/930 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle ve lrnpalı 7arf usulile mfinakasaya konulmuştur. 
ihalei kat'iyesi 20/9/9 30 cumartesi günli saat ı 6 da Erzurum da 
Baytar dairesindeki komisyonda icra kılınacağından talipl\!rİn şera
iti anlamak ve pey sürmek üzere saat 7,5 ta teminatla mezkür 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 M•iıAliillA ll•A lllZIM İskenderiye sürat 70 lirası muhasebeyi husu-
s IA•_!.-'-m. Slflı LI! Ag_Lli!ıı siyeden 28 lirası belediyeden 
6 ıR ll i 1!1 ı El Em D • E il D postGSI olmak üzere 98 lira maaşlı be 
7 'M ıf S AR ı ı ~ S --~_!JM •Al (EGE) Yapuru 12 tediye tababetimiz münhaldir. 
8 !AllA BR gA •N llAll lJ Eylül Cuma Taliplerin evrakı müsbite asıl 

9 R il N • ı m D. A • N BY aaat 13 te veya suretlerini dairemize gön· 
1 ıA •• A 1111• A •. A. g Al Galata rıhtımından kalkarak dermeleri ilin olunur. 

cumartesi sabahı l:ımire 
11 ~ FA• L i M ON •EK; Ye akfamı lzmirden kalkarak 
12 ,IJıA I Z DElı•• • •• S i ı Pazartesi Iskenderiyeye Tara-
13 llllllMAN D ı IR Am• cak ve Çarıamba lskenderi-

Dtlnkü bulmacamızın 
halledilmiş ~ekli 

ı 2 3 4 s 6 7 s 9 ıo ı 1 12 13 1. ıııı ııı!fl 
2 ,_m•~•nı_._•11•m•j 

il • • • . 
411• El Ilı " , •• 
'Bm: -ı-.- ı• ifa 
li ••••11m1J E 

1 1 1 l!f • ' 1 •••11••11 • 
9 -.. 1 • il - •• 

1 l •• -•- · •• 
11 • • • • 
121! 1111.°llll IJGWil ~ll-
13L • ı 11 ı 11-

Buganka bulmacamız 

Soldan sağa: 

1 - Kitap konulacak yer .. 
3 - Asmak mastarınden emPi hazır .. 

Bal yapan .. Nota . 
5 - Çift. 
7 - Boyun atkısı .. Jşaret sıfatı.. Muzur 

Bir hayvan .. 
9 - Zaman .. Ap .. 

l I - Nota.. Bayağı .. Kurum.. 
13 - Bir mektep ismi.. Peder .. 

Yukardan aşağı. 
1 - Lüle taşlarile meşhur bir şehir 
3 - Yama" Büyük .. Hava .. 
5 - Fiil.. Sual.. 
7 - Franc:anın merkezi .. Aynlık.. 

9 - Şikar .. Edatı şart. 
l 1 - Çok değil.. Bul.. A~mak mastarın 

dan emri hazır_ 
13 - Patatesile meşhur bir şeh:imiz. 

ıı evlül 930 

Borsalar 
Ko.n.oyo 

1 lngiliz lirası Kr. 
"TL. mulcablll Dolar .. • .. • ... ... 
• • 
• • 
• • 
• • ... 

• • 
• • .. . .. . 

Erank 
Liret 
Belga 
Drabm 

ta. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slling 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

to Ley Knrnş 
l Türk llruı Dinar 

" Çcrvoneç Kuruş 

Nukut 

ı Isterlio (fnglUı) 
1 Dolar (Amerika) 

iO Frank {Fransız 
20 Liret [ltalya 
O Frank 1 Belçllca] 
O Drahmi (Yunan] 

Frank [ lsvıçrej 
O Leva 1 BulgarJ 
1 Florin [Felemenk] 

20 Kuron [Çekoslovak 
1 Şllıng I Aı·usturya) 
1 Pezcta f lspanya) 
1 Rayşmark !.Almanya 
ı Zloti 'Lehistan 
1 Pengö 11\Iacarlscan 

20 Ley [Romanya] 
o Dinar IYugoslovya/ 
1 Çevoneç Sevyet 

Alun 
Mecidiye Borsa 

harici 
Baokno 

-

Açıldı 

.j 

1091 

211 !iQ 

t67 ,25 
21 
!Hı 

S4 
82 
!ll 
B~ irı 

1~4 

3o 
2· 50 
5 25 
!\i 
2 5) 
25 50 

r: 

914 

~8 50 
24(l o 

Zayiler 

Kıapandı 

1031 

2411 S<ı 

Beyoğlu 21 inci ilk mekcepten almış 
olduğum 27 haziran J 927 tı"rih ve 25·35 l 
numaralı tn~diknamemi za\·i ettiğimden 

yeden kalkarak l:ı:mire uğ
rayarak latanbula gelecektir. 

l rabzon i~inci postası 
( ANKARA ) vapuru 11 

Eylül Perşembe akşamı Ga
lata rıhhmından kalkarak Zon
guldak, lnebolu,Sinop, Samsun, 
Ünye, F asta, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesiJe 
Rize, Of, Sürmene, Trabzon, 
Polathane, Giresun, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir. 

Mudanya postaları 
idare rıhtımından saat 9da 

kalkarak cuma, çarıamba Mu
danyaya, pazar giinleri Mudan· 
yaya uğrıyarak Gemliğe gi
der ve gelirler. 

YALOVA PLAJ VE KAP
LICALARI IÇlN CUMA 

POSTALARI 
S,D. S,D. S,D. S,D. 

Köprüden: 8 9 13,15 21,3 
S,D. S,D. S,D, S,D. 

Yalovadan: 5,15 18 19 19,4 
Y olcularm bilhassa plajlardan 

azami surette istifadesini te
min için saat (13,15) de bir 
posta yapılmıştır. Bu posta 
köprllden hareketle doğru Ya
lovaya (15,25) de vanr ve 
Yalodadan 19,45 de kalkarak 
köprüye 21,55 de gelir. . -
Karadeniz Postası 

T •• k• vapuru ur ıye 14 eylüıpazar 
günü ıaat 20 de Sirkeci nhb
mından hareketle ( Zonguldak, 
İnebolu, Gerze , Samsun , Ordu 
Giresun, Görele, BllyükJiman, 
Trabzon, Sürmene, Rize,Mapavri, 
Pazar ve Hopaya azimet ve ayni 
iskelelerle Ünye ve F ataaya uğ
rıyarak avdet edecektir . 

Yük ve yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kartı· 
ıında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon Istanbul 354 

BAYRON MARSlLYA EKSPR.ESJ 
arsi !ya, Pire ve Se!Anikten 8 eylül 

de gelmış olan (Androıı) lüks posta 1 J 
eylül sabah saat l O da Galata rıhtımın

dan doğruca Pire Ye Marsilyaya hareket 
edecektir. Umumi limanlara her sınıf 
yolcu ve ticari emtia kabul olunur. Pire
ye rarış 12 eylül ı;aat 13 te, Marsilyaya 
varış l 7 eylül sabahı. Pire ve J\larsilyaya 
tenzilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Müteakip seferler: 25 eylül, 2, 16 
28 teşrinievvel. Umumt acenteleri : 
Anağnostopulo ve Siskidis, Galata Çinili 
Rıhtım han. Tel. B: 2612-3 ile Galata 
~e Beyoğlunun umum ıeyahat acentele
rıne m üracaac. 

\'e bu kere yenisini alacağımdan mezkOr 
tasdiknamenin hükmü olmadığını ilAn 
eylerim. 

§ 1927 senesinde Cabir oğlu ilk 
mektebinden aldığım tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski5inin 

, hükmü yoktur. 195 No. Haydar 

Istanbul c.IJraüncü ıcra dairesinden: 
Mediha ve Tefika Hanımlarm 

Mihran Ef. borçlarından dolayı 
mahcuz ve firuhtu mukarrer Üs
küdarda Pata Limanında susuz 
bağda 9 No. bir bap hane maa 
bahçe (30) gün milddetle müza
yedeye konmuttu.r: Binanın eaa
ıı ahşap methalden i?rildikte 
aralık bir methal üzerinde kar
tılıklı iki oda ve esas methal 
mukabilinde salonumsu küçük bir 
oda ile tarafeyninde iki oda ve 
bir hali mevcuttur: 

Üst kat bir sofa üzerinde dört 
oda, odalardan birinin denize 
nazır kısmında bir şahnit mev
cuttur: Bodrum katına esas met
hale mlisadif merdivenle inilir 
zemini taş döşeli koridorumsu 
bir taşlık üzerinde keza zemini 
taı adi ocaklı harap bir mutfak, 
mukabilinde cephe kısmında 
methali bulunan bir aralık ve 
odunluk ve kömllrlük vardır. 
Mesahaıı: Bina 133 arıın terbi
inde mUtebakisi araaclır. Hududu 
bermucibi kayttır. Kıymeti mu· 
bamminesi tamamı iki bin lira 
olup talip olanlar kıymeti mu
hammineıinin % 10 nisbetinde 
pey akçasını hamil 338-293 dos-
ya No. ıı ile 13/10/30 tarihinde 
saat 14 den 16 ya kadar Istan
bul dördüncü icra memurluğuna 
bizzat veya bilveklle milracaat
ları ilin olunur. 

Y eşilköy Biçki -Dil{iş 
dershanesinden: 

Talebe kaydı 15 Eylül 930 tarihinden 1 Teşrınievvel 930 tari
hine kadar çarşamba ve peşumbe günleri olup derslere 1 Teşrini
evvel 930 da başlanacaktır. Talebeye her türlü kadın ve erkel: 
elbise ve çamaşır ]arı biçip dikmesi öğretilir. Derslerimiz en son 
Fransız usulü üzerine olup hiç dikiş bilmeyenler az müddet zarfında 
biçip dikmeğe başlar. Müddeti tahsil dokuz aydır. Sene nihayetinde 
Maariften musaddak şehadetname verilir. 

lstanbul aördüncü tera memurlıı

l!undan: 
Sabriye ve Fatma F errlane 

ve Saffet ve Hava hanımlann 
kabile Kadriye hanımdan aldık-
ları borca mukabil vefaen ferağ 
eyledikleri Kasım paşada Sirkeci 
Muslahattin mahallesinin zincirli 
kuyu caddesinde kain eski 82-82 
mlikerrer yeni 98-96 numaralı 
bir bap hane otuz gün müddetle 
ihalei evveliye müzayedesine vaz 
edilmiştir. 

Hududu -bermucibi çap sağ ta
raf emanet malı ve imam meş· 
rutasına ait 12 harita numaralı 
arsası arkası bahriye veznedar
lanndan Hulusi efendi ve saire
ye ait 4 harita numaralı ve ha
fız Bey :zevcesi Havva ve Münire 
Hanımlara ait üç harita numaralı 
arsaları sol tarafı hacı Ismail 
efendi kerimesi Havva Hanımın 
14 harita numaralı arsası cep
hesi tarik ile mahduttur. 

Umum mesabası 409 zira ter
biinde olup bundan 80,15 arşını 

iki kat inşaat adi ve yarım kagir 
hanedir. Bahçede bir kuyu var
dır. Hanede zemin katında mal
tız ocağı kısmen çimento kısmen 
toprak zeminli mutfak mahalli 
mutfak ve malta koridor üzerin· 
de bir heJa ve gömülü küp üst 
katta bir sofa üzerinde birinde 
yük bulunan iki oda mevcut 
olup içinde borçlulardan Sabriye 
Hanım ve Fatma Ferdane Ha· 
nımlar sakindir. Kıymeti muham
menesi temamı bin dokuz lira 
olup talip olanlar kıymet muham· 
menesinin yüzde onu nisbetinde 
pey akçasını alarak 929-3822 
dosyasına numarasına 13-10-30 
tarihinde saat on dörtten on al
tıya kadar Istanbul dördüncü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekale müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

Satılık otomobil 
1926 modeli altı silindirli 

Buik markalı yedi kişilik ve az 
müstamel bir otomobil satın al
mak istiyenlcrin Sanayi ve Ma
adin Bankasına müracaatları. 

Ana, ilk, orta Ye lise kısımları vardır. Kız ve erkek talebe ayrı ayrı kısımlarıdır. Bütün sınıfları 
mevcuttur. Talim heyeti en maruf müderris ve muallimlerden mürekkeptir. Fransızca tedrisaata 
ilk sınıflardan baılanır. Leyli talebenin bilhassa gıda ve sıhhatine azami dikkat ve ihtimam olun
maktadır. Talebe mektebin hususi otomobillerle mektebe gelir ve akşam evlerine aynı vesaitle 

!~~~~~~~~~~~! gönderilir. Kayıt muamelesi devam etmektedir. tM 

,-Muallim Beyefendilere 
En iyi mektep l{itapları 

İlk mekteplerin Dil serisi 
Bir alfabe, beş kıraat, iki gramerden ibaret olan bu seri en 

maruf muharrirlerimizden 
CELAL NURi ve RAUF AHMET Beyler 

ta rafından yanlmıftır. 
Tatbik edilen "ILERl,t metodu yeni olakmla beraber fevkalade

dir. Lisanımızı öğrenmek ve öğretmek için bundan mükemmel 
bir metot yoktur. Maarif Vekaleti tarafından kabul ve listeye ithal 
edilen hütfin ıeri gerek müdericat, gerek tabı, resim, kiğıt ve 
cilt itibarile Avrupa kitapları gibidir, yerli kitapların hepsinden 
Ustündür, fiatları çok ehvendir. 

Adres: Galatada tünelin yanındaki Mcrtebani sokağında Çitu
ri hanında ,. iLERi" kütüphanesi. 

Kız Muallim mektebine girmek 
istiyenlere: 

lıtanbul Kız Muallim mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektcbimizin ana muallim kısmına orta mektep mezunlarile lise ikinci devre birind ımıf 

talebesinden 15 Hanım alınacaktır. 
2 - Bu kısım da leyli ve meccanidir. 
3 - Bu kısımdan mezun olanlar hem ilk hem de ana mekteplerinde muallimlik yapmak selahiyeti 

almıf olacaktır. 
4 - Taliplerin miktarı on befİ geçtiği takdirde müsabaka yapılacahr. 
5 - Bu kısmına girmek istiyenler: A) Hüviyet cüzdanı, B) 4 tane resim, C) orta mektep şehadet

name veya lise tasdiknamesi ile 20 Eylül 1930 akşamına kadar mektebe müracaat etmeleri. 



Nafia Fen nıekıebine1 

Talebe kabulü: 
Nafia Fen mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektep meccani leyli ve t•hail mGddeti Oç senedir. 
2 - Gireceklerin yaıı 17 • 25 olmalıdır. 
3 - Llıe mezunlan imtihansız leyli ve orta mektep mezunlan Hesap, Cebir, musattah hendeseden 

IDGaa'-aka ile alınır. Ve 16 hafta nehari deyam ederler. 
_ 4 - kayt iti Eyini 1 ili 17 -1930 da yapılır. 

=·: ArnavutköyÜnde kagir Çifte Saraylarda ~Umll§I ... 

'N!~.;~ FEYZiA Ti LiSELERi ~~k:~ i'i 
A •d' 1 • na 11nıfı ilk sınıfları ve ayn tqkilit dahilinde kız ve erkek orta ve liıe kısımlarını muhtevı ır. ii i 
Aarın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve tqkillb haizdir. Kayıt muamelesine batlanmısbr. !i ~ 

iı Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında ikbsat şirketine milracaat edilebilir. !I i 
latanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti nakliye :; i 

• itletilecektlr. Resmi karara tevfikan melrtebimizde dahi 1 T eırinienelde derslere baılanacakbr. iiıi 
!llll!R.o··ig ll!llllillB Telefon: lıt•nbul 28b7 • Bebek 21 O =-i!lllee• ... fi .. 

Yükek mühendis mektebi kay
dü kabul muamelesi : 

Vekaletinden: 
Bu sene hükümet hesabına ecnebi memleketlerde 

· çin aıağıya yazıla zümrelerden talebe göoderair. 

~laarif \ l ek:i)eti he ahına: . . ·n 
Tarih ve cofrafya, Fizik-kimya, riyaziyat muallımlen içı 

füe mezunlarından 8, tedris usulU tahsiıi için de 2 talebe ~ön
derilecektir Tedris usulü ahsili için gidecekler ya1nız An tara 
Gazi muallim mektebi terbiye şubesi meıunlara ile ilk mual
lim mekteplerinden en çok dart sene evvel çıkmış olup en 
aşağı iki sene ilk mektep hocalığı etmiş olanlardan musabaka 
ile ayrılacaklardır. 

Nafıa Vekaleti hesabına: 
Su, yol ve köprü mühendisliği için Jiıe mezunlarından 6 

talebe. 

lktısat Vekaleti hesabına: 
Ziraat, kimya, bahri inıaat, maden mliheodisliği, baytarlık 

ve ormancılak için lise mezunlarından 7 talebe. 

Adliye vekiıleti hesabına: 
Hukuk tahıili için Ankara ve latanbul hukuk F aklilteleri 

mezunlanndan 2 talebe. 

Harita umum müdürlüğü hesabına: 
Topografya tahsili için lise mezunlarından 2 Lito-makine 

ustalığı için de orta mektep, san'at mektepleri ve askeri lise
ler birinci devre mezunlarından 2 telebe. 

Musabakalar 18-20-22 eyini tarihlerinde Maarif Eminlikleri 
ile Lise ve orta Mektep müdOrlüklerinde yapılacaktır. 

Talip olıularm evelemirde namzet gösterilmek Ozere ~~ZUD 
olduklan mektep idarelerine mtiracaatlan, musabakaya ııtirak 
için icap eden muameleleri bitirmiı olanlar da ~kan~a. ya~
lı muabaka gfinlerinde saat seki buçukta Maanf Emınlıklen
de veya Liselerle orta mekteplerde hazır bulunmalan IGzumu 
ilın olunur. 

15 Ağustos 930 tarihinden itibaren 
başlanılan Yüksek mühendis mekte-
bi kaydü kabul muamelesine Dolma- ı• .M E D S E D E S ..::;;;;mı; 
bahçe CiV• artnda l.J.ümüşsuyundaki l __ -j Bllro makinelerinin (yan makineleri, elektrikle yazı maki· 

kt b d h 1 d 1 neleri heaap makineleri, elektrikle muhasebe makineleri ) me ep mast a 1 m e her gün Sa• j Tllrki;e umum vekiletini latanbulda Ziyaedd~ S~.Bey de-

b h t d - rubte ederek ife başlamıştır. Tqra veklletlerıne ıbtiyaç vara saa 00 an akQam 00 yediye l_ dır. Talip olanlann Birinci Vakıf Hanında Ziyaeddin Sait Bey 

k d ı Y ile muhabere ederek şeraiti anlamalan rica ve illn olunur. 

a ar o mak üzere 18 Eylül 930 ak- 1 :ee-=c:w:<>0<>0C>:>OC:ı< 
şamına kadar devam edilecektir.Ar-
zu edenler' bu hususdaki şeraiti biz-
zat mektepten alabilecekleri gibi 
po ta U.e de istiyebllirler. _____________ ........ ________ __ 

Orman ameliyat mektebi 
Onn.n mtlhenflu m .. vl11I yetiltirmek O•en yeaidea açılmııtır. Leylt •tt tneccanldir. Mliddeti 

t.bsiliyeai üç aededir. /Jt1111buJ•ffa Btlytl.'/cdere Bah~e k6vtlndedtr. 
Talebe aft " kabaltlne batlaautbr. ayt •• ltabal muameleai 1 teırfnienel 19!0 tarihine kadar 

devam edecektir. 
25 talebe almacakbr. Faila talebe mhurunda aralannda mnu•aka yapalacakbr. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları: 
1- Talipler Tlrkiye dlmburiyeti tabaanclaa olacaktır. 
2- Taliplerin yqlan 25 ten yukarı ol•ayacakm. 
•- T.llpler orta mektep meaana ol•aılılır. 
4- Talipler haltabkh aakat olmadıldatıaı, enaalı yerlerde daibk havalide yDı0yl1p geımeğe ve 

laa1•ana biameie b&nyevi tqekklllltmna mUait ve mUtahammil olduğunu tasdik eden bir tabip 
POftlna maıık olacaklardır. . 
S- Talipler iyi abllkh olduldannı ve hiç bir ıha cezayı mOltelzim ef'al ve barekltta bulunma

daiuu beyan eden ve mahalli zabıtasınca tutild oı.. ihtiyar heyeti tnazbata11Da malik olacaklardır. 
6- Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki prtl anna tevfikan aoterlikten tatildi kefalet senedi 

•ereceklerdir. 
Orman mDbendi• muavini olmak icin erman .. eliyat mektebinde tahsile talip olan orta mektep 

aaezunJan t Teırinevvel 1930 tırihine kadar latanhul'da BOy&kderede Bahçekayn'nde ynkaek onaan 
•ektebi rekt6rl0ğllne yahut ormu mOdtırltlklerine, orman •tıdirleri olmayan yerletde en bllyiik 
•llkiye memurlanaa bir kıt'a istida ile mfiracaat etmelidirler. 'falipler l.tldalarma hllYiyet clbdam. 
•ektep f8hadetaameai, aıı falıadetnamesi, hllanllhal mazbatam ile tabip raporunu raptetmelidirler. 

Yu••ksek mu••hendı•s mektebı• Piyaneo mlJdürllJEünden: 
Kurban ve aadakai fıtr afriı· 

lerinden 120 ıer biri adet tab 

mu .. b ayaat komisyonundan ettirileceğinden taba talip ola-
caklann pey akçalan ile birlikte 

Yibek Mübendie mektebinin 18/Aiuıtoe/930 tarihinde kapah 1519,1950 cumarteai saat on ber 
aa.f uaalile icra edilen intaat münakaıuında taliplerin tekliflerinin te piyango mttdOrlGgtlnde mlte
'-tname ahkimma tevafuk eylemediii ıörüldüiü cihetle tartna· ıekkil ta11are mubayaat komi•· 

lan h ·ıe yonuna mllracaatlan • ....._ iltibuı mucip aibi görünen nokta n tnzi i auretı mezldir ---------------
İlafaat 13/Elül/930 tarihine müaadif Cumartesi sünü uat 14 te icra 
edibnek üzere yeniden kapalı sarf usalile mUnabeaya kôihlbbut ol· 
~ taliplerin bu huıustaki muaddel tartname ve .air evrak:1 

'-'Gtefetrlayı mektep Maresinden almalan ilin olunur. 

Senar Tllik memur istiyorm 
Yapacaımıa saat• g6re ayda 90 lira· 

dan fnla kazanabilirsiniz. 
lstınbul dordüncü \ ıkıfhan içındc 

Onionkol Tesnat 

Maarif vekaletinden: 
. k b" • b 1 9 930 taribia-Erzurumda yapılacak Muallim me te ı anpa • • . 

den 1-10-930 tarine kadar bir ay mOddetle ve kapalı zarf~ 
mOnakaaaya konmuıtur. Milnakaaaya iftirak edecekler bn~k IDf&at 

• k bili• ti maJiJ• Yeli• yapmlf olduklanm mOfİr ehliyeti fennıye ve a ye 
l . 1 . fenni f8rtn&me ~e kalannı hamil olduklan halde p in proıe erı ve . ekA1 ti 

mukavele suretlerini her giin öjleden sonra maarif v e 
inıaat mlldilriyetinden tedarik edebilirler. edilecejia· 

ihale 1 teırinienel çarpmpa f&ntl .. at 3 de _lcraAt kanununa 
den talipler mezk6r glln Ye saatte mOnakaaa ve ıbal kal ti ilifUt 
g8re tanzim edecekleri teklif mektuplannı Ma~f ve e YUku bu
komiıyonuna tevdi edeceklerdir. Muayyen vakıtten ıonra 
lacak müracaatlar nazan itibare ahnmıyacakbr. 

•• 
İstanbul gümrükleri baş mu-
dirliğinden kil ......,.. 

lıtanbul Gümrükleri için 82~ çeki odun !kt 30,~iplerln bu bu
kömürü aleni münakaaa ile mUba7aa oluna c:;_artesi tünü .aat 
ıuıtaki ıartnameyi görmekle berabe~ ~3 9 930

1 
. i in Bapnüdürlük· 

14 te icrası mukarrer münakasaya •ttırak etme en ç 
teki komiıyona müracaatl~rı. . 

-Kocaeli vilayeti daimi 
encümeninden: 

. . . k 1« kal•• 
Kocaeli viliyeti memleket hastanesa ıçın abnaca ki f8rtDam~si 

eaayı bbbiye ile 13 kalem alib cerrahiye olbatta t ihale edil
mucibince 1 tepinievvel çarpmba gtıntl uat on ( ~D 125 li• 
mek bere alenen mtmakaaaya konmuıbar. Talip ~·~il t• daimi 

:da ·ı zkü t "ht Kecaela vı ye ı ralık teminat makbu n e me r an e . 1 k . tiyenle-
1 . . x k bıfıillt ·-··- .. encilmenine ve ıartname ennı gvrme ve 

rin Kocaeli ııhhiye mOdOriyetiae mlracaatlan. 
... 'f 

Kocaeli vilayeti daim~ 
encümenınden: 

d 1 ve ıo adet memur. 
Nafia dairesi için alınacak 90 • et 8•111e e .biace 24 eyini çar-

ı · ıuartnameaı mucı 
çadırı mevcut numune en v~ r-- d' ek Ozere kapalı zarf aure· 
çamba gtlnll saat on beıte ıha~e ~ 1.lm 'ralip olanlann 500 liralık 
tile yeniden mllnakaıaya vazedılm1ııtir. kftr tarihe kadar vill-

kb • 1 t kl"f mektup aranı mez f teminat ma uzıy e e 1 
• t amesiai g3rmek ve ta -

yet daimi ıencDmenin~ vKermelel~ı Bve ı~rb:ndialiğine mliracaatlan. 
silit almak iatiyenleran ocae ı aım 



<:Ueteye ıı:ö•derı l rct k meıauplann u:ı:erin! idare içinse [ idare 
air ise 1 Yv.1 ] i~areti konulmalıdır 

yaııya 

J._..,,.a.n mektapların ı&d•..aiodea. ID7mftf mabdde.ruıb. me.ktuplara koa• •"l paraİart• 

L. ı.a,.bolma•ıncl.n ~• lllıale.nn münde,_bDÔ&D ide.re aeo'..ı delil.lir 

' 
/T~==~--=-=S=A=Y=l~S=l=H=E=~==Y=E,.--R.="'D=E=b=K=-U'""R."""""U=Ş=~-·~ 

ıl 
IJ ISTANBUL 

:\lATBAı\ VE ıDARE.IIANE: 

13abıall. ı'.nkara cadde' nde ·v AKJT Yl."1\DU. 

Lr..• • 1970 ı lOARE IŞLEf'J) 1971 ( YAZI iŞLERi ı T•ı..•t : VAK.iT , Poota pi .. • 
6 4 

,. 
• .s :ı ff" + 1 !ft*" sa '" ....... ~ • 

[ ___ oe-vı-et-o-em_•_~_·•-ar_·_••A~n•-ar_. __ J~KVu··~A?·.·,K~"lı .. lTaAnılanr~j~ .. -,':.t1.·~S·2wt~l:kızftlEiı~Lnnl:Sari~e:S~l~I 
Muhtelif ölçü aletleri kapalı zarfla pıüoakasaya konmuştur. 

11 
Münakaaa 29 Eylül 930 pazartesi 'glinü saat 15,30 da Ankarada neırotıınuT ..ııı i ı 

Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. • ........ Tarife .......... : i i Uk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir ' 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muakkat ! 1 Def alık kuru; 30 • i j Bütün sınıfları mevcuttur. 1 

teminatlarını ayni günde aaat 15 e kadar münakasa komisyonu ka- i 2 .. • 50 ! ! i Kız ve Erkek talebe ayrı kısımlarda ve ayrı teşkil.it dahilinde l 
tipli~1ne vermeleri lazımdır. : J • ., 65 ! ' idare edi1mektedir. 

Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde Ankara· • 4 25 : ı 

da, ve Haydarpaşadaki ldar~ ve~eler~nden tedarik edebilir. ! ihıivaç kalmav:n- ~ Talebe kayclına bgo~nşdelraı.·lı"nr. dı ı l 
...- ...- ~ : cav4 kadar (azamı 

100 
: Talep vukuunda tarifname 

Kepek nakliyatında tenzilat : 10 defa> il.tn edil- : \ \ Şehzadebş1 Polis Me~kezi arkasında 
Kepek, razmol ve pç spal gibi değirmenlerde hasıl olan buğday ! mek f1zer~ maktu ! . .. :::: ..... ;;,:.;,;;.:;;;:::~:,: . .' . .. T elefoo: Is tan bul 2534 ...... ::~~·::;,~:;;;:;::;:~·;;;;;:;;::;f.: f 

gııası ve elek üstU mevat nakli yatma 20 Eylfıl 193') tarihinden • Abonelerimizın her Uç aylığı için : ___.- · 

itibaren, buxday ve zahire nakliyatına mahsus n 
9
· D numaralı ten· ~ bir defuı meccanen'. : 

ıs ! ıe satırı ı:eçen ilAnlann fazla ~atm : 
%illi tarife tatbik edilecektir. ; için 5 er kuru~ zammolunur. : 

Fazla tafsilAt için istasyonlarimıza müracaat edilmesi rica olunur. '•••••••••• ••••••••:ıe•••••• 
• • • Müteferrik 

719 adet meşe traverıin kapalı · zarfla münakasası 29 Eylül Biçki dikiş dersleri - 18 se-

1930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet demiryolları ida- nelik tecrübeli usulıcrle ders almak iste
reıinde yapılacaktır. yenlerın Divanyolmıda Biçki yurdunda 

Münkasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat Hakkı Beye müracaatları. Telef: 2038 

teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mükasa komisyonu Müracaat evi - Her işe mu-
kitipliğne vermeleri lazımdır. taha5sıs memurlar sevk eder her şey~e 

Talipler mükaıa şartnamelerini üç lira mukabilinde Ankarada Azami teshilAt gösterir. 
ve Haydarpaşada idare vezneferinden tedarik edebilirler. · Aleksiyadi han Galata, müessisi 

----···----
-.. ~· ~. . i •• ~ ,. • •. ,"Y, : •. 1 Defterdarhk ilanlar~ 

1 .ı. , .. ~ "'; ' - ' • • ( /':.. • ' ' 

Satılık yaprak tütijn 
Aksarayda Redif pafa konağında sırapaatan mamul (13997) 

kilo lzmil yaprak tntüoli satılmak üzere müzayedeye çıkanlmıştır. 
Müzayede 9-9-930 tarihinden 15-9-930 tarihine kadar devam edecek 
ve 15-9-930 pazartesi günü ibaJei katiyeıi icra kıltnacaktır. Talip 
olanlar şeraiti müzayedeyi anlamak ve pey sürmek üzere Galata 
maliye şubesi tahsil memurluğuna müracaatları. 

* KİHALIK DÜKt\.AN: 'No. 26 Mehn:et Ali paşa 
Haıı 11 alt k:ıt•, Knraköy senelik. kir. sı 18 ; Lira. "Kira
lamak pazariıkla 24 Eyliil 930 Çarşamba 15 Defterdar
lıkta (l!-281. 

• Satılık ev maa dilkk4n, 4 hissede 3 hissesi, numarası 44/46 
Muradiye sokağı Caferağa mabalJesi Kadıköy. Tahtında dükkan 
birinci kat, bir mutfak, bir oda , bir sofa , ikinci kat iki oda , bir . 
ıofadır. Tahmin edilen 2000 lira kıymet def'aten verilecektir. Mü
zayedeye iıtirak edeceklerden ' /, 7 buçuk pey akçesi almacaktır. 
Satıf muamelesi 22-9 930 Pazartesi günü saat 15 te Üsküdar Mal-
mOdürlüğündc aleni müzayede usulile yapılacaktır. (R.) 

Usküdar MalmüdürlüOünden: 
Satılık ev 4 hissede ·3 hissesi : numarası 42 Muradiye sokağı 

Caferağa mahallesi Kadıköy birinci kat bir oda, bir mutbab, bir 
sof41, ikinci kat iki oda, bir sofadır. Tahmin edilen (1000) lira kıy· 
met defa ten verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden% 7buçuk 
pey akçesi alınacaktır. 

Satıı muamelesi 22-9-930 Pazarteıi günü ıaat 1 S te Üsküdar 
MalmUdürlüğünde aleni müzayede uıulile yapılacaktır. (R.) 

• Sahbk arsa: numarası8Tilrbe sokağı Hasanpaşa mabllesi Kadıköy, 
Kuşdili çayırı karşısındadır. Tarafeyninde apartıman mevcut olup 
bina ioıasma elveritlidir. MesahaS1 miktarı 150 ziradır. Tahmin edilen 
250 lira kıymet defaten verilecektir. Satış muameleai 22-9-930 pa
zartesi a-ünU saat 15 te Üsküdar MalmOdürlüğünde aleni müzaye· 
de uaulile yapıJacakb. R. 

Ferit 

Mühim vekirh ilan: Müracaat 
evi - lstanbulda senevi 7000 liva kAr 
temin eden bir işten dolayı sermayeda
ranın teşriflerini rica eder. 

Aleksiyadi Han Galııt:ı 

Satılık hane - Şehzade haşında 
Çukurçeşme yanında T~han arkasında 

i\larmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 

ve müstcmilAtlı müceddet kArgir hane 

satılıktır. içindekilere müracaat 

ııı~ıı~ıınıııı~ııı~ıııı~ııı~ııı~~~lll~ 
Kiralık kargir hane 

ve dükkan 
Beıiktaşta akaretlerde mü

kerrer 26,18,103 numrab hane· 
lerle 19,23,32 numaralıdükkinJar 

bilmüzayede icar edileceğinden 

eylülün birinci pazartesi günün
den itibaren yirmi glln mfiddet
le aleni mUzayedeye çıkarılmıştır· 

Talip olanların ve daha ziyede 
malumat almak isteyenlerin 24 
eylül çarşamba günll saat on üçe 
kadar mahalli mezkiırda 54 num-
rolu yazıhanede mütevelli kay• 
makamhğma ve yevmi me:ıkfarun 
saat on üçUnden on beıine kadar 
lstanbul evkaf müdiriyetinde 
idare cncUmenine müracaat 

etm~leri. 

Dr. A. KUT iEL 
Muayenehane ve tedavii elektrikiye 

labcratuyarı. Karaköy Topçular caddesi 3 

Orman mühendis muavini 
Yeti9tirmek üzre Orman ameliyat mektebi açılmııtır. Leyli ve meccaoidir. Tah•il milddeti üç 

senedir. lıtanbul'da BüyUkdere - Bahçe köyündedir. 
Talebe kayt ve kabulüne bq:lanmışhr. Kayt ve kabul muamelesi 1 Tetrinevvel 1930 tarihine kadar 

devam edecektir. 

25 Talebe alınacaktır. Fada talip zuhurun<la aralarında miisabaka yapılacaktır. 

Orman ameliyat mektebi kayt ve kabul şartları; 
1 - Talipler Türkiye Cümhuriyeti tabasından olacaktır. 
2 - Taliplerin yaıları 25 ten yukarı olmiyacaktır. 
3 - Talipler orta mektep mezunu olacaklır. 
4 - TalipJer hastalıklı sakat olmadıklarını, arızah yerlerde · dağlık havalide yürUyüp gezıne~e 

ve hayvana binmeğe bünyevi teıekküllbnın münait ve mütehammil olduğunu tasdik eden bir tabıp 
raporuna malik olacaklardır. 

S - Talipler eyi ahlaklı olduklarını ve hiçbir glina ceıayı müstezim ef'al ve harekatta bulunma
dığım beyan eden mahalli zabıtasınca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasma malik olacaklardır, . 

6 - Mektebe kaydolunan talebe olbaptaki şartlarına tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedı 
vereceklerdir. 

Orman mühendis muavini olmak için orman ameliyat mektebinde tahsile talip olan orta mektep 
mezunları 1 teırinievvel 1930 tarihine kadar lıtanbul'da BDyükdere- Bahçekayü'nde Yüksek orman 
mektebi rektorJuğuna yahut orman mlidOrlüklerine, orman mUdirleri olmayan yerlerde en bUyük 
mülkiye memurlarına bir kıt'a istida ile mllracaat etmeleri. Tatipler istidalarına hüviyet cüzdanı, 
mektep ıahadetnamt:si, aıı şahadetnamesi, hOınü hal mazbatası ile tabip raporunu raptetmelidirler. 

..... 

~ 

.. ~ 
Olüm~ 

tehlikesi ı ---

t; 

-Slnekler en müstekreh yerlerde ya~ayaft 
ve beslenen mlkı op nakili mülevves hay. 
vanlardır. Bunlar yemeklerlnlz Ü7erlnde 
gezindikleri zam:ın kıllı ayaklarlle ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalıkların mlk• 
roplarını orada blrakıılar. Ailen iz! bunlar· 
dan sıyanet etmek isterseniz Flit lstlmal 
ediniz. Flit sinek, slv rl sır. ak, pi re, gUve, 
karınca, hamam böı~eğl ve tahta kuruları-
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen leke 
yapmaz. Flltl dlger haşarat öldüren mayl-
lerle karı~tı rmaymız. Tenekesi sarı ve ku-
şağı siyahtır. 

;::Daha _:çabuk _6ldürür 
Umumi Deposu :J. BERT ve ŞO~EKASI lstanbul ·Galata VoJYoda Han' 

-------------------·---- __ ____.... 
. . ... . ··-··'ı!- '~ '-!'· .......... "f·~~ • ··t· . ", . "\ '' - 1 ista.n buı Beıedlyesl ilan la.r, ~ 

Jstanbul Belediyesinden: Cihangir yangın yerinde Firüzağa 
mahallesinin Araplarçıkmazı sokağında 170 harita numaralı ar" 
salar arasında 37 metro murabbaı yüzsüz arsanın metromurab
bama üç lira kıymet takdir olunarak bedeli sekiz sene ve sekil 
müsavi taksitte ödenmek üzre alakadarları arasında açık mOza· 
yedeye konmuştur. Taliplerin ıartnameyi görmek için hergilll 
mUzayedeye girmek için ihale günü olan 4 T etrinevvel 930 Cu
martesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Kasımpaşada iskele meydanında ı 08 ve 150 metro belediye 
mali iki tane arsa açık müzayede ile kiraya verileceğinden isli" 
yenlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile 17 Eyl41 
930 Çarşamba günü saat on beşte Istanbul belediyesi Beyoğlu 
şubesi endimenine gelmeleri. 

lktısat Vek:aletinden: 

Civciv, tavuk kümesi ınşaatı 
Ankara Ziraat mektebi arazisinde inşa edilecek olan 13 bİJJ 

800 lira bedeli keşifli Civciv ve tavuk kümesi bir talibe ibal~ 
edilmek Uzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Müddet• 
münakasa 11-9-930 tarihinden 2-10-930 tarihine kadardır. Evrak• 

fenniyesi ve projesi lktısat Vekaleti muhasebesine verilecek bef lir~ 
mukabilinde telsiz telgraf cıvarında Enstitüler ioıaatı heyeti feıın; 
yesi tarafından verilmektedir. Zarfların 2-10-930 perıembe g0ıı 

saat on beşte lkbsat Vekaleti Ziraat müsteşarlığı kısmında koıııir 
yon tarafından küşat olunacağı ilan olunur. 

1"es.'ul müdür: Refik AJıın•' 


