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Yeni Fırkadan ayrılan meb'us Heybelideki deniz yanşkn 
Reşit Gal~p Bey neden. ç~kildi ? 

,, 1 
zmir tezahürlerinin şeklinden çok müteessirim.,, 

Aydın meb'usu mecliste müstakil olarak 
çalııacağını söylüyor Gazi Hz. 

Kendisi timdiki halde Büyük Mil- Dün "ıarayda meıgul 
let Meclisinin yegane müstakil oldu 
meb'usudur. Reşit Galip Bey ban

Gazi Hazretleri dün aa .. 
gi fırkada bulunursa bulunsun ıa-

1 

raydaki dairelerinde meı .. 
mimiyeti ve milli ideale merbutiye- gul olmuşlar , hiç bir yere 
ti ile tanınmıı bir gençtir. çıkmamışlardır. 

Reıit Galip Bey, istifası hakkın
da bir muharririmize şu beyanat- Ağrıdaki eşkiya 
- bulunmuştur: 

"- Serbest Fırkadan çekilmek- Son mukavemetleri 
Jiğim, tek frrka siatemi·1in bir kırılmak üzeredir 
müddet daha devamı muvafık o- Ankara, 12 ( A.A) - Büytık 
lacağı kanaatinde bulunmaklığım- ağrı mıntakasında mahsur vazi
dan ileri gelmemiştir. Müteaddit yette bulunan eşkiyanin kurtul
fırkalara lüzum ve ihtiyaç kat'i
dir. Son İzmir ve havalisi tezahür- mak üzere yaptığı btitUn teıeb

büsler akim kalmaktadır. son 
leri bu ihtiyacın şiddet ve mühre· mukavemetleri de kırılmak ilze-

Reılt Gallp B. miyetini İspata .kafidir. Halk Fır- redir. Ağndaki belli başli u11at 
. Aydın meb'uau Retit Galip Be· kaslile Serbest fırkanın ana ve te- rüesasınm da bunlar içinde bu

Yln Serbest Cümhuriyet Fırkasın- me sayılacak siyasi prensipleri lunduğu tahakkuk etmiıtir. Kara 
d~ iıtitll ettiği bir kaç gündür arasında hiç bir fark yoktur. Esas- ve bava kıtaatımızın gösterdikleri Dün Heybeli adada~ yapdan deniz yanılanna ait 

--:ı 

dılden dile dolaşıyordu. Fakat larda tamemn müttehit iki fırka ğayret ve kaLramanlik takdirin muhtelif intibalar 
~·~le. ıne,.rkezi bu mes;le ~ak~·~~ n~ına yapılan tezahürlerin kanlı fevkindedir. Yazıst 3 üncü ıayıfamızdadır 

malumatı olmadıgını ılerı su- netıcelere varması her iki taraf ===~~~=================·----'"====:===========::::=ıs 
rerelc R ·ı ,. -ı· B · · 'f Ad e~ı ua. ıp eyın ıatı aaıru nümayişçilerinin bu esas birliğini 

eta tekzıp edıyordu. k b" 
Re·ı·ı G ı· B · f k d • t' unu taca , ır tarafa atacak kadar 

:r a ıp eyın ır a an ıs ı· . 
f e.sı bugün artık bir em,.ivakidir. asabı yete kapılmış olduklarına de-
-==============l lalet eder. Kanlar içinde boğuş T ftvkı· f at 9 mak için bir sebep görmüyorum. 

...,_. • İzmir tezahürlerinin şeklinden 
çok müteessirim. Bunda Serbest 
fırkanın hiç bir mes'uliyeti olmadı· 

F y se ahatinden dön .. yor • 
1 t 

Kendisini Bandırmadan alacak olan Marmara vapuru 
bu sabah erkenden şehrimize gelmiş ve Lider 

karava çıkmıs bulunacaktır Uo ~i~i (1037)k uruştan 
Ingılız lirası satmak 

istediler 
ğına kaniim. Milletimizin fıtri Lider Balıkesir nutkunda icra ve iflas kanunundan şikayet ederek 
vekar ve terbiyesi ile telifi kabil . • " · • • • • " • 
olmıyan bu hareketlerin saiki ma- lkhsadıyatım1z uzerınde suı tesırı olduğunu soyledı 

=efhut CÜ~iioı halinde ya.. halli idarenin hatası ise müseb- . Bandırma, 12 (VA~IT) - Lidc jm~mleketim~zde tatbik kabiliyetini ni Fazlı Beyden malümat rica 
alaııaıı cur'etka 1 k f biplerin cezalanması için Mecliste rın nutku rok hararetlı oldu. lstas- haız olmadıgı anlaşılan icra ve lf- ettik. Fuh Bey fU malumab 

lete rapten b .;, ar e a- b .. t .. k t' 1 1 ., yon kalabalıktı. Lider Hamdullah las Kanununa temas ederek bu ka· verdi: 
Esha ı_ra -mışlardır u u~ uvve ım e .ça ışa.~gı~. Suphi B. in (Akşamdaki makalesin nunun iktısadiyatıınızı mahvetmek-

ın l'e kambıyo borsasında ban Vıcdan kanaatıne mustenıt fır- den dolayı kendisine bir tetekkür te olduğunu söyledi. · - Hayır, bilhassa böyle ter-
acentaıann kanuni mevzuat ve karar . kacılık hayatının inkişafını temine telgrafı yolladı. S b t il h . t f k tibat alındığı doğru değildir. Şe-
nameler h"l:ıı 1 k ··h' b' h' h M ·ı l b l er es c m urıye ır ası re- • • • hl h k ti ı ;,ı. ına hareket ettiklerin ça ışma mu ım ır ızmet sa a- armara vapurı e 5 te stan u - .. F th' B . b b h B birde aaayışı mıu are e ere 
den ·· h - d B . . . d ısı e ı eym u sa a an· 

şup e ediliyor, bunun için bu me- sı ır. unun faydalı olabılmesı ı· ayız. d d l k M kartı her zam·an için emniyet 
Bele üzerinde aıakadarıar tararmdaıı çin mütekabil sükun ve itidalin şart icra ve iflas kanunundan ır~1a ıan . ge ece h . adrmara dva-
biiy«k bi te kk ld ... .. h kt purı e ımır ıeya atın en av e- [Alt taralı 3 üncü ıagılamızda] 

r ya uz l'e itina gösterili. o uguna ~up e yo ur. •k: t f b Jd k d' ~ 
)"ordu. Bu dikkat ve itina evvelki ak- Ben, bundan sonra, Mecliste ŞI aye 1 e enme te ır. 
talil ilk neticeyi vermiş ve tannınuş müstakil kalacağım. Bana iltihak B~ndırma, 12 (VAKiT) - Fet- Fethi Bey bittabi dostlan ve 
htr acenta ile şerikleri borsa haricin- edecek arkadatlar bulunursa on- hi Bey Balıkesir n~tku~da: - B!l· hrka arkadaştan tarafından nh-
de P.yrimeşru iş görürlerken y k 1 larla beraber bulunmazsa tek ha- hassa kıskançlık saıkaaıle veya bıl- tımda karşılanacaklardır. 

a a an. ' "b" h " "'l"h 1 l h 
llUşlardır. Bunlar Miç El. ile şerikle- şıma vicdanımın ve kanaatimin mt emh~elgı. 1 'kıa 11 mt? ~ küa.~a .. altmr a ... u Bu münasebetle dün, şehriıniz .. 
Jidi 1 1 Albe .. eza ur erm yme mı çu ege d h h . b. ü • ihti 

r. s mleri r, Salomon ve Si- ~?sterdiği yol üzerinde yürüyece- çalışanların haline acımak lazım· e er angı ır n mayış .. 
lhantoftur. gım, dır. Efendiler! günet balçıkla sıv maline karıı zabıta tarafından 

İngiliz Jlrası 1030 kuruşken bunla!" Ortalıkta gittikçe daha fazla vanmaz.,, dedi. Sonra ticarette kre- bazı tedabir alındığı şayi olmuı-
borsa haricinde İngiliz lirasını 1034 yayılan bir betbinlik, bir endite, dinin kesilmesine sebep olan ve tu. Dün bu hususta vali muavi-
hruştan satmağa cür'et etmişler ve s~lgını var. Milleti ümitsizliğe, em---,-'=......, ec::c:: 

350 lira satmışlardır. Meşhut cürüm nıyetaizliğe sevkedebilecek mahi- ""' 
yette olan b ·· f · d" k' bu esnada ve taharri memurlarında ı u mu rıt en ıte teı m 

iki n ° unmalıdır. lktıaadi aıkıntı mu-
za.tın huzuru ne yapılmış, acentalar hakkaktır ver il ... d ·n1aı· 

~•kit d'l k ı· .. d .. ı·· v .. b 1 ' g er agır il', ı a· e ı ere po ıs mu ur ugune ın yer eşmesi s "'l k"k 1 
IÖnd ·ı . 1 d. b ' ag anı o sa a-

B 
erı mı~ er ır. ki~lm~a~ için bir müddet sıkı bir fi-

lırada ıfadeleri alınan acentalar r dısıplini takibine lüzum görül· 
kefalete rapten serbest brrakılmışlar- müı olduğu da do w d . fak 
dı l b .. t .. b l gru ur' at, r. ngiliz lirasını bu suretle ve mü- .u un un arın izalesi için en ıa· 
8aadesiz istiyen bir İranlı tacirin de i- hm çare, heyecana ve asabiyete 
fadesine müracaat edilmiştir • kapılarak biribirimize ıaldrrmak 

Alber Ef. ile şerikl rine ait bulunan mıdır.?· Mütareke sonundan İzmir 
'Ye mühürlenen yazıhane bugün açıla- z~fe;ıne k~dar. süren uzun yıllarda 
1"a.k tetkikat yapılacak, vaziyet inki- ~ze nebceyı beklerken çektiği· 

mız ıstırap bugünkünden 
ŞBf edecek ve acentalar evraklarile idi? O zam 'il f az nu 
... _, · an mı ete za er vade-
ueraber adliyeye verileceklerdir. Bu a- den ve söz" ·· t t d . unu u an a am gene 
•centalarrn bittabi borsa ile alakaları ba§ımızda değil mi?. Sadece bunu 
kesilecektir. Alakadarlar bu hareketin hatırlmaak halkmıızı t k" .. es me ve u· 

YARIN . 

12 
SAYIFA 

_ ....... 

kanunda cezası üç sene hapis oldağu- mitsizliğe dü•mekten k ... ' 
i kt d. ı '-~ f· ~ orumaga __ 

na şaret etme e ır er. ıW ı gelmelidir,,. Diiııkii y anflarda Heybeli ada önGnde demirliyen filomuz 

Yüznıe Hüsabakanıız Yarın Tafsilatını iç sayıla· 
larımızda okuyunuz 



Kalıılre, 11 (A.A) - Bir talma 
~ ..... midi ... 
mlfolclaia .............. . 
................ ,..,,, Mil 
................... iki 
lradm ...... H.,.a a.. Yalm
dillcllr. Enılee t9vldf eA1ili 
~ .. Alama ....... ..... ,,...,... ... ,. ...... 
....... talba ........ --....... 

ICalalre, ı 1 (A.A) - Bepelıil 
Salla,... ........... . .......... ...,.... ....... 

..ıdıt mabıar ,arlnen ,tlllcl 
aDabab,a •lmmayacaktir. 
...... d•Mllc ..,. 

..WVamakBe,la JpNtlletam ...... ...., ..... ,.,. 
~ ,... .. , .. .-ı.. 
IODn Kmaı.clada llblcaln ,... 
amdakl b•lukta !.itecektir. 
............. Wlmhtlırla 

:Jldçiileda ...... ....... 
... & •• ,. ......... ...... 

cıelder6-. .......... .,... ....... _ ...... ..,_. 
~·~=:=.:= da......... . ..... .. 
.... ,. iilıldt•lliı .. .... 
.... ..... .. .... t'bht ......................... 
• rlea ...... 

dal- be7uı etmittir., Parla
meto reJI• ipim tfdlleeeldlr. 
•et. Jabl bir atide dlledill 

lılktmell .... , -----·Dl 
elde edeftktlr. 

ı;u7..uatıerm ~ * 
H• ltamaaa, lfnlt derec:He 
milli18f olu Vaft flrkullla 
lallcum etmekle Ye MzkOr fir
QJl ......... .,.trmk tİQa• 
retiae sirmif olıllakla iltillaa 
e1lemektedfr. Halip, 1aemleketia 
s. .. ....,. ........ .. 
k-atW .... eylet)liıtir .. 

Şa_lıir B. 
1 1 1 

lkhMI Nlclll iNii& ~1ı1r.ı;. 
111llle 11elmenr;,;tr 

Donldl .. ilde .... blrlllcle 
ilduat ftldl ~ HJin .......... ................. 
..._ 11a1tntoeilıı• .....Uet er-
....- ..... haber •arda. 
ş.ldr iL .... Wrlikte ı.taa-
.... .. ... ıı' 16 •• d.ekika 
ela çikuı 1Dllhlm bazı itlerillln • ... ., ... ..,... ..,...ttai Wr iki 
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l~aretler ı -Ne anlıyorlar? 
Bazı kimselerin dilinde acip bir te-Wn\rK<TIVfr msı 

Ş k ·ı A ti · Bir hasPihal rane var: ar VI aye erı· ,,_ S iz kalemlerinizi bilediniz, mu 

miz ve Rusya sü~!~.~:a:~r::ı: ~~~~aGk:~= ~:~e!~~t~i~:~ı::.dan boğmak istiyo~~ 
(Artvin) den aldığımız haber· mışlardı. Biz, çok ciddi bir mese- Hayır efendim, hayır. Bu 13.f pek 

lere göre Rusya ile Artvin, Kats leden bahsediyorduk. Etrafımda kurnaz, pek hin oğlu hin bir ittiham
gibi Şark vilayetlerimiz arasında- I b b I dan başka bir şey değildir. Biz ne diyo
ki ticari münasebat geçen mayıs· hep ai e a a arı ve çocuk ana- ruz onlar ne fchmediyorlar. 

YAZAN : Omer Rıuı J KIZIL 1 
'- .. 

GOMLEK 
Hükumet tah~ikata başladı tanberi tamamen durmuştur. Bu- lan vardı. Mevzuumuz da yaban· Efendiler daha açık söyleseler ... ama 

nun sebebi mahal~i gümrük idare- cı ıoektepleri idi. Biraz sonra biz dillerinin altındakileri peis: ahl an-
lerince yanlış olarak tatbik edil- çerçevesinden hımhım bir sak· lıyoruz. Onların sitediklerini yapalım En muteber adamlar her verde idareyi 
mekte olan bir tarife meselesidir. safon sesi aelen kapıyı kapadık. susalım öyle mi? f • d ki d 
Bu vilayetler imiz için Rusya ile ti- k 6 Yani elimiz kolumuz bağlı hapisane te tıf e ece er İr 
cari münasebatm kesilmesi umu· ve endimizi münakaşamn:a ver- kaçaklarının halk ve muztarip insan - 6 -
miyetle alış verişin yüzde seksen, dik. rnaskesile koca bir şehri altüst etmele- - Hayır, ne olmuş? ihtiyacını hissetti. Herkeşİn huıd; 
doksan tenakus etmesi demektir. Zengin bir baba. yedisini bi- rine göz mü yumalım! - Açlık, sefalet, kanlı döğü~- runu selbeden bu vaziyete nihaYe 
Bu itibarla hali hazırdaki vaziyeti tiren oğlu He dokuzuna basan Ellerindeki tiraj kaşkü1üne el c;a- meler, türl.ü türlü zulü~ler .. : . AHal~ vermek lazımdı. Bunun için . tl~l 
nazarı dikkate almak bir vazife- kızını bir ecnebi kollejine ver- bukluğu marifet diye halkın kesesinden o kadar hızar olnıuş kı hukUmett Osman Medinedeki başlıca rıc3 

meyi dütündüğünü ~öyledi. .. Ço- haraç kesen açık gözlere aferin, ne iyi tanımamağa karar vermiş. Hüku- davet etmiş ve onlara: 
dir. ettiniz mi diyelim... met onlara karşı askerlerini sevke- - Görüyor ve işidiyorsunuı• 

(Artvin) ve (Kars) vilayetleri cuklarm zaten pratikleri var. "Hürriyet var!,, diye hapisanelel"i derek dul bırakmadığı kadın kal- demişti, siz bu devlette, bu idare~e 
ahalisi geçen mayısa kadar Rus. Dil hususunda güçlük çekmezler., açıp elalemi hüyra yollara ve çalışkan mamıt. benim mürakiplerimsiniz, beotıı1 
ya ile emtia mübadelesi yapıyoı- Djyor o müesseselerin ciddiye- lzmir halkının başına mı salalım? - Desene biz halimize tük- şnhitlerimsiniz. Bu vaziyet kartı•1ıı 
lardı. Bilhassa oizim taraftaki tüc- tinden, tahsillerinden itinadan lzmire kara yolundan dört senede, redelim. da ne dütündüğünüzü söyleyiniı··· 

ı ı dem vuruyordu. usturadan bir yol üstünde varan in· - Ta?ii halimize şükredelim, Fikirler teati olunmuf, netic~de 
car ar myun, sığır götürüyorlar, 

1 
fakat netıce ne olacak? gayet musı'p bı'r karar verı'l_..ı·~tı· 

··t ·· d ""kl · il b d ı· 1 k I · w go .. r- sanın kurtuluş gününde resmini tıpk ... s go ur u crı r.ıa arın e e ı o ara şm nereye varacagım _Bilmem... Merkezı· hu"ku"met bu··ıu··n halkJf1 
R d ld ki 'f k k d · d' ı· papolasm yaptığı gibi yırtıp atanlara .--usya an a 1 arı mam olra, gaz me için öşem e sesSlZ ID ı- - Ya Basradaki ahval? emniyet ve itimadını haiz ze~a.tt 
b · k 'b" 1 l f ._ d E 1 · yaşayın vefakar vatandaslar diye alkış b r enzın, şe er gı ı eşyayı meme· yor, a a narıımıyor um, v erın- ~ - Orada ne ol.mut? toplıyacak, bunların her birini 1 

ketimize getiriyorlardı. Bunlar i- de Fıransızca konu•an öz vatan mr tutalım? n ... -. - Mısırda olanların başka tür- vilayet merkezine gönderecek,. bil. 
· k'l b · · k' ku ., Kazaya kurban giden bir ~ocuğu l t çın ı o aşına yırmı ise ız ruş dilini ancak hizmetçilere hitap cesedi üstüne çıkıp: usu. . . zevattan her biri tam bir salahıye 

rüsum veriyorlardı. şte ancak bu 
1 

-. Al.lah ! Allah. ! . . . le hareket ederek lazım olan bütiiıt5 
l d. k' R ederken kullanan bu kı'bar ta- " B a gelı"n be de neler var ş d suret e ır ı usya ile ticari mu- - an ' n ım ı Mısıra gıdecek olursanız tahkikatı yapacak ahali ile teın" 

amele yapabiliyorlardı. O zamafü\ kırm içimde buruk bir tesir hı- nelerde . • . . neler.·· diye gözlerini o· bambatka bir vaziyet karşısında ede1:ek, hükumeti~ icraatını 111ür ,. 
kadar mevkii meeiyette bulunan rakıyordu. Avrupa sokaklarının ğan suyu ile ıslatan hatipçiklere: kalırsınız. kabe edecek sonra, devlet merk~ 
ticaret muahedesi de bu tarz mua- birer kitap olmadığını, onların "- Vay kahramanım yolunuz açık - Şamda, Basra ve Kufede ne· zine dönerek neticeyi bildirecekt•· 
meleye müsait olduğundan halk bulanık muhakemelerinden, ka- olsun mu, diyelim? ler döndüğünden haberin var mi? Hz. Osman bu kararı derhal tşl' 
vaziyetten memnundu. Ve nihayet ecenebi sermayesi ve em· - Hayır, ne olmuş? bika başladı. 

rarsız hükümlerinden seziyordum. ı· t k ·d · K ti k t H lk ·· ıı Halbuki ticaret muahedesi ge· perya ızme sın ara ger an kırarak - ıyame er opmuş. a Ummetin itimadım haiz ze\'ş 
çen 23 nisanda bitmiştir. Alakadar Onlar söyledikçe ben ıusu- Fransız sermayesine cilve yapanlara! zulme tahammül edemiyerek hü- bulmak güç değildi. Fakat Hz. O•· 
Vekalette bunu mahalli gümrük i- yor ve bu cebri allkut, bir ba- "- Yaşa.aa. ·· · milli kahraman, işte kUmet kônaklarına hücum etmiş, man bunların intihabına fevkalade 
dareaine tebliğ etmiştir. Bu tebliğ rut tapası üstüne inen harbi milli hizmet, millete hizmet budur di- bir çok kanlar dökülmüş, hükfımet ehemmiyet verdi ve neticede, htf 

muamelesi tabii doğrudur. Fakat gibi fikirlerimi dövüyor, ııkı- ye bel mi bağbyalım? halktan intikam almak için rasgel- nokta! nazardan kıymetli ve sed.1" 

R 
·ı yordu. Yağma yok! Biz fırka ve fi.kirin dos· diğini asmı§, kesmi§! Herkesin ne- yeli adamları bularak onlari bu ıt• 

uaya ı e aramızda aktedilmic o-
l 23 

. s tuyuz I Biz geri olmTVan fırkanın içti- si var, nesi yoksa hepsini yağma et- le tavzif etti. 
up nısanda müddetinin hitama s~ t" b b' ı l k d d . ., ' ~ u un u ır a ay a ır ı an hadın muarizı değiliz fikirlerinin mü- mit. Kadınlara ve çocuklara bile Bunların birincisi (Muhanıroe 
erdiği tebliğ edilmit olan mukave· çıkardığJm netice şu oldu: Ken- nekkidiyiz çünkü: acmıamı§, elhasıl kalpleri parçah- ibni Mesleme) idi. Kendisi ashar· 
le mucibince gümrüklerde tatbik d'l kib k h d' 1 ku b l b•" d ·ı ı erine · ar süsü veren bu Artık, memlekette anarşiyi hürriyetle yaca a ıse er vu u muf. • • tandı ve Medineli idi. Bedir mu 
e ı en tarifenin daha altı ay, yani B 1 · · l ? b d b _..,,,. zümre, çocuklanna mektep se- müteradif gören kamusu istemiyoruz t - un ar nıçın ° muş· re esin en aşbyarak Hz. peyg~·-
23 teşrinievvele kadar devam et- <:!.antaJ' kalem hürriyeti, do,andırıcılı"" - Halk, adalet İstemiş, hüku- berin bütün gazalarına j-.tirak et• 

· tt Ew T k çerken, evlitlannın istikbalini d~ ~ '• &• s mesı şar ı. ger ür iye ile Rua- "Serbest Mesai,, yerine tanım.ak bizim metin yağmakarlığından bıkmıt ta mif, daha sonra (Ömer) za'ittaı>J11" 
., d h dd ğil, kendi övünmelerini dUşünü- d d ı·ı h t· ya arasın a u mü et zarfında karımız defildir. on an. • · • a va ı erin a val ve icraatını te 

yeni bir ticaret mukavelesi akte- yorlar. Bizi yeniden bir istiklal harbine sil· • - Desene biz lialimize şükrede- kik ve teftiş ile meşglil olmutl~ 
dilemezse bundan sonra azami ta· Sordum, yavrularını göndermi- rükliyecek hiç bir harekete müsaade lım ! Ömer, bir vali hakkında bir tikı\. 
rifenin tatbiki lazım gelirdi. ye karar verdikleri mekteplerin edemeyiz. - Tabii. •• • yet vuku bulur bulmaz bu zatı onıJ" 

Halbuki mahalli gümrükler 23 proğramlarını, nizamnamelerini Bir fikir ve içtihat fırkası olmak is- Bu müthit propaganda, her gün bulunduğu yere gönderir ve onıJ1' 
teşrinievvcle kadar mevcut tarı'fe- k k tiyen her te(U>kku'"l her -yden ve her- besleniyor, her gün takviye edili- vereceği rapora göre hareket eder· 

tet i bile etmemişti. Bizim mek- r r S be wl · ı· d l d" B d et yİ tatbik etmeğe devam edecek kesten evvel düşünmeli ve her keste yor, e og unun gız ı a am arı ı. u erece muteber ve muteJıll . 
yerde (23) nisandan itibaren aza- teplerimiz hakkında biç bir ma- evvel fikir ve içtihat yoluna gi: Baarad,. Kufe ve hMısırdarasında mü~ bMir adam olan (Muhammed ib:; 
mi tarife yerine Türkiye ile Fran- himatı yoktu. Onlara kendi ir- melidir. Esasen muhalefet fırkasının tema ıyen ıeya at e iyor ve onun esleme) bütün ümmet nazarJJl . 

d 
fan yuvaJarunızla yabancı miles- inkişafına bugünkü .. ,<nrtganlardan talimatını ve mektuplarını götürü· muhterem ve mübeccel bir şahıı· 

sa arasın a aktedilmiş olan tica· rt>• ' ld ki l · · .,e 
t uk ı ı d k

. . mensuplarından ve liderinden dah·• yor, a ı an cevap arı getırıyor· yetti. Bu zat, Kufeye ~idecek 
re m. ave esine merbut tarifeyi sese er arasın a ı genış uçuru- ,. l d h 1 k k · 

b k l d G 
fazla C. H. fırkası çalışmadı nu? ar 1• oranın a va ini tet ik edece ti· 

~t 1 etnıeğe, yani Rusyadan mu söy e im. arplılar aleyhine Her taraf derin bir teşevvüş için- Bunların ikincisi, Ömerin her 
ıt_hal. olu~acak eşyadan kilo baınıa. arkaya koyduğum hficcetler ö- de idi. Ortalıkta bir şey ve hiç hususta kendisinden farksız ol~ 
yırmı sekız kuruş yerine yüz on ku- nünde şaıaladılar. En kumazlan Acaba buna ne derler? bir hareket yoktu. Fakat Sehe oğ- oğlu Abdullahlı. İmanının ku'\'~e!11 
ruş almağa başlamıştır. Ve bu dudak bükmiye kalkıştı. Ona * • • lunun kurd~ğu şebeke yoktan bir ahlakinin rasaneti, seciyyeıiıı1J1 
~arzı hareket ticari muamelatın bit ıiz asri aoftalarsınız, çü!Jkil bu- Ben olsam isim söyelrdim feaaf çıkarıyordu. Ara yerde ufak sağlamlığı ve ilminin vüsati ile ııı•· 

enbire durmasına sebep olmuş· Fethi Beyefendi, meşhur nutukları tefek bir takmı tahkikler, her ta· ruf olan Abdullah' bir kaç kere 
tur. radaki ecnebi yurtlarının yüzde nm birinde lnhisar1ardan ceplerini d9l. rafta asayişin mükemmel olduğunu devlet riyasetine namzet görübtıi.if· 

. 
Ac, aba Türk • Rus muahedesı·. sekseni bütün Zühlü Cehmil ri- d ah ttil · halkın itile gücile meşgul oludğunu ümmet arasında o derece itibar ~e f 1 uran insanlardan b se er. Ve gali F k d' nın ı en mer'iyetten kalkması ta- yası ile bizim eski deiil, çürü- ba nutkunda en civcivli yeri de bu idi. gösteriyordu. a at ımağlar şüp- muhabbet kazanmış bir zattı. öıı>e' 

rihi (23) tetrinievvel olmak lazım müş medreselerin hortlamışıdır, Çünkü lider de vuzuh arıyanlar aldan: he !çinde çalkanıyord~. Bu kadar rin oğlu Şama gideceşti. . . 
geli k d d d" S l şayıalann her halde bır aslı vardı. Üçu'"nc·· t O 'd" Re•ııh 

.. r .~n. ne en dolayı mahalli e ım. a onun havası birdenbire dı. işte rakam söyliyecek ..• Hesaptan Ş . I d k .1 u za same ı ı. 
gumrük ıdareleri bu ciheti nazarı soğudu, lcalın davarlar arkasmda bahsedecek diyenlerin ağzı açık kaldt. ~'?a. arın ar 

1 a~ası e~ı miyordu. Ekremin irtihalinden kısa bir s•' 
di~te almamıştır?. Bu hususta aaksafonun aesi de kııılmıf gi- Müsbet misalden bahsedecek, mesela B.ılakıs bunl~r mut~madıyen besle- man mukaddem kumandanhğa t,.. 
Malıy. e Vekaletinin ve gum·· ru" k 

1
·_ b Çesterin neden iş yapmadığını, ReJ·· n~yor'. her gun yenı. v~kayiden, ye- yin dirayet ve iktiradı onun tar': 

d 
iydi. 1 nı •unclerden yenı ıhtı'laAll d f d, b · · ••· areı umumiyesinin malômab var JeneraJin bizden neler istediğini anla· s ~ ' .. .. er en ın an eyan olunan ve kendısı -

d k d Sq(l44 bahsolunuyordu. Çunku şebeke mü f d k .1 h ptal'I· 
mı ır, yo mu ur?. tacak diyenler elleri boş döndi.iler. d' l ra ın an en ço ıevı en as a 

E b
. ottsıw11111ıımnu; ••• • ._._..., ...... °' .. ııntıuıH•111tu•.. tema ıyen ça ıfıyor ve dakika fevt d C f h 'b" b. en§· 

ğer ızim aldığımız mal" t ... .. b t k .
1 

. d"~ Lider hiç olmazsa bahsettikleri sui d .. h I . k ı. esur ve nü uz s aı ı ır g 'lf 
dog~ru ı"s . d' uma carı munase a ın eın mesı ıger ı'stım· ali . . tarı 1• • 1 . 1• ~tme. ~n1 t~P c erı .. uvvetlendirme ti. Üsame Basranın ahvalı'nı' tetk• 

e şım ı yapılacak 'lk . l . d . . . . erı yapan ınsan n sım erm - 1 - h 
(23) nisanda ha lı a ı ı~ yer erden zıya e bu cıvar ahalısını söyleseydiler, onu da söylemediler. g~d, sınır ler lgermeg~, eyecanlan edecekti. . 

§ Y n yanlış tat- .. t . d ~ · .. h . d" gı c.n yo cu ar vazıyeti anlatmış· N'h h (A biıı• 
bikatı, geç kalmı ola ki b mu eessır e ecegı şup esız ır. Ben lider oJsaydırn, bu insanların du. .ı ayet as aptan mmar .. 
her, derhal durdJmıa ~~ av erba· Binaenaleyh eğer (23) teşrini- adını vesikalarile birlikte millete SÖY· 5 Yasır) Mısıra izam olunacaktı.1'eJ'J 

~- e u . ı d" • d d Jer yüzden mutazarnr olanlar v . evvele kadar Rusya ile umumi su- er ım. .. .. .. .. . isi İslamiyeti ilk kabul e en • 
bunlann zararlarını imkan :~ahıı~ rette yeni bir ticaret mukavelesi Müddei umumi olsam Lidere sorar- Butun bu~k ş~.hır1er~~ dön~n, ve bu yüzden en çok ezaya ~i~. 
· d · 

1
• . e dım · dolaşan bu tuyler urpertıcı şayıa- yanlar araımda. idi. Anası, islifll 

tin e tazmın ve te afı etmeğe ça- aktebnek müm!cün olmadığı tak- · 1 b k ku ö r b.şm. aktır_. Bu .. ndan sonra (23) te.:- dirde Artvı"n, Karı ve Erzurum - Bu adamlar kim? darınl u okr . nç propagandaların yetin ilk kadın şehidi idi. Hz. ~t' 
s S. E. ~v et mer ezme varmaması im· onu Kôf e valilig~ ine nasbetmitl•· • 

ranıevveh muteakıp tahaddüa ede- vilayetler· · h .. . I . . ------------- kins zd ' . . . ının ususı vazıyet enm 1 1' Bu zevatın biri de Emevi, y311 
b~k Razıyet ıç;.n ;e Ar.tvin, Karı.gi- bir kere tetkik etmek lazımdır. Bu Cemal Hüsnü B. Çok g~mede~. devl~t meı-ke7.İ Hz. Osmann~ ~krabası değildi. s0.~ 

1 I ~s~a~a hu u~ 0 an Ş_ark vı~a- tetkikat neticesinde yalnız Rusya olan Medmeye gonderılen rapor- ra bunların ıçınde hükfunete da 
~~t ~rımı~? ususı vazıyetlerıni ya karadan hudut olan Şark vila- Dün Ankara ya gitti l~ bir iş ve ya ziyaret için oraya kavukluk edecek, hükCmete h°! 
uşFuı~lh ek'kır. b · ı · ti . R yetlerirnizin gümrüklerinde tatbik Maarif vekili Cemal Hüsnü B. gı en: yolcular veziyeti anlatmış- görünmek ve bir menfaat teınirı e~ .. 

a ı a u vı aye enn us- edı"lm k .. lar, herkes hayret ve teesısür içinde mek için onun siyasetini körü kö. 
e uzere nıuvakk t b" · ·1· f dU ak m A k ya harek t k l LI fl yaya karşı olan ticari ve ikt11adi . .. a ır ıtı a n şa n afa e a mıştı. rüne gidecek bir kimse yoktu.ne,. 

• • • w • • • • • ımkanı olup olmadıgwı ar t l etmı'ş J'stasyonda maarı'f erk.ıı.nı D l · · l H · d ·1 · · "b ·1 fi' .,e vazıyetı dı ger vılayetlerımızın a§ ırı ma- , a ev et reıst o an z. Osmanın 11 e mazı erı ıtı arı e tere ı 
hiç birine benzemez. Gerek Hopa hdır. Bu hususta siyasi veya idari ve dostları tarafmdan teşyi edil- Valilerinden aldığı raporlar her tarihi ıahaiyetlerdi. . 
ve gerek Batum iskelelerinden ha- mühi~ . bir mahzur yoksa bu vila- miştir. vilayette emniyet ve asayişi~ tam Hz. Osmarun, vilayetieri tefttf 
rice ihracat yapmak hususundaki yetlerımızle Rusya ara•ında teati Cemal Hüsnü B. bir kaç gün olduğunu ifade ediyordu. !3una rağ ve hükumeti mürakabe ile ball· · 
müşkülat bu vilayetler ahalisini edilecek ticari mübadelatı teshil sonra Ankaradan avdet edecek men gizli bir takım propagandahr dinlemek için intihap ettiği bu !e' 
daha ziyade Kafkas Rusyası ile edecek muvakkat bazı ahka m ka- ve sefirlk vazifesini yapmak üze- alabildiğine intişar ediyor ve bun- valm hepsi, bütün ümmet tara . 
-.tia müL-de'- -ı·ne =...ecb"•r et· bul olunmalıdır. . d lara mukavemet edilemiyordu. dan sözleri din!enecek, §ehadetl~rı 

ua "" Q;4 ... re ayın yırmi beşin e lsviçreye H o · · k b l l cak s· JciııJ 
mektedir. Onun için Rusya ile ti- ..AklrJHd .Asım hareket edecektı'r. z. sman, vazıyetı teemmül- a u o una kimselerdi. ır ) 

den sonra kuvvetli tedbirler almak ( Bitnıed' 
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El . ı . Diş dispanseri 

VAKiT 
13 Eylül Cı.marte5i 930 

Son posta gazetesinin 
neşriyatına cevap veriyor iŞ eri sergisi Bazı diş tabipleri birleşerek, 

Galata yüksek kaldırımda bir 
diş dispanseri te'sls etm'şlerdir . 

Bu teşekkül halka müfit olaca
gım ve her yerden ehven şerait 
göstereceğini gönderdiği bir 
mekıupta bildirmektedir. 

ı ay'ıjı 

Oahilde l lariçte 

KurJJ~ ISO 
N'afta VekAletinden: 31-8-930 tarihli 

S?n posta gazetesinde Alm:ın gazetele
rınden naklen Alman sanayii ile son ya
pılan mukavele mevzubahis edilerek va
gon ve lokomotif flyatlannın son müna
kasada yüzde on beş fazlı olduğu zik
redilmektedir, 

Son posta gazetesi mukavelenin yal 
nıı bir kısmını teşkil eden muharrik ve 
tıı'' 

1 
Uteharrik malzeme için Alman gazete-

bc.ri~in bahsettiği yüzde on b~ farkı 

1.~n mukavele yekOnu olan ve mubte-
1 cinste yol, fren cdavatı mubarrike ve 
~titeharrike, köprü ve saire bedellerini 
1 

!va eden on milyon dolara teşmil 
ederek üç milyon Türk liraai kadar bir 
Zll'ar olduğunu iddia eylemektedir. 

Alman gazetelerinin bahaettiği mü
nakasa gene Alman sanayii ile 926 se
nesinde yapılmak istenen ve uyuşulmı
Jarak tehir olunan blr pazarlık olsa ge
rektir. Hakikaten sekiz lokomotif için 
açılan ve bidayette fiyatları yüksek göre
rek alent olarak yapılan münakas:a. neti
~s~nde lokomotif fiatını 30600 dolara 
lndırtnek mümkün olmuştur. 

1 
Bu yeni mukavele ile sipariş edilen 

okomotiflerin fiatı 34000 dolar ise de 

Beşiktaş dikiş yurdun.dan bu sene çı
kan hanımlar güzel bir seri!~ açtılar 

evvelce münakasaya konan lokomotifler
den l(),5 ton daha ağırdırlar. Beher to· 
nunun fian itibarile ltıyas edilince yeni 
nıukavele lokomotifleri diğerlerine naza
lan bir çok yenilikleri muhtevi olmalla 
beraber biraz da ucuz düşmektedir. Vı· t 
~on ve arabalara gelince: Sekiz cim, ! 
i~tivı eden bu araba ve 'agonlarda es- · • • • 
lcılerde olmıyan otomatik fren teçhizatı Beşıktaı 

Beşiktaş dikiş sergisinden bir köşe 
Akaretlerde Dikit kısımda ise talebe iki sene tah

~· illve edilmiştir. Bu i!Avenin icap et- Yurdunda 
tirdW mektepten bu sene sil eder. 

t>l masrafı ilAve ederek yapılan mu-
kayese bu defaki siparişin de eskilerden 
daha ucuz olduğunu göstermektedir. 

3,S milyon dolara baliğ olan vagon 
ve araba siparlşinin F.F. marka yük va
gonlanna taallük eden kısmı I.5 milyon 
dolardır. 800 adede baliğ olan bu va
gonların bugünkü fiaa J 820 dola.r oldu
ğu halde evvelce münakasa ile alınan 
vagonlara otomatik fren masrafı iUve 
ed'li Jir~nce fiatı 1838 dolıır olması lazımge· 

MM~r~inde bir itJas 
. ersınde bizar ve mobil a fab

rıkası sahibi Veli Tevfik Yb . 
t 1 b• . eyın u: e. 1 üzerine 31 bin kfisur lira 
It ıfllsına karar verilmiştir. 

itlvan tıdebeleri Mersinde 
Bir kısım ltalyan darülfünun 

~~leheleri Mersine gelmiıler ve 
~rkaç gün tetkikat yapmışlar, 

bılbaa1a pamuk işlerile alakadar 
olmuılardır. 

l'eni bir arkada~ 
Mersinde "Akan,, namile ye-

ni bir gazete neşrine başlanmıştır, 
Tebrik ederiz. 

Bir bıçak yüzünden 
cinayet 

lzmirde Alaçatıda bir bıçak 
yüzünden bir cin•yet olmuş. 
Şiikrll isminde 29 yaıında bir 
aenç arkadaıı Şevkiyi bıçakla 

•e kurşunla öldürmUıtfir. 

Ege vapuru 
Dün ilk seferine çıktı 

Seyri Sefainin Holandadan 
ıabn aldığı yeni vapuru Ege 
dOn ilk seferini yapmak üzere 
saat on ikide Galata nhbmmdan 

hareket etmiıtir. 
Ege bugün lzmire varacak ve 

akpm üstü lzmirden kalkarak 
pazartesi günü lıkenderiyeye 

vasıl olacaktır. 

Ege lskenderiyede üç gt1n 
kalacak ve çarşamba gilnll hare-

ket ederek cumarlesi günU 
limanımıza dönecektir. 

mezun olan hanımların el işlerin- Mektepten bu sene otuz ba
den mürekkep bir sergi dün nım mezun olmuıtur. Birinci de
umumun ziyaretine açılmıştır. recede çıkanlar Bedia, Behive, 

On beş gün açık bulunacak Mürüvvet, Reıide, Halime, Fah
olan bu sergide talebe hanım- riye, Şahende hanımlardır. 
ların eserlerinden kadın elbise• Beşiktaım tenha bir köşesin
leri, salon yasbklan, örme eşarp- de sessiz sedasız çalışmakta olan 
lar, sun'i çiçekler, işlemeler, bu müesıese sekiz senede 470 
dantelalar teşhir edilmektedir. talebe yetiştirmiştir· 

~«rk:te}? %kı~ma aynlQil~br. Mektep ınUdür ve müessisi 
Birinci kısmın tahsil mUddeti bir Şükrü Beyle muallim ve talebe 
senedir. ·· Terzi yetiştiren ikinci hanımlara tebrik ede!rz. 

Dünkü Yarış1ar 
Hususi muhasebenin tertip ettiği 

at koşuları da dün yapıldı 
Yarıt ve ıslah encümeni tarafın in Maltay'ı; 2 nciliği Nail B. in Al 

dan tertip edilen yaz at koşuları Dervit'i; 3 üncülüğü Fevzi B. in 
geçen hafta bitmişti. Dün de vila Mes'udeai kazandılar ve 250, 75, 
yet hususi muhasebesi tarafından 25lira ikramiye aldılar. 
Sipahi ocağının iştirakile tertip e- Uçüncü koşu 
dilen koşu Veliefendi çayırında ya Üç ve daha yukarı ya§taki bali11 
pılmıştır. kan İngiliz at ve kısraklara ınah· 

Koşular muvaffakıyetli ve mun- sustu. 3 hayvan girdi. 1 inciliği A
tazam olmuştur. Neticeleri şunlar· kif Beyin "Andraniküs,, ü, 2 ncili-
dır: ği gene Akif Beyin Pampalina'sı 3 

Birinci koşu •çüncülüğü İbrahim Beyin "Feri-
Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç denu,, . kazanarak 700, 75, 25 lira 

bir kotu kazanmamış yerli ve Arap ikramiye aldılar. 
at ve kısraklara mahsustu. 6 hay- Dördüncü koşu 
Van.girdi. 1 inciliği Prens Halim, Dört ve daha yukarı yaştaki yer 
!iyın :•tpha,, sı, 2 nciliği izzet B.in li ve Arap at v~ kısraklara mahsus-

. mes udu, 3 üncülüğü Şaban Ef. tu. 8 hayvan ıştirak etti. 1 inciliği 
~~n "Mes'ud~, u kazanarak sıra ile Prens Halim Beyin "Rüçhan,, ı 2 

~· 75, 25 lı~a i~ramiye aldılar. nciliği İbrahim Ef. nin Tayyar'ı vt: 
lkınc! koşu 3 üncülüğü Fer hat Ef. nin Küçük 

k k Üç ya.tı.ndakı yerli ve Arap er· Ceylan'ı ile Suphi Paşanın Alcey
h e ve d~şı .taylara mahsustu. 3 lanı kazandılar. Bunların ikramiye 

ayvan gırdı. 1 İnciliği Fikret B. leri de 350, 75, ve 25 lira idi. 

Heybelideki deniz yarışları 
Pek güzel eğlenceli oJdu 
Kulüpler ara-sı_n_d_a_k_i_y-arışların ekse

risini Galatasaray kazandı 

ve 

Deniz sporları dün Heybelia
dada yapılan müsabakalarla cid
den güzel, muvaffakiyetli ve u-

nutulmaz birgün yaşadı. Bahri
ye mekteplerimizin, donanmanın 
ve kulüplerin deniz üzerinde bir 

ara:ı.ya gelen gayretleri bu spo· 
ra herkesin alakasını uyandıran 
bir görünüş kazandırmıştır. 

Müsabaklara sabahleyin 9, 45 
de istiklal marşile başlandı. 
Akşama kadar müsabakalar 

•Mtuttwııuı111mıınuımıı1H111ıununıııutıııı• m11111111uı11111111111111ıu111111111ıım ıı11nıı111 

yapıldı. Gecede Deniz lisesinde 
bir balo verildi. iştirak edenle
ri ve bu büyük porgramı hazır
lıyanları takdir ederiz. Müsaba
kalar mektebin, önündeki saha
da yapıldı. Seyirci pek çoktu. 
Hamidiye, Mecidiye, krövazörle
rile diğer harp gemilerimizden 
bazıları sahanın etrafına sıralan-

mıştılar. 
Müsabakaların netayici şudur: 
100 M. Sür'at yüzmesi: 1 nci • 

Cemal ( deniz lisesi ) 2 nci Bilal 
( gedikli ) , 400 M. Yüzme: 1 -
Hakkı ( D.L. ) 2 - Cemal (D.L.), 
50 M. arkaüstü: 1 • Bilal ( G. ) 
2 - Ali (D.L.), 200 M Yüzme: 
1 - Hüseyin (D.L.) 2 • Ömer (G.), 
800 M. Mukavemet : 1 - lsmail 
(G.) 2 - Hakkı (D.L.) , bir çifte 
miibtedi kulüp fataları: 1 - Ga
lata saray, 2- Altunordu iki çifte 

Hanımlar : 1 - Beykoz , 2 - Bey
lerbeyi, Birandobutlar: 1- Levin , 
2 - Çapkın, iki çifte dirsekli ka
demsiz: 1 - Galatasaray, 2 - Al
tunordu, Üç çifte Fıtalar: 1· Ga
latasaray, 2 - F enerbahçe, iki 
çifte dirsekli Mübtedi: t - Ga
latasaray, 2 • Altunordu, Tek 

~ 400 
6 .. • 75.I 

12 1400 

Rebiülahır 

1349 
eu geceki Ay 

800 
1450 
2700 

ı Güneşrn doğuşu: 5,37 - ba~;ı /8,20 

Ayın doğuşu : /9,59 - ta!ı;ı : il,<;S - -- -~-

Namaz vakitleri 
~.batı oıı~ ikin .. 

4 14 t:i .• 11 15 46 

Hava: 

v... ••• ,,,,, .. 'ııı: 
19 !\9 3.56 

Dün azami hararet 23clcrece olmuş
tur. Bul('ün mutavasıt şiddetle pO) ı a:ı: 
es<'cek, hava bulutlu olacnktır. 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
Saat ~ekizden ona kadar alaturka 

fa51J. 

Günü~llıüzayede 
•ve münakasaları 

A, Emh\k sarışı - Emniyet san

dığı S: 16 
A. ,Yedikule imraho~ tıyas B. 

mahallesi, lstasyon sokagı l 6-20 nu
maralı satılık ev - Defterdarlık-
ta. S: 15. 

... Ku~kapıda Şeyh Ferhat mahal-
lesi Jlavuzluk hamam caddeı-i 47 nu
maralı satılık ev - Defterdarlık

ta. S: l :l 

Sinemalar : 
çifte Fıtalar Kademsiz: 1 - Ga- Alkaza - Kırmızı bı..lut 
latasaray, 2 - Beykoz. iki çitte A'emdar - Aksayi ~:U"kta vah~et 
Fıtalar mühtedi: 1 - Beykoz, 2 - Beıiktao Hilal - Verdün 
Haliç. Bu yanşta Galatasaray Ekler - Lükres Borjuya 

Fıtası şamandırayı dışından geç· Elhanua - Bir kudın yalant 
Opera - Evanjelin 

diği için müsaba~a_ har~ci ad- Franaız - Memnu saadet 

dedilmiştir. n>1 Melek - Define ararkep ... 
Uç çifte hanımlar: 1 - Beyler- Sık - Renkli fent:r 

beyi, 2 • Altunordu, Dör çifte ıı SüreyyaKadıkôy- Mah ~ umun şar:kısı ~ 
• Sesli, sozlu • 

mektepliler: 1 - Gedikli,· 2 - _ _ ,,.__ 

Deniz harp m~ktebi. Ördek l\1üessif bir irtihal 
kapma: 1 - Cemal ( L. D. ) Ankarada bulunan gazeteci 
2 - Mustafa (G ), iki çifte küçük- arkadaşlarımızdan Bilal beyin 
ler: 1 - Galatasaray, 2 - Altun- pederleri yağ tüccarından Celil 
ordu, beş çifte donanma filika- bey şirpençe ve şeker hastalık
ları: 1 • Mecidiye, 2 _ Hamidiye, larmdan Ankarada, hastahanede 

f 1 M d 2 H irtihal etmi,tir. 
altı çi te: - eci iye, ami- Bu müessif ziyadan dolayı Bil~I 
diye, üç çifte mübtediler: 1 Ga- beye ve ailesi erkanına en sa~ı
latasaray, 2 - Beylerbeyi, tale- mi teessilrlerimjzi beyan ederız. 
beler arasında atlam;ı: 1 ibra- ---~-Hu-.. }-·ü·k--a-rc-is-t -.... ~==. 
him (DL.) 2 - Avni ( D. L. ) Ooloreı Del Rıo 
kulüpler arasında atlama: 1 - OPERA Sinema$ı 
Ahmet (G. S.), 2 - Selim(G. ·S.), 1 Kemalı rnuvaf/akııetit gös 'trtlmekt~ 

1 olan 
tablisiyeler: 1 Anadolu,2 Rume i. / 

Tahlisiyelerin musabakası es- Ev an; e in 
nasında kenarda bir sandal dev· muhteşem sesli ve ~arkılı filiminde 

rilmiş ve tablisiyeler derakip ifa eylediği genç kız ve ihti-
d 1 - k t yar valide rollerinde bütün 

yetişerek kazaze e erı ur ar· temaşageram teshir etmektedir 
mışlardır. Bu suretle musabaka ılOveten: Gayet mühim ıOzJ 
çiddi bir tahlisiye manzarası i ı_ . lü dünya havadısleri =-J 
canlandırmış dır. U _ 

,. 

•• 

~~~~~~~~~ 

L·T·PIVER 
PARIS 

ESANS 
LOSYON 

"'e 

'PUDRASI . ' 
~ 'ı ; 

Porfilmöri L. T. P 1 V E R A. Ş. , lstanbut Şubesi· 

Şlşll Ahmet Bey sokak No. 56 1 · Tel. Beyo~lu 3044 
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D .. . U k ü keşidede kazanan numaralar o Bulmaca o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 fcATh i Iİll f B , A i 
Fatihte İtin1adı milli bayii Burhanettin Bey listemizin gösterdiği 

ibrazında derhal tediye edecektir. 
ikramiyeleri biletlerin 

2 l(A -S l ı-ı M11i]1 

A1l!j} G-1 D-A
1 3 R ı-ı Z A'!il L jj]"i -D -A Mı 

S. C. Fı kası 
Yeni binasına taşındı 
Fırkanın gezete neşretmesi 

yakında kererl şecek 
Dün cuma olamak münasebc

tile Serbest Cumhuriyet fırkası 
apah bulunuyordu. 
Fırkanın Istanbul teşkilatının 

~ir haftaya kadar tamamlanacaiın 
ve bu teıkilatta çalışacak zeva
tın taayün edeceğini alakadarlar 
ümit etmektedirler. 

Fırkanın Beykoz kazası oca
ğına Asaf B. namında bir zat 
memur edilmiştir. 

Bakuköy ucağı heyeti de te
ıekkül etmiş, ocaklı\ dünden 
itibaren faaliyete haılamıtbr. 

ür 
No. lirası 
810 4 
924 

3010 
47 

113 
199 
221 
238 
249 
261 
394 
638 
674 
846 
874 
957 

4082 
236 
256 
266 
388 
461 
754 
871 
886 
946 

25044 
151 
584 
587 
594 
635 
642 
651 
663 
816 

6()54 
71 

139 
219 
243 
253 
28~ 
480, 
870 

~71?1\ 
430 
5461 

60 594 
6 620 
4(' 799 

876 
938 

35 993 
4~28210 
ıo 228 
6, 299 
60 325 
40 452 
4 509 

696 
4 859 

10029060 
100 
194 
237 
24~ 
290 
4()8 
444 
455 
483 
624 

Bursa meb uıu memur e i en 
Bursa memuru Senih B. şehrimize 
gelmiştir. Semih B. fırka merkezine 

izahat Yerdikten sonra Bu11aya 
dönecektir. Buna villyetinde 

Gemlik kazaıının tetkilAh tamam-
lanmııtır. 

Fırka merkezi bugOnden iti
baren T akaimde Kalliııİ8 aparb· 
m~nında faaliyette bulunacktır. 

Dün fırka efYaSJ Nazlı hanın
dan Kalmiıe taıınmıfbr. 

Vilayet idare heyeti ıimdilik 
eıkiıi gibi Nazlı hanında ça}lf&· 
cak Kalmiate fırkanın umumi 
merkezi bulunacakbr. Fırka mer
kezi Ankaraya nalrlolunduktan 
sonra Yiliyet ocak heyeti Taksime 
taıınacak ve Iıtanbul merkezi 
Kalmia apartımanı olacaktır. 
Fırka umumi merkezi tqrinlaa· 

1 

ürk Türk l r· k 1 T- k No. li No. 
1
. No. li ur Ne.. r ur No. 

rası ırası rası ırası '7-== 

688 4 958 6~ 553 - 4() 49085 1 uo 872 40 
69J 6 36122 6d 647 100 121 350! 8871 100 
800 355 4 754 4 155 60 561471 40 
891 1 464 4 864 1 176 1CO 260 60 
958 823 4 3111 4 254 ~ 363 ıoo 

13 880 4 122 6 317 350 479 60 
77 9g1 4 383 4 515 4öl 5671 40 
78 37017 477 4 778 4d 569 40 
82 23 517 1 963 100 5741 40 

124 81 594 4 d84 4 695! 40 
16() 149 653 51096 765 350 
189 156 655 278 4 ! 741 4'.) 
350 232 741 278 100057021 1000 
436 252 789 295 4 195 40 
.564 271 886 309 4 3 ı 5 60 
714 298 4019 323 6~ 364 60 
757 316 228 433 4 51~ 40 

31075 389 344 439 4 617/ 4') 
273 447 793 609 4 634 60 
279 493 813 611 6 6411 6Q 
212 567 905 643 60 939 40 
424 618 so23 110 5411 ıoo 
453 655 140 521 93 ] o 58003 40 
457 672 ıss 374 ıo 81 101 
575 884 176 499 6 283 40 
597 889 289 564 40 407 60 
646 922 347 567 413 60 
7 45 975 465 545 482 60 
835 8055 486 656 520 60 
840 285 498 701 523 60 
910 314 584 735 560 40 

2121 411 604 852 738 100 
221 699 626 964 141 ıoo 
258 7 43 649 53037 7 43 40 
285 778 890 54 795 40 
289 801 916 142 100 851 100 
431 s21 6020 168 40 59 ı so. 40 
504 833 198 3()4 6 1921 60 
555 39941 323 381 6 334 60 
569 096 361 462 4 485 60 
747 126 408 526 100 5901 100 
755 217 425 566 1 664 40 
786 279 551 731 1 747 50 
841 795 592 977 4 ss1 'ı3sooo 
959 868 671 54124 ıoc 

33()()7 919 679 168 1 
8 993 9341 276 60 

55 40o1 r 936 433 6 
26 285 969 503 35d 
412 304 7010 ~59 6QI 
543 416 65 596 4 
667) 542 221 611 10 
726 767 311 778 ö 
767 830 322 807 60 
8361 910 336. 55086 4 
854 lo5s 337 ıss 4 

141 ~o 68 451 191 6~ 
1741 149 58Q 205 4~1 
445 255 613 32s ıo1 
457 346 661 358 40 
576 433 683 364 4 
622 500 690 369 40 
630 586 100 698 403 40, 

4 ı_!_ M A Mi:il A
1
!i] L jA M[i 1 

5 li] imi tilıliJ [jJ T , ti]ııijıfi] ·.i]ı[il 
6 ı D E NI i j z ı~ T 1 n 1 ü N' 
7 jJ li)l[IJ li1 fil c !il li) ı'[i],~ liı' 
8 S AP- f\liJ E ~ ~Al V _ ~ 
9 

1 
~ M i_ ~[il _!3 1J A , D i L 1 

1G D i R ~ı[jJ i ilJ V 1 i_ D _ 
11 i L i MiilR ıliiJ-i iL -~ 

Dünka bulmacamızın 
halledilmiş ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 llRıl mıl(İ} -
2 - -=.-ı - filılil {il 1 ı= .- . 
3 liiJ 1- [iJ - ı. 
~ [I) lil Lll lll lil - lllJ -
6 !il/- - - - ,!il 1 

7 :il liJ -~ 11- ı 
8 - ı- _!i]- [iJ -ı 
9 il fiJl lil 
10 =ı- . -~!iJlil,~ =-
11 'fm! 1 ~ 

,;_.ııı;;o;;iol 

Bugiinl'ü buJmiJcamız. 
Soldan sağa: 
Yukardan aşağı: 

I - Tir (2), ayak (5), ayak (2). 
2 - Nazik değil (4), eski bir Yunan. 

şairi (4). 
3 - Kıyı (5). 
4 - l\luc;iki ile alaJ,adar bi= isim (4), 

akis (4). 
5 - Büyük (3). 
6 - Durgunlugun nksi (7). 
7 - Dü (3). 
8 - Çamaşır katıla~tıran madde (4), 

kabil (4). 
9 - Cani (5), 

10 - Melaike cinsi bir mahl~k (4), ka· 
ide (4). 

1 I - Utanç (6), ıafak (5), arapça yok (2) 

1 Küçük haberler 

TUrk-Yunan ticaret mUzake
ratı - Anhrada cereyrn eden milz:ı

kerat sebebilc İstanbul Ticaret odası vap

tı~ı teLkikatı bitirmiş, raporunu Ankaraya 

göndermiştir. Bunda tacirlerimizin Yunan 
gümrüklerinde giirdüğü müşkülAt tn tas· 
rih edilmiştir. Imıtistiklere göre Yuna-

n!Han bize göre satıcı vaziyetindedir. 

Hastaneler - Belediye şehir hasta· 
hanelerini bir araya toplamak tasa nurun· 

dadır. Cerrahpaşa hastanesi civarındaki 

arsalar bu tasavvur için elverişli görü
niiyor. 

Gardiyanların muhakemesi -
1 evkifaneden iki mevkufun firarına 

5036 5991 4 48178 444 60, 
11 893 60 344 551 10~ 
112 940 40. 518 553 60i 

sebebiyet vermekle maznun sergardiyan· 

1 lard:ın sekiz gardiyanm muhakemesine 

1 
bugün üçüncü cezada başlanacaktır. 

Yeni bir mesele - Eczacıların 
etihba odalarına kaydı meselesi yeni bir 

246 2183 4 618 558 40 
276 235 ıo 760 013 10~ 
476 412 fin 798 691 10 
603 464 6 859 708 40 
740 500 6 996 870 4 
922 
9?3 

ni batın a Ankiılraya nakloluna
cakbr. 

Fırkanın neıredeceği gazetenin 
eıki Tevhidi Efkar matbaaasında 
baıılması muhtemeldir. Gazetenin 
intiıar tarihi Fethi Beyin avde
tinden sonra tesbit edilecektir. 

Gazetelere malumat vermek 
&zere tesis edilen iıtibharat bD
roau yar.adan itibıren fırka 
merkezinde faaliyete baıhyacak
br. 

r.:::::: mmr.a:ı :ın11111n:unm:::::=:::ı::: ::::::~;~ 

U SELANiK BANKASI ~i 
1 1888 dt tesıs edilnıi~tir p 
•ısERMA YESt 301000,'?00 FRANKil 

Merkezi umumf. btenbul 5 

&Türkiye şubeleri~ 
P. Galata, ls~anbut, lzmlr, Sarnnın, i~ 
H Adana, mersın. :: 
:! Yu~anbtan şubeler s~ 

mesele çıkarmıştır. Eczacılar, ticarl mü
essese olarak ticaret odasına girmeğe 

mecbur olduklarından iki odava da kay
diye ücreti vermelert lazımgelmekte ve 
bu eczacıların itirazını mucip olmaktadır. 

Yedek muallimler - Asktrlik 
ve hastalık halinde muallimlere veUlet 
için yedek muallimler bulundurulması 

kararlaştırılmıştır. 

Bir becayiş - lstanbut zat işleri 
muhasebecisi l\Iehmet Beyle muntauoı 

borçlar müdürü muhasebecisi Süleyman 
Beyler becayiş edilmişlerdir. 

Üç aylıklar - Üç aylık maaşları 
ait yoklama işi bitirilmiştir. Maaşların 

veı ilmeslne yanndan sonra başlanıcıtk tir. 

Sanayi bankası - Teşlcilt için 
ecnebi guruplarla yapılan müzakerenin 
itildfla ne ticelenmck üzere olduğu ya-

B11cı Mehmet Bey tekzip 
edtpo. 

Sabık lıkln nmum mftdlirü 
Hacı Mehmet Beyin yeni hrka
nm Adapazan teıkilihna memur 
edileceği şayiasmdan bahsedil
mişti. Hacı Mehmet Bey dün bu 
haberi tekzip etmiş, yeni fırkaya 
dahil olmadığını bldirmiıtir• 

1 SelAnik, Atina, Kavala. il 
Her türlü banka mua;cıeJ~tı ~ 

ll itibar mektuplan, her nevi akç ii 
fi Uzerlnden bes&bab cariye, çek ;: re ;: zılıyor. 
:: muamelAtı. :: ------------.. .. 
;!:ı::r.=mm:=n::a::11WllMll.i:WWW:C::::::i! 

"V AKIT,, abona
ne olunuz 

@eıenler, gidenler 1 
Tekirda'1' meb!tsları 
Tekirdağ mebuslarından C~ 

mil ve Faik B. ler dün Ankara· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 
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c.----------~~r _________________________ uılı _ VUKUAT J • Devlet Demlryolları llAnıarı _ 

Seyrisefain 
Mat ıaamıza eeun tsuler 
UY ANIŞ: Dün çıkan nushasında 

Ahmet Jhsan ve Halit beylerin yazılarlle 
genç dimağların hiklye, nesir ve 'Urlerl Bir memur 

n tabanca ile 
kendini öldürdü 

Sebebi bir sinir 
buhranıdır. 

lultuabmett• ,an prmezde 
....... 10kqmda 80 namaralı 
IYde otalru Adliye leYUUD 
~larmclan Nari Slleyman B. 
uaa taltuca ile intilaar etmiftir. 
Sehew mlptell oldaju aiDir bu
talıimm seçmemesidir. 

Bir reulet 
L Be,uatta fwbkçı Narl Fatihte 
ulr meclraecle oturan 8 yquıda 
Naa,. lamiade l»lr lu11 dGkklm
.. ... Ye lreacliaine tecaYlz 
...... ,...,,?? ... 

Ç4up.,tıMr 
ftalyA ~ait ye ...., ........ ..........-.--

1- •tıem•D .... ftkill M. 
,,....,. ait otomobil ile pr-
Pll•'fbr. H• Dd otomol»ll laua
ra ........... 

Bir pcıı1c cetedf 
bolmaW.~e ....... ,alnı· 

.-da '*1ere _... 111 l»lr ~--
1211• \al qb:z ..... 

-..ı...ldaclar. 
O, eerll Mh• 

Dtla ·~ Jerd -. .. a. 
- Zhal au,.. 8uiretla ..._..da toflr S.,...ettia ile 

••••ı 'ı 'tb bir ......... 
lmda ka.- cak•• tGflr bela
m M ,...._ ,.-....... 

2 - Kuunpqada ot.raa Ali 
i-!l'incl bili pmar Klzı•ı bı

W!t)wwwda yaralamııbr. 
.... .. detUcUr: 
~~~ı ... Mıı111a ---c-.ı 

~-:t~~~-alr J118aclm 
kaYp etqlu, ""'-... tabanca 
ile KaclriJl .... , ....... ...... ,. 
Muhtelitmilb&dele 

D61'clGnoO ltOro buton ile 
toplenaMlc 

8*ellt ....... .....,_. 
.. cllacl , .. _ ..... to,laaa.. 
....... la ._... .. tal>B,.ıt .. 
tuarraf ...... •d ..... ~ 
......... ldilll.&11%1 
1-ek ., t.mlwt olarak allJra. 
...... ftrileolk .. 150 bla 
~ -.ti tenin a1üac1u1ana ........... ...,..........__ 
lmclaWranrnrilMeldlr. 

Muhtelif llçtl Aletleri kapah zarfla mllnakasaya konmuflur. 
Mtlnakasa 29 eyl81930 puutai gllntl ıaat 15,!0 da Ankarada 

deYlet demiryollan idaresinde yapllacaktır. 
Merkez acenteai: Galata Köprü başında vardır. Tavsiye ederiz. 
Beyoıtu !86~ :Şube acentesi Sirkecide HALK BlLGISl: Dernek ranfmdaa 
ühOrdar zade hanı altında Tel lst.27 ayda bir nqrolunan bu mecmuanın ey• 

L----,------111 lül nüahua çıkmıştır. 1çhıde halle şairle· Mllaakı11ya lftirak eclecekleria teklif mektuplanm Ye muYakkat 
teminatlanm aynı pde saat 15 e kadar mllnakaıa komisyonu 
kltiplifin• Yermeleri Jazımclar. lzmir ıür at poıtaıı 

rine ve halkın adet ve an'analanna dair 
güzel tetkikler vardır. 

YÔRÜYÜŞ: Samsunda bu isimde 
yeni bir halk ve edebiyat mecmuası çık• 
mağa başlamıştır. Tebrik ederi& 

Talipler mtlnakua prbaamelerbıi l»ir lira mukabilinde Ankarada ( GOLCEMAL) vapuru 15 
ft Hay~ idare YeDelerinden tedarik edebilir. Eylol pazartesi 14,30 da 

* * * Galata nhbmmdan kalkarak 
719 adet mete traYenla kapalı arfla mlnakaıa• 29eyllll19!0 sah ubalu lzmire gidecek Ye 

pazar pi aaat 15 te Anbracla deYlet demlryollan idaresinde çarpmba 14,30 da lzmirden 
yapalacabr. kalkarak pertembe abahı 

MlbaakuaJ& iftirak edeceld..ıa teklif mektaplanm Ye mavaklrat .lstanbala gelecektir. 
temlnatlanm .,. ı&nde aat 14,30 kadar mlbaakua komisyoma Vapurda Mllkemmel bir 

ADIM : Sivasta bu isimde ıyhk ilha 
ve san'ıt mecmuası çıkmıştır. Şiirler vı 

ilml tetkikler nazan dikkıtı celbetmektO" 

dir. 
AKIN: Mer1inde Akın adlı bir ga 

zete çıkm•A• bışlamışur. Arkadaşımı• 
tebrik ederiz. 

kltlpJiline Yermelerl llmnchr. orkutra ye cazbant mevcuttur. 
T.Upler mtlnab .. prtnamelerlnl iç Dra mukabilinde Ankarada Hareket glbıll yak kabul Erenköy kız lisesi ye Haydarpapda idare "z:ı..m;en ~darlk edebilirler. olunmaz. müdürlüğünden: 

Haydarp-.a u.an '" nlltammcla yapılacak kamer tahmil " frBMll -iriRCi Pltll Eyıoıın yirmisine kadar ıifahi 
talaliyeai kapah sarfla mlDab•p konlllafbar. Yeya tahriri mGracaatta balmama-

MIDak•u 2 hhlncl teplD 9!0 perwembe gllntl ıaat 15,30 da (CUMHURlYET) vapuru 15 yan llcretll leyli talebenin ye-
AabNtlı tletllt....,.... Uuıllll11e yaplla~ eyini pazartesi 12 de Galata rinediierleri kayt olwaacakbr. 

M-acua1a iftirak edecekU. teklif mektuplanm ye munkkat nlıbmmdan kalkarak laebola, 
tamlaatlanm .,.. ..-ı• ıaat 15 e kadar komiqon kltiplijüae Sa1D111D, Girelan, Trabzoa,Ri- 11.AN 
Y ... leal llza...... ze•e mdecek ve dann ... e Sllr- 1 - Çanakkale dokuzuncu jan-

1 •· ~· darma mektebi talebe efradı için 
Talipler mlllll'bu prbaaaeletlai 5 lira mukal»iliDcle Anbrada mene, TrablOD, Glrele, Gire- bet bin kilo koyun eti, bet bin ki· 

Ye Hafdarpapda idare Yemelerinden tedarik edebilirler. sua, Ordu, O.ye, S.11181111 ine lo kuzu eti, yirmi bin kilo ujır eti * * 1r bolu, Zonplclap ujnyarak 931 aeneai ajuat• ••J•İne kadar 
Eakifebir aile mektelrinbı elbite Ye lamduralan kapalı zarfla mil· plecektir. bir aenelik iafelerine muktezi et 

n•k••J& komnuftur. Milnakaaa 1/10' 930 r----L- ..ninü aaat 16 Hareket ıthıll yGk kabul o- 3/9/930 tarihinden itibaren yirmi 
•-L....-.ı ...,__ / ~,.....,. •- 1·ki enin mu··ddetle kapalı zarf ile 

ela ADWaa& UWTlet tlemhyoDan iclareetnde yapdacaldır. lanma. ·-
Mü•n••Ja iftirak edeceklerin teklif melmaplanm " moakkat münakaMya yazedilmittir • 

temimtlanm arm 8'inde aut 15,30 a kadar müne'=aa komisJODU ·----------ml!~1 2 - Etin ihalesi 25/9/930 perkitiplilim .......ı · lbmadır ~ ,embe ıünü zevalt aaat on bette Talipler-··· .....;_terini bet lira mulsaWliade Ankara· I Sadik zadl lllrldll'I• '!"f11r1 vili1et dairesinde icra lalmacaiın• 
da •• Haydarpafada lclare YeWlerind- tetlarik edeL:l:-ı.r. Karadanız dan ihaleden enel mektep ida· 

.,..... reaine müracaat eden taliplere der• 
'* * * Muntazam ft Lüb pol'881 hal prtnameler mektep müdüriye-

.:r:::::.=.-~~ betinci knnn int••b tekrar kapa• J N () N O tin:~ M"u!!~Haya ittirak edecek 
Miln•kaıa 1 Birinci utrin 930 Cartamba IÜD& eaat 16,30 da An- •apunı Pazar pil taliplerin verecekleri teklifname-

karada Dnlet demiryollan idaresinde yapdacaktır. 14 eyllll npmı ler tutnamedeki terait dahilinde 
Miinak,ap iftirak edec:ekl.m teklif mektuplanm •e maY&kbt Sirkeci nhblDUldan kalkarak verilecek fiat yazı ve rakkamla 
tem~ aynı aünde aaat 11 e kadar komiayen kltipliiiae ver- Zonguldak, lnebolu, Ayancık, ve okunabilmeai için açık yazıla· 
melen lbımdır. s· s od G" caktır. 

Talipler münkeaa prtnamelerini ·(40) lira mü.bilinde Ankarada ınop, amswı, r °! U'elU~, 4 - Bedeli muhammellİn %7,5 
iye ve muhuel»e itleri daire1inden te4arik ed•bUirler. Trabzon, S6rmene, Rızeye aza- teminatı muvakkateai aandık mak· 

Bursa Evkaf Müdürliğinden: 
Karacabe7de Hldanndislr camii iata•b laq>U zarf ualile 

mlaak••ya yazeclilenk Eyllllba on beıincl Paarteai ... il ... t OD 

albda ihaleai icra edilecejinden talip olaalulana prtmmainl 
sermek " bedeli ketfi olu ( 17917 ) llnma Jlsde yedi baçuia 
nlabetlnde temlaat akç8lal maltı dair..we yabnDak lzen Bana 
EYkaf mlldMltlıi• mlracatlm. 

Evkaf levazım müdür-
lüf}ünden: · · 

........ n Y• •1ta• Te eramili e~bf eyllll 930 oı ıayei Teı· 
rlalı•ni 930 iç aylık maq1aruu ıs Eylll 930 c:uauteai ton• tes
~-olmac.ja cilaepe ..-.,, ... .,.. töeleriae m._caatla maar - .......... 

mel ye ayni iskeleler G&rele buzu veya hükUmetçe maruf ban· 
• Vakfakebire nA-varak &Y• b makbuzları kı)'meti mala.ne-

.._.., reai berinclen ittikrazı dahili tah-
cht edecektir. Yilitile bona fiatnulan yüzde oa 

Ta&illt ~ Slrlreehle noksanile aair milli eaham ve tah
Meymenet hanı altmda acen· villtm teklifname ile birlikte ikin· 
t.ahima mlracaat • ci bir zarfa koyarak komia1on ri· 

T elf. latanbul 2134 yuetine birer makbuz mukabilia-
1m----------•ıde verilecektir. 

1 Velkenci VAPURlARI . 
Kırıdınlı polt&ll 

Anadolu 137,iaj 
Cumartesi 

akpmı Sirked nldımmdan 
hareketle (Zonguldak, laebolu, 
Samsun, Ordu, Gireaun, Vakfı
kebir, Trabzon, SOrmene, •• 
Rize ) ye ıimet Ye ••det 
edecektir. 

;,;_;_~~~-~~~~~--~-

r;;.~,A K 1 T •,?.:1 
~~~~!!!I 

•••••••••Tarife••••••••• • • : J Def•lılc t.Rt MI : 
: :ı • • .. : 
: J ti$ : • • • • • 4 Z$ • • • • • 
: llıtlv•~ 1ıa1m.,,.,.., : 
: cava 'kadar < .- ıoo : 
: 10 tle/a) IMn edll- • 
: mele tlaere mMhı : 111rk-Y.-~ enel 

ilam .ıtmcla "8ıaaa latanbal-
tlald Yma eml•ld• muhtelif Ortaköy ~"'eriye Saraylarında 
1ebeplerdea dola11 taball eclile- K b 

T afıillt ~in Sirkecide Yel· 
kenci hanında lciin acentuına 
mllracat. Tel lstanbul: 1515 

• • 
: Aba11leri.+in lıer Ol •Jlıt ICla: 
: '* defaa •ccaenl : 
: 4 llhn ..- naaıana fazla MDn : 
• için 5 er hnq umuıolunar. : • .,. iki afi* ldra W.Ueri- a ataş müdürlüX-ünden : iOetterdarhk llAnları] 

... ._... ...,. TME-Y... l Le,ıt 6 I.=: 'NBA••• ..,..... anmada Wr 2 - laalJ'" ..._. talebe byclma denm edilmektedir. SATIUK KAGiR EV - No. 
!cllf:a...., el...... 5 - 11 

hdlaalarma 20 eylllde Utlaaacakbr. 17/S Sideris sokajı, imrahor 
Bitar 1flana llakellllilin• ano- ;.. eceu1 ... ......_ 25 eylllde ••t dokuzda icra llyu ltey maball..ı, Y ecH kule. 

..... 'Ju ihtlllf hakkmda bita- c • zemin katında bir oda bir mut-
n6rm Yerdlii karar komisyon JlO Kilo ; bak bir bell, biriac:i katta iki 
nill M. Holttat tanfmdan on 5000 ~ eti lclerbaJ prtnameler mektep müdü· oda bir iofa. Parua Pefİıl nm. 

ı: Je Tllla " v.... • -.... eti ~- ..nHr. mek prtile 700 liradır. Satq 
........., .... clrileceldir. Bu 28000 .. s..., .-ı ı _ Mo:~ iftirak edecek paurhkla 27 Eyini 930 cumır-
..,__mahiyeti bitaraf1ar tarafın· 1 - Ça•ble 3. DamaraL j..- tal..,._. •=e;lderi teldifnameler tui ıs Deftardarbkta. ( R-287 ). 
ela et pli tatulmaktadır. darma ~ talebe ........ IU'm ı11eld .-.it dahilinde •e- * SATILIK KAGiR EV -

PJ 1/9/9.W ~ 931 .,.... •· rllec:ek fiat JUi Ye rakb•ta oku· No. 17·1 Slderia tokajı imrahor 
l.oklld8•1• oemlr•tlnden ~ .•~-- ~dar b!r eenelik na lrilineet ~n açık JUılacaktır. Uyu B. mabaUHi Yeclikule, alt kat 
ll&tao ~l Pli IUt l5te ıqeleriae •aldezı ilet •m kilo lco- 4 D-~eli -L od b" b-•& b. · · k iki bd ADbia c:actdeaade Faik B. idareıindc JUll eti bet bin kilo kuzueti • • • - ucu muuammenin % 7,S ta • il" ..._, ınna atta 

.. Yeat Jolwatada cemiyetin senelik heye· bin kilo aıiır eti 3/9 930 ~h: =•tı ~i aancbk mak· ocla bir sofa, parası pefin ft· 

:.=amı,. içtima Y~· Ce~iyed- den itibaren 22 sün mGddetle b ka k: ~ manf ban· rilmek prtile 800 liradır. •lif 
aab,,.ı ~ ed rica onar. palı sarf ile mtinekaa7a ....;_ ~· ::..w• ~ . i muharre- pazarbkla 27 Eylll 930 cuau-

-aytler dilmİflİr· Yilİtue -r:fi~daa c:labill tab· teai 15 defterdarld&ta. ( R·286 ). 
~ Z Etia maı..· ~•111930 -..n an % 10 nok-- _ _ .. '..., '*"' ialdle aair 111ab eahaın" tahYll"· Maarif eminliJl.9ndenı tembe IUDU analı Mat OD bette tm teltllfaame il biri a • • ,._ 19,17 ........ fWacıotlu Uk mek

teblndea afdılam llldlknameml zayi et
d& Y.....,... olbnainndlft esklılnln 
hbl ,...,.,. iti No. Haydar 

Tillyet daireainde icra kılınaca• zarf lro rak 'le e ilcte ikinci bir Rursı Useaı nr.az•)e maaJllınl &ia• 
tından ihaleden ~ı mektep ida- bire: ....tb Olll~on riyuetine fi in edilml ola Sanı n •bıt fUt ted 
reaine müracaat eden taliplere cektir us mukabılincle veriltt' rfsat müfettış Cehdı Be M .. ril ema 

• netine müracaat eanaı. 

••••••••••••••••••••••••••• 
MU tef enik 

Biçki dikit dersleri - ı 
nelik tecrübeli usullerle ders ılmalmN .. 
yenler!n Dtvınyo\unda Biçki 
Hakkı Beye mUracudan. Telef: 20.W-....... ~~ 

Mtıracaat e;;f - Her lfe 
tabasııs memurlar ae.tE eder her .
lzımt teshlJAt g61tedr • 

Alcksiyadi ban Galata, mGellltl 
Ferit 

Satılık hue - Şehzade batJn• 
Çukurçqme yanında Tlflwı arkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numanb bet oCl& 

ve mOstemflAth niae~ddet klrıfr han• 
satıbttır. Jçlndekdere milracur. 

S.,,ar T.mr memar iltiyora:ı 
\ ..,...,,...& Ub .. IOfC a da 90 ra

dan fNJa UaQtbihrılniJ. 
lsıanbul dördü cu \ akıfh 

On·orı 



= C...ote.,lad• csı..o ,..., •11 ruimlerla bütiin lıaldan mabfu&clw 

Gue::ye ııo. d rılecck mektupların üzerin~ idare !çln~e [ idare ] ya7.ı)a 
alc ise [ Yazı ] lıaretl konulmalıdır 

8&a1l-J'AD ... .ı.t-lanD lade&IDd•D, D,...etl m.llkacldereoia mektuplara kODll m\I) p&r&lano 

L karbolmaaından "" 111nlamıı ıalinderec.atmduı ıda:re mea'ul detılclb 

NlŞANTAŞINDA 

ŞiŞLi TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

Teşkilabnı tevsi ederek «Yuva» 
ve « ilk » aınıfları ile « KIZ 

LEYLi» dairesini 
ittisalindek.i ( eski l 5 inci mektep 

binasına nakletmiştir. 

LİSESl 

LEYLI 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana - ilk - orta - lise 
SınıfltJrıntJ talebe ktJydetmektedir. Her giln 10 don 1 
16 Vil kadar ( Şekayık caddesinde Halit Rifat paşa 

- konağında) m"/IdtJrUiğe maracaat -

Istanbul ithalat Gürorüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet 
6 

10 
1 
1 

t4 
1 
1 

9 
22 n 
2 
2 
1 
1 
1 

ssoo 

Nevi 
Sandıli 

n 

,, 

" 
" Çuval 

" 
kap 

" 
" Sandık 

Kap 
Adet 
Parti 

Adet 

Marka 
İ.Z.F 
A.O.M 
Z.F 
A.C 
E.F.P 
H.F.P 
. • 
s 

• 
• 
• 
• 
B.A 
B.L 

Kilo 
30 

100 
81 
50 

1104 
50 
45 

575 
2741 

11 
205 

12 
7 

Cins efya 
ipekli pamuklu mensucat 

Ekle salih Felemenk peynirj 
Demi raptiye 
Gramofon plak 
Tehi şiıe 
Mısır 

ipek çizgili pamuk men~ 

sucat parçaları 
Benzin 
Petrol 
Moturin 
Madeni makine yağı 
Müstamel bakır sahan 
Kuru inek derisi 

Mahallinde bilvezin sağlam 

olarak teslim edilmek üzere 
porselen telgraf fincanı 

Kimyahanede mevcut nilmune 
şiıeleri 

11 Bağ 3349 Tel halat 
10 Ton Tehi mukaTVa kutu - Tran•it-

2 Kap 431 Mazot 
Balada muharrer on sekiz kalem etJay 17 - 9 - 930 tarihinde 

fstanbul ithalat Gümrüğü sabf komisyonunda bilmüzayede satılacağı 
ilin olunur. 

lzınir Ziraat mektebi müdürlüğünden 

Kayıt ve kabul şeraiti 
1 - Mektebe orta mektebi mezunları bili müsabaka alınır. Ta

lipler mektebe alınacak miktarı tecavüz ettiği takdirde müsabakaya 
· tabi tutulur. 

2 - Mektep leyli ve meccanid ir. Birinci maddedeki evsaftan baş
ka mektebe girmek iıtiyen efendiler aıağıdaki §artları da haiz ola
caklardır: 

A - Türkiye tebeasından olmak. 
B - Yaşı 19 dan yukarı olmamak. 
C - Vücudu Ziraate mütehammil olmak. 
D - Sari hastalıklardan salim olduğunu musaddak tabip ropori

le tevsik etmek. 
E - Aşı şehadetnamesi ve hüs 'if, .... 1 mazbatasını haiz olmak. 
3 - Bizzat ziraatle iştigal eden çiflik ve arazi sahihi evladı ol

duğunu tevsik edenler tercih olu nur. 
4 - Kayıt ve kabul zamanı teırinievvel bidayetine kadardır. 

Ali ticaret mektebi mü
dürlüğüne en: 

Ulumu Aliyei Ticariye ve Yüksek kısımlarında mukayyet t:ı~ebe
nin 25 Eylül 1930 tarihine kadar tecdidi kayt ettirmeleri ve aksi tak 
dirde sınıflara kabul olunmayacakları Han olunur. 

ilave Yapı Münakasası: 
Ankara merkez mektepleri mübayaa 

kom=syonu reisliğinden: 
Aankarada Gazi muallim mektebinde yaptırılacak olan bölme

lerle ilave heli ve lavabolar kapalı zarf usulU ile ve 20 gün müd
detle münakasaya konulmuştur. 
Keşifname ve ıartnamelerini görmek iatiyenler her gün Gazi 

muallim mektebi müdürlüğüne müracaat etmelidırler. 
Mllnakasaya iştirak edecekler % 7,5 muvakkat teminatları ve 

ahkAmı kanuniye dairesinde hazırlanmış teklif mektuplarını ve bu 
gibi taahhütlere girişmek ehliyetini haiz olduklarını mübeyyin ev-
rakı müspitlerini ihale günü olan 30 eylül 1930 salı günü saat 16 
da Ankara Maarif eminliğinde teıekkiil edecek olan Meptekler 
mübayaat komisyonu reisliğine tevdi etmelidir. 

= SAVISI HER VE~DE & KURUŞ= 

l\lA TBAA VE •DA REHANE . 
ISTA.ı.-..BUL. Babıali, Ankara caddes.nde ·vAKIT YURDU. 

r .. . 19711 l iDARE 1ŞLErJ 1 1971 c YAZI iŞLERi 1 Teı.rat : VAKiT • p-. kat ... 6 

,- Muallim Beyef en dil ere 
En iyi mektep kitapları 

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

maruf muharrirlerimizden 
CELAL NURi ve RAUF AHMET Beyler 

tarahndan yazılmııtır. 
Tatbik edilen "ILERl,, metodu yeni olakmla beraber fevkalade· 

dir. Lisanımızı C>ğrenm~k ve öğretmek için bundan mükemmel 
bir metot yoktur. Maarif Vekaleti tarafından kabul ve listeye ithal 
edilen bütlln ıeri gerek müdericat, gerek tabı, resim, klğıt ve 
cilt itibarile Avrupa kitapları gibidir, yerli kitapların hepsinden 
üstündür. fiatları çok ehvendir. 

Adres: Galatada tllnelin yanındaki Mertebani sokağında Çitu• 
ri bamnda "iLERi" kntnphanesi. 

~-······· .. =··········· ... A tk•• .. d kA • ç·f s l d ........................... lllllıııııııı 

r~.:?FE
0

ViiATig•r LiSEiiRiF.:: ~ 
m~ Ana sınıfı ilk sınıflan ve ayn teşkilat dahilinde kız ve erkek orta ve lise kısımlannı muhtevidir. ı 
m~ Asrın icap ettirdiği en mütekamil vesait ve teıkilitı haizdir. Kayıt muamelesine başlanmısbr· ij!i 
m~ Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında ikbsat şirketine müracaat edilebilir. • 

!ii! lıtanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti nakliye 1 
.... m işletilecektir. Resmi karara tevfikan mektebimizde dahi 1 Teşrinievvelde derslere başlanacaktır. 

........... -....... ··~··· .... -·-·--·-· -·----- ··---~ i:::::::::ı::::::;i!::=:::::i!;:::;::::u::::::.,. Telefon· lstanbul 28b7 - Bebek 210 •==n::::=:r:ı::r:; .. :::::r.:: .. =E=m==iiii!i 
-~~ ••.•••••• ••••••••·•••••••••• ........ ......... . ~ !:::::::.. ... ~ .... -- _ .. 

. ~• .VIM MUTFAK 
TAKIMLARIMI .TEMiZLER 

Ber nen t41ncere. tan •• ıı.uaa 
vt• il• pelı. lıol&J teıııır.leni.ı. 
Tat bır paçana ıızeriııe bir u 
1'lK aroertll temi'denecell euaJl 
lıonnııla eJic• o•&Jayııııs teıı.em 
lıır eaıuyedt lıa1bolur H tencere 
H lıu&nl&ı"Dll tertemis D&l'lar. 

vt• bıcaklan. D<>netH enan 
eini du"HI' u diStemeltri teııııaleaıek 
icut dahı aıbeutr 4ir. VJM'm d~ 
lnındutu ıırde Dillik '' lelı.• ula 
blmu. 

ll•N•n•·•4• lıı• llilrltJ tl'"'isflt 
i~l" Vu11 lati m•I .,fa,.ia. 

Lev• 8trtOtfltr Ll1Dlltd. Po<t SO.ları. IWo(ıl
- 11 ,.-o:a.11•" 

Gönen Sarı 
Nahiyesi 

Belediyesi riyase
tinden: 

70 lirası muhasebeyi husu
siyeden 28 lirası belediyeden 

1 olmak üzere 98 lira maaşlı be. 
lediye tababetimiz münhaldir. 
Taliplerin evrakı müsbite asıl 
veya suretlerini dairemize gön
dermeleri ilin olunur. 

Tür'' tayyare cemıyetınden: 

Müdürlük için mübayaa edile
cek olan 24 ton yerli ma~en 
kömüril için itaya talip olacak
ların pey akçaları ile birlikte 
15-9-930 T. pazeıtesi saat on 
beşte piyango müdürlüğünde 
mliteşekkil tayyare müb1y..t at 
komisyonuna müracaatlan. 

•m!Hlfll!Htll!ftt!"lll"lllHllll· lıııııııııı..._ Kız ve Erkek - Le li Ye nehari ..... Uttll!ffftlU'11 .... llM!ll 

.-UtH•llfllll ........ llıHıllll!'Nttl• ........ y ..... 

l Istikllıl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir 

Biltün ıı.nıflan mevcuttur. 
- Kıı ve Erkek talebe ayn kısımlarda ve ayn teıkilit dahilinde. İ ; l idare edilmektedir. 1 

1 ı T aJ:~e ... ım~~!<!!!~me ~'!!~~~dı ~- ' 
•

l _ ... ~~!..~!!. !ı~i·. 1 ~~~~!· ..., .!~.~.~---
••• uuımllJ&JiıımuiilmiliiliHikıWfhiiiii....... e e OQ. 8 &D U ~ 11HiilliiliUlllUhiiihliiiiiiiihiiWllWiti .... ;., 

Tahlisiye umum müdirliğinden= 
Rumeli tahlisiye mmtakasının Ağaçlı mevkiinde roket binası ~e 

rasathanenin yeniden inşası mukarrer bulunmasınB binaen 20 gilıı 

müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmfıtir. Mezk6t 
binanın ihalesi 23- Eylül 930 Salı günü saat 14 te icra kıhnacağ1o: 
dan mühendis veya mimar vesikasını haiz olan taliplerin bu baptak• 
§artname ve şeraiti fenniye listelerini görmek üzere ~alatad• 
Rıhtım caddesinde ki idarei merkeziyeye müracaatl~rı. 

Külçe kurşun, karpit, pirinç 
saç ve çelik saç mübayaa~ı: 

1-,iitüı1 inhisar umumi nıiiuiirlü
ğünden: 
100 kilo karpit, 500 kilo knlçe kurşun, ve eb'adı · mubtelifede 

pirinç ve çehk saç pazarlıkla mübayaa edileceğinden taljplerin eb''"' 
adı görmek llzere her gün müracaatları ve yUzde yedibuçuk telllİ'"' 
nah muvakkaleleri ile 22-9-930 tarihinde saCJt 10.30 da Galatadı 
mübayaat komisyof:J.unda bulunmalan. 

• .. . .. 
3,000adetsüpürge ve 10.000 
adet jilet bıçağı 

Tlitün inhisarı umun11 müdürlü~ 
ğünden: 

Mevcut numunesi veçhile 3,000 adet Edirne malı ıüpürğe ile 
10,000 adet jilet bıçağı pazarlıkla alınacağından taliplerin yUzde 
yedi buçuk teminab muvakkataleri ile 20-9-930 cumarteıi gnııO 
saat 10,30 da Galatada mUbayaat komisyenunda bulunmaları. 

ımatl• 1•11\tHtl ....... llllllr.aAltıttlU&tlfWlllWllNI ..... ....-. MllUılUllllllll111111111Ullll1UIWltlllfltmlfU11tlUnetlNUIHlltl...._.....,....,.._tlllf'OtttJ .. Jl-ftflll'4-

, Mes'ul müdür: Relik Mtnıeı 


