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s~yiı~ mağ!u~ etti. ~a1atas~r~y~n Tiyatro 
yırmı beşıncı senesını tesıt ıçın ----

( TELGRAFLAR J~ 

Namzetler j 

Ankara şehir 
meclisi için 

Listede dörtte hanını 

Şehrimizde Leh talebesi 
ihzar ettiği bilyfik spor bayramı l~alebe ka•_ul şartları 
bu suretle dün futbolümüze Fe- nedir? 

nerbahçenin ayağile birde kıymetli 
galebe kazandırmış oldu. 

F enerbahçe dün bu muvaffa
kıyete irişmek için birinci dev
rede hemen hemen son seneler
de görmediğimiz fevkalade bir 
oyun oynamııtır. Macar pro
f esyonelleri bu seri, bu gergin 
bu tamamen kombine oyu..; kar
tısmda bütün kabiliyetlerinin 
tesirsiz kaldığını gördükçe şa

şırmıılar, şaşırdıkça Fenerin ha
kimiyeti altına biraz daha düıe· 
rek birinci denede (0-3) gibi 
ağır bir mağlubiyet f arkile çık
maktan kurtulamamışlardır. Fil
hakika Fcnerın birinci devrede 
kurulmuş bir aaat gibi tıkır tıkır 

iıleyen ve mütemadiyen topu 
rakip kalenin önünde tutan bu 
üstün oyunu eğer faikiyetin İ· 

ıaret ettiği gol rakamını tam 
olarak verse idi bunu 3 değil 6 
teklinde kaydetmemiz icap 
ederdi. 

F enerbahçe dün ilk devrede 
o kadar h&kim ve o derece fa. 
ik bir oyun oynadı. Zaten kaçan 
fırsatların öldürdUğü taliin alıp 
götürdUğil üç aayıyı da hesaptan 
tenzil etıek gene elde "0,, 
kartı üç gibi bir fark kalır ki 
Fenerin Ostün oyununu göıter
mek için çok beliğ bir rakam
dır. 

Takım cuma günkfi kadrosun
dan biraz değiıik oynadı. mer
kez muavin mevkiinde Şekibin 
yerinde Sadi vardı ıöyle: 

Rıza 

Ziya Kadri 
R~at Sadi Cevat 

(Sedat) Fikret Muzaffer Zeki Altı Niyazi 

Sonra iİk devrenin beşinci dakika
sında, Fikret geçen oyunda yedi
ii bir tekmenin kendisini bu
günde oynatmıyacağını anlıyarak 
çıktı yerine Sedat girdi. Buradan 
bir oyuncu ilk denede rUzginda 
arkalarına alarak tamamen taar
ruzi bir oyun oynadıla. Mllte
madiyen hücum ettiler. ikinci 
devrede ruzgirın altına düşmfit· 
ferdi. V c yorulmuşlardır. Daha 
fazla miidafaayi kollayan bir fe
kilde hareket ettiler. Rakiplerine 
iki sayıdan fazla yaptırmadılar. 

Zaten birinci devrede oyunun 
muvaffakiyetle devam ettiğı 
mllddetçe herkes fenerin ikinci 
devrede yorgun bir vaziyette 
kalacağını ve faikiyetf rakibe 
kaptiracağını düşünüyordu. 

Fakat bu ilk devrede daha 
fazla heyecan, ikinci devrede 
daha fazla mlldafaa tabiyesi; ne
ticede Feneri (2-3) galip çıkardı. 

iyi bilhassa müsmir oymyao, 
makul bir tabiye takip eden kuv
vetini nerelerde ne zaman, nasıl 
aarfedeceğini iyi bilen bir takım. 
işte futbolde muaffıkiyetin srn ... 

F cnerbahçenin kaptanı Zeki 
bu takımda bunu yapmaya mu
vafhk oldu ve kazandı. oyunculnrı, 

takımların formalarını tauıma
yan yabancı bir göz, bu maçı 
bilhassa ilk devresini seyretsey
di, Macaristan profesyonel liki
nin dördfincüsli olan il 1 Ker ta
kımının şu sarı • lacivert formalı 
oyuncular olduğunu idda ve hatta 
oyunun cereyanını takip ettikçe 
bu tahmini üzerinde israr et
mekten kendini alamazdı. 

Yukarıki satırlar müsabakanın 
fekli cereyanı hakkında bir fikir 
vermiştir zannederiz. Onun için 
burada oyunun intiba noktaları 
olan sayıları ve onun etrafındaki 

Darülbedayi müdürlüğünden: 
Maarif vekaletinin taıtikile lı· 

tanbul belediyesi tarafından bir 
tiyatro meslek mektebi' açılmııtır, 
mektep Darülbedayi binası da
hilindedir. Müddeti tedriıiye iki 
senedir, her ıenenin tahsil mlld
deti altı aydır. Mektebe kabul 
edilen her talebenin tahıil müd
deti esnasında ayda elli lira ne-

ismi vardır. 
Ankara, 21 (Telefon) - An

kara tehir meclisi için Halk 
fırkası namzetleri kararlaıtınl
mııtır. intihabat perıembeye bi
tecektir. Namizetlerin dördü ba-

ret verilir. nımlarımız arasından aeçilmiftir. 
Kabul tartları ıunlardır: Bunlar, diyanet itleri reiıi Rifat 
1 - Türk olmak, yirmi beı B.in baremi Samiye, Çanakkale me

yaşını mütecaviz olmamak, orta buıu Ziya Gevher beyin refika
tahıilini ikmal etmiı olmak, blin- sı Mellbat, Ankaranın maruf 

Yece sahneye elveriıli olmak, simalarından Aglh beyin refika· b ı 
1 Z h C b l'b k t b OOn Darya Yapuriıe fehrimfze Varıova d•rolfOnun tıp ıu e.ı D" hiçbir suçla mahkfım bulunma· arı e ra, e e ı ere e me u- T 

dığıoı ve muayyen adresini mü- su Naci pqanın refikası Mak- den otuı. talebe gelmiştir. 
beyyin ilmühaber getirmek. bule hanımlardır. Eıki azaya Talebe ıehrimizde üç gün kaldıktan sonra memleketlerine d6· 

2 _ Mektebe girmek iıteyen- ilive olarak arukat Mümtaz Zi· neceklerdir. Resmimiz bu gençleri göstermektedir. 

1 d . . l k d ya, Ekrem, Cemal Hazım, dok- .......... mmmaen•m 111"'''"'"ltQIUlllllllUIHltım11111111111......-.ı~•!llllltfflımn11Du111m•ufMllN11n111•,..,mııu1111ıaıAnıımamımnıınna111m n • ..-er ye ı teırıneYve e a ar pa-
zartesi Ye perşembe günleri ta· tor Ali Vahit, HUıeyin Ertuğ- R s ff B 
at 11 den 13 e kadar Tepeba- rul, gazetecilerden Mecdi Sad- eşit a et ey 
§ında kain Darülbedayi mUdüri- rettin beyler de namzetler ara-
yetine bizzat müracaat ederek ıındadır. Naıit Hakkı ve Bilal ------·------
tercümei hallerini mubeyyin bir beyler tekrar namzet gösteril- Kocaeli meb'usu,'Avrupada Turiznt 
iıtidanameye hüviyet cüzdanlan- miı_le_r_d_ir_. ________ _ 

nı ve mektep şehadetnamelerini Adanalılar ve Türklük hakkında yaptığı 
ve tabip raporunu ve mahalle k k J 
ilmühaberini rapten kaytlarmı tet i atı an atıyor 
icra ettirırıer. Borçlarınııi tecilini .. k 

3 - Beı teırinievvele kadar t• J Bu hususta lazım gelen verlere raporlar verilece 
müracaat eden kadın ve erkek ·ıs ıyor ar 
talipler arasında ayrıca mllıaba· A~kara, 21 (~elefon) - A?ana, Şehrimize döndUğUnü dünkU 
ka imtihanı icra edilerek muTaf- Melrkıın veVCek~e1.lı?e~eket mdeb uskla- sayımızda bildirdiğimiz Turing klüp 

k 1 k b k b l ı n tııat e ı ını zıyaret e ere o .. K 1. b' R 't S f 

buyuran Gazi Hz. ne kart• 
her tarafta gayet hürmetklr ve 
takdirkir mütaleaJara muhatap fa olan ar me te e a u o u- mıntakaya ait borçların tediyeıinin re111 ocae .1 me usu eşı . a: 

nacaklardır. Müsabaka imtihanı- f t B l ü k t t oldum. mevzii tecile tibi tutulmasının te- e . mec 11 m za era ına 1ş ı· 
na ait ıartlar kayt müracaatla- minini ileri sürmüılerdir. Bunlar rak etmek llzere dün Ankara- -----------
rında bildirilecektir. Çukurova Çiftçi Bankası ismile bir ya gitmiştir. Bugün gi d ıyor 

•ııınh•ıu•ımınauk _,.ı .. '"':''--""b".""" ... -k, .. l www;-kt"':'f",,,_. banka vücude getirmek tasavvurun Reşit Saffet B. dü• bir mu-
are et erı teı ıt etme e ı ı a d d ı 

d. a ır ar. harririmize seyahatı hakkında ıu 
c ıyoruz. p H . . 

Dcvaaılı Fener htıcumu ilk ı t ızahatı ~ermıştir: " · f> '\ .. 

semereyi 12 inci dakikada Vel'- s m e ş . z. - Seyahatime turizmi allkadar 

di: Sol iç mevkiinin gerisinde Halk fırka Si reı·s eden meıelelerle bu hususta ileri 
duran Muzafferden çıkan top giden memleketleri tetkik et-
bir hattı müstakim üzerinde ıey- vekili sıf atile mek fikrile başladım. 
rederek ileride duran Aliettine, Fethi Beye rey verilmeaiiçin Bu maksatla Poznan turzim 
ondan da aynı suretle daha ile· teıkilAta bir tebliğ gönderdi ıergisile Stokholm, Liyej ve An· 
rid• duran Niyazi ye gitti. Ve Ankara, 21 (Telefonla) - Mün- vers ıehirlerini, Lehistanda yeni 
Niyazinin tutulmaz Wf'UfU. hal bulunan Gümüthane meb'uslu- K 

tesis edilen «Gidino», Oslo, oBundan iki dakika ıonra Zeki ğuna Serbest Cümhuriyet Fırkası 
şütll çekiyor. Ara yerde Aallet· Reisi Ali F etbi Beyin intihap edil- penhag, Hamburg limanlarını 
tin ilive ediyor. Top ağlarda.. mesi için Cümhuriyet Halk Fırkası a-ezdim Ye tetkikatta bulundum 

Yarım saat oldu kifenerbahçe umumi reis vekili İsmet Paıamn ve Bu meyanda Romanyanın 
b. hlk' . t' 'd Cümhuriyet Halk Fırkası riyaıet di Karpat dag~ ]arı h avalisinde, Le-

ıaımıyan ır ımıye 1 ı ame vanının bu kararını tetkili.tına ib-
ettl.rı'yor lkı' de aol •ar Oyunun bı0stanı n Vilno civarında Türklük ' • " " lağ için C. H. Fırkası katibi umu-
neticcsi için Umitvar olabiliriz. misinin telgrafnameleri suretleri edvarı sabıkası hakkında teteb-
işte dokuz dakika ıonra Sedat tunlardır: buatta bulundum. 
ileri düıen topa yetifiyor. Ya- "Münhal olan Gümüthane meb' - Dönüıte Paris, Belgrad, Sof-
kmdan bir VlJrUf .. Gitti, topu uıluğu için C. H. Fırkasına men· ya şehirlerinden geçtim. Bu 
ağlardan kendisi çıkardı... sup müntehibi sanilerin S. C. Fır- memleketlerin turizm teşkilatını 

kası Reisi Fethi Beyfendiye rey ver 
ikinci devrede söylediiimiz melerini rica ederim. Maksat; prog tetkik ve Türkiye Turing kin-

gibi Fener az hücum ediyor. ram ve fikirleri bizden tamamen ay bile bilcümle Avrupa teıkilitı 
Daha fazla müdafaada: Rizanın rı ve uzak olan kartı fırkanın fikir- arasındaki münasebatı tevıik 
kıymetli kurtarı~ları.. 20 inci da· lerini B. M. Meclisinde izah edebil- etmek üzere bazı bahri muka-
dakikada sol iç gtızel bir ıolla meıine imkan vermektir. Teleler hazırladım. 
birinciyi bundan on dakika ıonra C. H. Fırkası Umumi Reis 

Vekili Varıovada bir konf eranı ver-
diğer bir muhacim ikinciyi yapı· ismet dim. Peşte ve So fyıda konfe-
yor., vaziyet 2 - 3 Fenerbabçe Cümhuriyet Halk Fırkası Umu- rans vermekliğim mukarrerdi 
galip. Oyun bu ıuretle bitti. mi riyaset divanının beyannamesi fakat meclisin içtimaı haberi 
• Maçı Süleymaniyeden Selihat· yukarıya dercedildi. Tasrih olunan üzerine bu konferanslardan vaz

tin bey idare etti. Profeaionel maksat, muhterem müntehibi sani 
k hl 'fh l geçtim, trüklerini cuma günkü oyunda ar adaflıt:rımız~ i ağ ve ı. .am. o ~ 

N'h d · · 1 d" k k d . narak Alı F ethı Beyfendmın ıntı· Ankaradan avdeti mden sonra 
• 

1 8 1 sı~ır en ırece a ar ıın- babının temini rica ve intihap gü- turizm hakkındaki tetkikatı mın 
sıce tatbık eden ili Ker oyunc nünün dahiliye vekaletinden bildi- neticesini iki raporla beynelmi
cularinin hatalarını kaçırmıyor rileceği arzolunur efendim. lel turizm ittihadı daimi bürosile 
hatta ısrarla takip ediyordu. H. F. Umumi Katibi 

S ff t TUrkiye turinz kulübü heyeti Bu itibarla vazifesini htisnü a e 
-------- idaresine takdim edeceğim. 

ifa etmittir, denebilir. Fakat 5 00 mı· iyon TUrklük hakkındaki tetkika-
galba saatinde bir bozukluk tımı da Türk ocaklan ilim ve 
var. Bizim sırada oturan dört 
arkadaıın dördllniln de ıaati 
maçın daha dört dakika oldu
ğunu gösterirken Sallbattin B. bu 
sık sık bakbğı saatine son bir 
nazar atfetti ve uzun bir dO
dükle oyunu bitirdi. 

Acaba bu dart arkadatın sa
atleri mi 46 dakikada 4 dakika 
geri kalıyor, yokıa Salihattin 
beyin saati mi 46 dakikada 4 
dakika ileri gidiyor? 

Bir Amerikan gurupu 
teklif ediyor 

Ankara , 21 · (Telefon) 
Bir Bmerikan gurupu hüku

mete 500 milyon Tn rk liralık 
bir teklifte bulunmaktadır. gu
rup bu paranın iki 1üz milyonunu 
nakten ikraz etmek 300 milyo-
nunu da Nafia işlerine sa rfet-
meii istiyor. 

san'at heyetine arzedeceğim. 
Seyahatim iki buçuk ay kadar 
sürdü. 

Bilhassa şimal memleketleri· 
nin turizm teşkilatına hayran 
oldum. 

Her tarafta Türkiyeye ve Trük
lere kartı büyük bir alaka gös
terildiğini gördüm. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde karşı bir 
fırkanın teşekkülüne müzaheret 

Yeni Fırka Lideri 
Kaatamonuda fırkaya 

girenler çıliıyor "' 
Serbest Cümhuriyet fırkall 

merkezinde diln de mOhim biç 
bir faaliyet olmamıfbr. Fırkaya 
mensup meb'uslar birer ikiıer 
meclisin fevkalade içtimaına ir 
tirak etmek üzere Ankaraya 
gitmektedirler. Dün de Enurunı 
meb 'usu T ahıin, Refik lımail. 
Ankara meb'uıu Tallt, f8İr 
Mehmet Emin, Kara meb'uıu 

Ağa otlu Ahmet beyler Anka
raya gitmitlerdir. Fırkanın lideri 
Fethi bey bugünkn ekıpreıle 
hareket edecektir. Fethi beyin 
çarıamba gUnU GUmOthane in• 
tihabının bitirilerek o giın mec-
lis milzakeratına iştiraki kunet· 
le ümit ediliyor. fstanbulda fır• 
kaya menıup meb'uılardan Hay-
dar bey kalmıştır. Haydar bey 
de cumartesi gfinü Ankaray• 
gidecektir. Fırkanın Eskiıehir 
ocağı teşekkül etmiş Te faaliyete 
başlamıştlr. Eskitehir ocağı, reiı 
tüccardan Mehmet Ali, kAtip 
diş doktoru Ratip Abdi, muba-
ıebeci Horozoğlu Tevfik bey
lerden mürekkeptir. Sivribiıar, 
MihaJiççik teşkilatı da tamamlan"' 
mak üzeredir. 

Teyide muhtaç 
bir şayia 

Dün Ankaradan gelen ve teyide 
muhtaç görülen bir habere gör• 
Mecliste daha ziyade sola müteııı•· 
yil olmak üzre üçüncü bir fırka v-ii· 
cut bulacaktır. 

Dün geceki Boks maçı 
Mulen Rujda Türk Buksörle: 

rile Amerika ( Çester ) gemi•• 
bokıörleri arasında dün gece yapılı il 
maçta Makı ve Y orgo berabere 
F ranki Mart en sayı hesabile 
mağlup Melih galipgelmiş ve Sa . 

rangaile dövüıen Amerikalı hakenı1 

dinlemediği için hakem oyunu 
tatil etmiş ve Saranga maÇI 
neticesiz kalmııtır. 
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Karadenizde bahri muvazene 
" Yavuz, Rus dretnotlanndan da kuvvetlidir , fakat 
Kar adenizde muvazene bozuluraa Karadeniz devlet
lerinden ve Yunanistandan ba,ka Akdeniz devlet

leri de bununla alakadar olurlar. ,, 

ZayıfhyorJarm1f ! 
•1 çine Selim Sırrı bey üatadı
mız•n ismi ~arışan münaka-

şanın artık izi bile kalmadı, sa
nıyordum. Aldanmııım. O müna
kafa, bir tohummuf, asıl timdi 
filizleniyor. Taymisin bir makalesi 

T aymis gazetesi Rusyanın ka· 
ra deniz donanmasını takviye 
etmesi mUnasebetile bir baı 
makale '}'azmaktadır. Tayınis, 
geçen Nisanda Karaden.izden 
çıkıp geri dönmeleri icap eden 
Pariskaya Kommuna ile Profin
tem namındaki Rus gemilerinin 
geri dönmedikten başka Rusya
nın Baltık filosuna menıup Uç 
dridnavutun da Karadenizi ziya
ratlerinin şayi olduğunu kaydet
mekte ve Rusyanm bu şekilde 
hareketle Tilrkiyenin · Akvam 
cemiyetine girmesine, 1931 ıe
neai hitamında nihayet bulacak 
muhadenet •e bitarefük muahe
desinin yenilememesi ihtimaline 
kartı siyasi bir oyun oynadığını 
ilive etmektedir. Taymis daha 
sonra " Yavuz 11 un Rus dıednot
lanndan da çok kuvvetli ve mü
rettebatının daha çok iyi oldu
ğunu yazıyor ve şu mutaleaları 
dermeyan ediyor. 

•• I< aradenize · yeni Rus harp 
ıemilerinin gelmesi, bu sulardaki 
bahri muvazeneyi, Türkiye, Ro
manya ve Bulgariatanı da endi§e
ye sebebiyet verecek derecede 
Rusyanın lehine çevirebilir. Bul
ıaristan sulh muahedesi muci
bince, bir donanma sahibi ola
maz. Romanya şimdiye kadar 
kilçük f akt asri bir torpido do
nan maaile iklifa etti• Romanya 
hükdmetinin, Köıtencede bir 
llssü bahri inşasına teıebbfisü 
1Upheıiz Ramanyanın Karadeniı: 
kuvvetlerinin artırmasının netice
aidir. Fakat bu teşebbüıün pek 
bahalıya mal olacağı anlaşılıyor. 
Türkler de bahri bir rekabetin 
mali ve siyasi neticelerini dü· 
ıünmeğe mecburdurlar. Türkler 
hu mecburiyetin kendilerine tah
mil edilmesinden endiıe ediyor
lar. 

Geçenlerde lstanbul muhabi
rimııin de.iiği gibi, sovyet dip
lomasını, TOrkiyede yeni bir 
fırkanın teşkilinden memnun 
olmadı ve bunun ıebebi türk 
mllnenerlerinden büyük bir 
kıamın, lımet paşa · hukiimetini 
Ruıya hükumetini m~mnun et
mekte çok ileri gitmiı ve garp 
ile teıriki meni fır.satlannı ih
mal etmiı telakki etmeleridir. 
Karabanm Ankarayı ziyaretin
den ıonra Ruıyanın kara deniz 
donanmasını kuvvetlendirmesi ve 
bunda devam etmesi tehlikesi 
pek tabii olarak tUak efkin 
umumiyeıi üzerinde teıir etmiı
tir. ismet paşa duna kartı, mU
nakkitJerine, Rusya gibi kuvvtli 
bir komşu ile yapılan dostluk 
muahedesinin, bahri rekabete 
karıı sigorta teıkil ettiğini ıöy
liyeb ilir, belki de bunu aöyliye· 
cektir. 

Iımet pafa haklı olabilir, fa
kat ooun ve arkadaıları olan 
vekiUerin, Ruı Balbk donanma-

11nın hareketlerini endiıe ile ta 
kip etmeleri çok muhtemeldir. 
Çünkü, Türk efkarı umumiyesi 
hali Ruıyanın niyetlerinden ıüp 
he etmekte ve henüz Lozanda 
Rus murabhasının Türkiye hü
kumetini, Karadeni.::'..: sahili bu· 

lunan devletlerden baıka, bütün 
devletlerin donanmalanna kartı 
seddettirmek için t~şebbtislerde 

bulunduğunu unntmamışbr. O 
zaman Ankara hükumetinin garp 
devletlerine karşı busumetkir 
olmasına rağmen, 1883 Çar Ni
kola tarafından takip olunan si
yasetin aon derece müşabihi bir 

siyaseti müdafaa eden Çiçerinin 
sözlerini kabul etmemişti. Lort 
Palmeraton, nasıl eski siyasete 
muhalefet etmiş, onu, yıkmış, ve 
nihayet Hünkar iskelesi muahe
desini iptal etmişse Lort Kurzon 
da Çiçerinin bu siyasetine öyle
ce mubal~fet etmiıti. 

Rusyanın karadenizdiki bahri 
ıiyasetile doğrudan doğruya 

alakadar olanlar Türkler, Ro
manyalılar ve bulgarlardır. Fa
kat Türkiye ile bahri bir itilaf 
aktini ümit eden Yunan hüku
meti de, büyük Akdeniz devlet
leri de Karadeniz muvazenesile 

alikadardırlar. Burada m~vaze
nenin anıızın muhtel olması 

mllthit bir mesele olan Boğaz-

lar meıeleıinin yeniden mevzuu 
baha olmasını icap ettirecek 
mahiyettedir. 

Sesli filim 
DlinkO sayımızda meıhur 

ıinema aan'atkin Konrat 
Vaytın ıebrimize geleceği ve 
burada bir seıli filim çeTireceği 
yazılı idi. 

Bu haberi okuyan bir zat 
arkadaıına diyor ki: 

- Hazır şu makine gelmit
ken ağzından kiht sökülen Sü-

Dünkll gazeteler, ıişman ha
nımların zayıflamak an•daaına düı
tüklerini yazıyor ve bu işte de 
malum münakaşa ıebebile sıh
hiye vekal~tinin verdiği kararın 
·büyük bir biasul varmış. Doktor 
Osroan Şevkinin kulaklau çınla
sın. Şimdi yeni bir aalon açılıyor: 
ve balıketinden fazlaya kaçmaı 
olan hammlar orasını dolduru
yoı lamış. Gerçi bu balllceti me
ıelesi de, faslı zor bir davadır. 
Çünkü ben, denizleri taşıracak 
kadar ıitman kadınların bile 
kendilerini balıketinde gördük
lerine şahit olmuıumdur. 

Neyse, 6ıtadın luımeti gür 
olsun, duası boynumuzun borcu
dur. Onu ödedikten aonra kendi 
fikirlerimize dönebiliriz. . 

Bizd~, hatta bütün ıarkta şiı
manlık hastahğı var. Muayyen 
bir yaıt:an ıonra karın büyüyor, 
mide Ustn yağlanıyor, baldırlar 
ıeklini, güıel çizgilerini kaybe
decek kadar doluyor. 

Güzellikten - ki bence en güç 
katlanılır bir feragattir - vazge
çilse, davanın estetik tarafı 

feda edilse bile sıhhat noktasına 
nasıl g&ı yumulur? Şişmanlığın 
zeki üzerindeki tesirlerinden 
bahse lüzum ıörmUyorum. Bunu 
gene meıhur bir doktorumuz 
iz.ah etmit ve kıyametleri ko· 
parmııtır. 

Şimdi, hammlanmız yeni ıa
londa idmanlara başlıyarak za
yıflıyacaklar demek • Bunlara 
hak veriyorum. "Buda11 nın meı· 
hur heykelinden baıka hiçbir 
mabut tiıman temsil edilme
miıtir. 

En yliksek f srça ve minkar 
debalannın yarattıklan •Ücutların 
hangisinde bir dirhem et ve yağ 
fazlalığı görllnür? Müzeleri dol
duran ıaheserler işte meydanda •• 
E•et hanımlann incelmek gay-

reyya Paıanın seıini de sine- retleri pek haklıdır. Onları hem 
maya çekaelerl kendileri, kem kendimiz namına 

"' • • alkıılamalıyız. ~Çünkü fazlalılda-
13 kalmak! rını atan hanımlar, sade kendi

Kağızman müntahibi sanileri 
Ağa oğlu Ahmet Beye 

bir telgraf çekerek ken
di.ini istifaya davet etmiıler. 
Ağa oğlu istifa etmiyecek ve 
buna ıu tekilde bir sebep gös
terecektir: 

"Liderimiz Fethi Beyle beraber 
biz mecliste 14 meb'us oluyo
ruz. Ben istifa edersem 13 kiti 
kalacağız. Bundan teıeüm ede-
rim.,. 

lerini lüzumsuz yüklerden kur
tarmış olmıyacaklar, bize de ne
fesetlerini aeyrettirmek lutufkir
hğında bulunacaklardır. 

Yalnız unutmamalıdır ki tiı
manladıktan sonra zayıflamak 
hem çok yorucu bir ittir. Mari
fet hiç ıiımanlamamaktır. Bu, 
insanın kendi iradesindedir. Iı
leyen vücut yağ bağlamaz. 

Gnnde dokuz ıaat talim ya
pan nizamiye efradından yilz bin 
kiıilik bir ordu içinde birtek ıit· 
man nefer bulamazsınız. 

Maliye Vekaleti Pake kum- Şu halde ıiımanlıiı bir nevi 
panyasını dava etti tembellik hastalığı sayabiliriz. 

Maliye Vekaleti Pake vapur Ah, ıu ıark şiımanlıktan bir kur
kumpanyuı aleyhine mühim bir tulsa ve ben ölmeden memleke
dava açmıttır. Davanın eıaıı ıu- timde bütün erkeklerimizi tığ 
dur: k 

Geçenlerde Pake kumpanyası- gibi, tekmil kadınlarımızı ra•at 
nm bir vapurunda gemi mürette- iğ-nesi gibi görebilaem! 
batı tarafından tehre ıokulmak ü- 5ectuaA 
zere getirilmit kaçak Sigara kağıt- Süreyya Pa Qanın Paşalığı 
ları elde edilmittir. ':i • 

Bu kaçak aigara ki.ğıtluının 8. M. Mecliai Korıdorların-
cezaaı 200 000 lira tutmaktadır. da lıtanbul meb'uıu Süreyya 
Maliye Vekaleti, kumpanya aley- Paşanın "paıa,. olmadığı, aon taı· 
hine açtığı davada cezayı nakdi- fiyede rütbesi kaymakamlığa indi
nin tahsilini iıtemektedir. rildiği halde, kendisine "paıa,, di-

Kumpanya mürettebat taraf m- ye hitap ettirmesi münak&.!.e.!an mu 
dan getirilen bu sigara kağıtların- cip olmaktadır. B1 • .ef erki cetvelde 
dan haberi olmadığım iddia etmek bunun tashih:Aıe lüzum görülmek-
tedir. tedir. 

KIZIL YAZAN: Omer Rız:Q 
___,,,,, 

------------------
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Sebe oğlunun bu propagandalar3 

girişmekten maksadı ne idi? 
Ona atfolunan diğer bir dini 

bidat ta onun Hac esnasında 
Sinada iki rekat namaz kılaca
ğına dört rekat kılması idi. Os
manın düşmanları, bunu da bid
at sayıyorlardı. Halbuki hazreti 
Osman bunun cevabını bizzat şu 
ıekilde vermişti: "Ben Mekkede 
mukim bir adamım. Burada müt'
ehbilim. Bu itibar ile misafir de
ğilim. Onun için buraya geldiğim 
zaman, misafir, yani yolcu gibi 
değil, mukim bir adam g~ bi ha
reket ediyorum., demişti.[ 1) 

Bu 'özler aon derece makul 
sözlerdi. 

Fakat Hazreti Osman aleyhin
de hepsi bir incir çekirdeği dol
durmayacak olan bu mubalağalı, 
bu uydurma propagandaları yap· 
maktan maksat ne idi? Mısırdan 
bütün bu propagandayı idare 
eden, herkesi iıt ~ r istemez, dev
let reisi aleyhinde ıüpheye dü 
tllren ötede beride münakaşalara 
sebebiyet veren Sebe oğlunun 
asıl hedefi ne idi? 

Ona göre bu propagandalar 
iki ite yarardı. 

Bir kere bunlar siyasi, mezhep, 
yeya başka her hangi sebep yü
zünden gayrı memnun olanları 
kendi etrafında toplar, ve ken
disi harekete geçtiği zaman bir 
aürll mUıallırle"'r oulur<lu.' Fakat 
onun tertip edeceği bir kıyam 
ya muvaffak olur, ya muvaffak 
olmazdı. Onun için bu harekete 
baıka bir mesnet bulmak lazım
dı. Onu da ancak bu propagan
dalar hazırlardı. Bu propaganda-

lar vüzllnden fikirlerde teşevvüı 
basıl olacak, hiç olmazsa bir kı
sım insanlar o teşevvüşleri izale 
için yeni bir takım telkinleri ka
bul edeceklerdi. Bu yeni telkin-
ler ile yeni ve daimi bir cephe 
vücude getirmek , bu cephe ile 
ıürekli bir ihtilaf, hatta ardı 
arası kesilmez bir nizaa sebep 
olmak mümkündü. · 

Sebe oğlunun bütün maksadı 
asıl bu ikinci hedefe varmaktı. 
Onun için Medineye uğradığı ve 
devletin ba,lıca merkezlerini zi
yaret ettiii zaman öğrendiği 

ufak tefek itirazlardan, izli veya 
izsiz hadiselerden bu büyük pro
pagandayı çıkarmıt ve onu yap
mak için bütün gayretile çahş

mışb. 

Sebe oğ?u bütnn progaganda
ıını yaparak her muhitte fikir
leri zehirledikten ve yeni telkin-
lerini dinleyecek ve onları kabul 
edecek adamlar hulduiunu an
ladıktan sonra mesaisinin ikinci 
merhalesine geçmişti. 

-10-
Sebe oalunun siyasi tahrikit 

yolunda attığı · ikinci adım, bi
rincisinden daha çok mühimdi. 
Daha doğrusu bir\nci adım, ikin· 
ci adımm temeli ldi. Taraftar 

bine bir takım sözler söyle~t11; 
ıini temin ettikten sonra a :tJ. 
larile yeni bir mesele konuf t•' 

Devlet reiıi neden bu bil -;e 
lara dcşiiyor, ne aleyhtar 1 8' 

taraftarlar arasında kalı~o~dÇuo· 
ıualin cevabı gayet bas1ttı .. d 0 

kü o da nihayet bir insan .. 1'0j, 

d h . 'b' labılır a er ınsan gı ı yanı . bel 
Her hangi bir bük iunetuı ı<Oll 
kesi memnun etmesi roUırı )&ti 

olmadığından onun taraftar bil 
k t• ve a • eyhtarları bulunma ııı 

'd' s ·• t•• 1 ı· tler ııe 1 ı . u un m~s u ıye .. 
011

, 

devlet, hem hlikumet reısı d r 
bir zat etrafında tcmerküı e eıtl 

l k'•' se taraftarlıklar aleyhtarı .. !" 
ona teveccüh edeceğinden 1° 
be yoktu. 0~ 

Sebe oğlu da bu cevabı tn· 
doğru bul~~ordu. Devlet .'V~ bit 
kumet reısı, herkes gıbı r 
adam olursa onun hatadan k~et 
tulmasına imkan yoktu. ve; ~ 
reisliğini deruhte edecek 8 ; 0 
masum, yani layuhti (hata b'o 
münezz.eh ) olmalı idi. Anc• ii' 
zaman herfey düzelir, bli~O' 
dünya ve din iıleri doğru, er 
rfüst bir mecra takip eder, b .. ı 
kes memnun olur, ve yer yu 
bir cennet olurdu. 

Acaba insanlar içinde bö1ıe:, 
var midi?.. Ömründe bir h•i( 
i9lememiş1 ömründe bir hal• ., 
l~miyecek, ~içbir bar~k~ti ~~ 
anaze edilmıyecek, hıçbır 1 1" 
muhalefet görmiyccek olat1 ~ 
adam nerede idı? Bu bir IıııY 
muhal degil midi?.. . bİ' 

Böyle bir fıtrat nadiresıne t' 

kere tesadüf olunduğunu f~r;ı.,. 
sele bile o da her insan gibı • r' 
olacağından bir gün o da l<11

.,11 
topraklara gömülecek.. 0° ,, 

'b" b. d tel•• gı ı masum ır a amı .. kOıl 

bulup yerine koymak ınuıJJ ııı 

olmayacaktı. Kaldı ki bu n>ıt90,~ 
adamı bir kere bile bulı11d 

I• 
müşküldü. Belki de imle.ansı~. ili 

Sebe oğlu Devlet reisligıı> 11 . ,cır 
masum bir adama verilmesı r' 
ettiğini telkin ettikten so:er 
onların akıllarına gelecek 
fÜpheyi izaleye gayret etti. 

(1) lbni Hambel C 1, S:ı, 62 tliJ 
(8~ 

ltnlyan tayya1e!er~t* 
( ugün Atine yol ile merr.Jel< 

lerine dönüyor 1,ıı 
Şehrimizde bulunmakta 0 

.,, 

Italyan tayyarecileri dün fıt• 
bulu gezmişlerdir. , 

ltalyan gazetecileri de tof( 
ı.ıJl' kapı sarayını, müzeleri ge 

lerdir. b'' 
Tayyareciler şerefine Tepe de 

tındaki Italyan faşist kulüblit1rı1' 
dün akşam bir çay ziyafeti ..,e 
miftir. yl' 

Filo bu sabah saat altıda ~e 
ıilköyden hareket edecek. le' 
Atina, Larissa, Drama şe~~~e' 
rine uğrayarak ltalyaya 
cektir. 

hazırlamak :;.in, birinci adımı 

1 

d 
atmak lazımdı. Bu atıldıktan İlandan istnfa e 
sonra itin ikinci merhalesine ediniz 
nrmak kolaydı. Sebe oğlu, öte- :...----------~ 
de beride hazreti Oıman aley• 



. 2Leh gencı 
Kendi _y_a_p-tı~kları bir 

sandalla lstanbula 
geldiler 

Lehistanda Vilno darOlfunünn 
talebesinde M. Karabieviç ve 
M. Lcınievski kendileri tarafın
dan inşa edilmiş ufak bir san
dalla. cumartesi günO ıehrimize 
gelaııtlerdir. 

lk' T 1 sporcu Orova, Vaga ve 
~na nehirlerinden Karadenize 

çlı ~ıtlar ve Boğaz içine gelmiş
erdır. 

b Sporcular Beykozda samimt 
fr iller asimle karı ılanmıt me-

r . d ' Hım e Polonya sefiri ve ıefi· 
rcıi, Beykoz kulObU reisi, sporcu
anmız ve Leh kolonisi bulun
muştur. 

Sporculardan M. Leıniveaki 
kısa bir nutuk söylemiı ve klu
b~n~n bayrağım Beykoz kulObO 
reısı Cemil Beye vermiştir. M. 
Leıniveskiden sonra Polonya 
sefiri söz almıt ve söylediği nu
tukta Polonyanın Türk ıporcu
lan111n ziyaretlerini büyük bir 
te~a!Okle karşılayacağını ıöyle
mıştar. 

Sporculann ıandalı Beykozda 
bulunmaktadır. Sporcular bu 
aandalla 18 glln denizde kalmıı
lardır. 

Bugtın sporcular ıere-
fin~ Y eniköydeki Polonya ıefa
re~n~e . bir öğle ziyafeti tertip 
eddm~tir. Bu ziyafete bir çok 
ıporculanmız davet edilmiıtir. 

Poliste; 

Sadettin B. 
D6rdiindJ ~ab! mO.dür"ifne 
neden işten el çektirildi 1 

dn 
Polis D6rdilncU şube müdilrü S d 
Beye mfilkl a et

el çektJrfhnfştJr!e müfettişleri tarafında 
MUdUr vekl!etl 

tayin edilıniştir. Bun~ muavin CelAl B. 
fO maddelerin sebep ş~edn el çektirmeye 
Jedlr : 0 tığu söylenmek-

1 - Pasapon ceza 
vukubnlon 6 bin llralık~1ı~l~kd11~n de 
sizliği. 54 dikkat-

2 - Vama-Hırisls vapur] 
d d arı milsa-

emcsln en sonra Yonan k:ı.ptanl 
firar hadisesi. arının 

3 - Hacca gitmek için hudut hari
cine çıkan eşhasa yapılan muamele. 

Sadettin Beyle birlikte 4 üncü şube
de serkomlser Tevfik ve Türkiye ara
sında gelip giden eşhasın kontrolüne 
memur komiser mua'Winl Naci Beylere 
de işten el çektirilmiştir. Naci Beyin 
Türkiycye girmemesi takarrür etmiş bazı 
eşhasın Sirkeci istasyonundan şehre so
kulmasına göz yumduğu Tevfik Beyin 
p:ısaı;ort işlerinde idaresizliği işten el 
çektirilmelerlne sebep p;österilmektedlr. 

Maarıftc; 

Yeninıektep binaları 
Bu ay içinde inıaatı biten 

ilk mektep binalannm dördünün 
küşat resrni yapılacaktır. Fatihte
ki mektep bir kaç gfine kadar 
açılacaktır. 

Amerika gemisi 
Bugün lim12nımızd12n 

12vrılıvor 
Bir haftadan beri limanımızda 

bulunmakta olan Amerikan 
kruvazörü Çester bugün Pireye 
hareket edecektir. 

Bir istikraz teklifi 
Ankaradan alman haberlere 

göre bir Amerikan grupu hükume· 
t~ yüzde beş faizle (500) milyon 
lıralık büyük bir istikraz teklif et 
ıniftir. 

Bunun (300) milyonu nakten 
\re peşinen verilecek (200) milyo· 
nu da şirketin yapacağı nafia 
i~le.ri.ne karşılık olacaktır. Bu tek· 
lif açm kpnuşulmak Ü%-e~e şirketin 
ftlıitrıaMtufan davet eciilmişlerdir. 

---------- - ---,.---- --- -... - - - - - - - -- -
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ŞEHi~ HABE~LERi 
( Küçük haberler 1 
Çimentonun toptan alım sab· 

mı - lçln bir teamül tesblt etmek 
\ 

Adliyede· 
' 

Selim Ragıp B. 
Ağır ceza mah
kemesine verildi 

11Son Posta,, meı'ul mtıdnrn 
Selim Ragıp B. aleyhindeki bQ
kdmetin manevi ıahıiyetini tah
kir davası tahkikatını yapan 
albncı müstantiklik, dün akşam 
kararnamesini yazmııbr. 

MOıtantik Süreyya B. ceza 
kanununun 162 ve 159 uncu 
maddesine g6re muhakeme ya
pılmak llzere evrakı Iıtanbul a
tır ceza mahkemesine gönder
miıtir. Muhakemenin bu hafta 
içinde başlaması kuvvetle muh
temeldir. GllnO bugiln belli o
lacakbr. 

Kefaletle tahliye talebinin 
müstantiklikçe reddi nzerine bu 
ret kararma vaki olan itfr 
dün alqama kadar bir k aı, 

t dil arara 
rap e memiıtir. Tahliyenin mu-
hakeme bqladıktan sonra mah
kemede tekrar mevzu b h d'. 
1 ... a se ı 
ecegı anlqılmaktadır. 

'Reıimli Ay,, davası 
Reıimli Ay mecmuaıı aleyhin

de "Savulun ben geliyorum!,, 
yazısmdan dola~ı açılan dava 
bugtın lstanbul ağır ceza mah
kemesinde temyizden nakzen 
tetkik olunacaktır. 

Bedi B.in müdaf aaıı 
Gireson meb 'uıu Hakkı Ta· 

nk Beyi yaralıyan Bedi Beyin 
muhakemesine dlln ağır ceza 
mahkemesinde devam olunmuı 
vekilinın mfidafaHını hazırlam : • • a 
1n ıçın muhakeme batka gtlne 
kalmııtır. 

Ticaret odasında 

Havlucuların ~'illracaatı 
Aldığımız malOmata göre: 
Türk havluculan Ticaret od 

bl ha 1 asına ec-
ne v uların kilosundan 300 
d 62,S k , topun-

an uruş alınmasının bir çok hi-
lelere yol açtığını, tilccan alı 

. k nm ~~ 
getirere burada kestiklerin· b 
Tilrk havlulannın tehlikey~· d~ yütüz~e~ 
bildirmişlerdir. ş ğilnu 

Oda bu mliracaan tetkik d k 
vafık bulmuş ve yerli e ere mu. 

mensucatın h. 
ycsl için gu··mrük . ıma-

resmınfn tadil ' · 1k 
Vekaletine bildirmiştir. ını tJsat 

Nesci sanayi kom· . ısyonu 
Tıcaret odası .. Nescr S 

yonu bugün ilk lçu· anayı,. komis-
maını •kted le • 

içtimada bilhassa: ece tir. 
l - Muz' k . ır re abetln k ldı 1 
2 - Fabrikalar a rı ması. 
3 - l l ırasında tevassut 

ma Atta muayy . 
!er kabulil meselci . ..e~ ~p ve cins!" goruşulecektir. 
Cemı:vctterde· 

' 
Balıkçı hır 

Şehrimiz balıkçıları 
odasında umumr bir t 

1 
) ann Tkaret 

• tl Op anma ,... k 
sana arının inkişafı i in 1 J para 
leri görüşeceklerdir. ç 

8 
•nacak tedbir-

B • 
_ or ada 

, Kadı? ~ Birliğinde 
Kadınlar Bırlığinde te k'l 

çocuklu kad l ş 1 olunan çok 
ın ara yardım • 

erkek müsavatı dul k dı, lışte kadın ve 
• a narın · · 

sulh ve Cemiyeti akvam, ahit . v.~zıyetı 
okmlsyon dün ilk i u· k musavatı 
d • ç maını 'l·ap 1 ır. Komisyonlar her h ft J mış ır

a a pazar gü 1 1 
toplanarak çalışacaklar ve n er 
yacaklardlr. rapor hazırlı-

. Buğday fiatları 
Tıcaret borsaaında b v d 

fiatlan gene dUtme v bulg •y K .
1 

ge a amış 
ve onya ı e Polatlıdan pek çok 
mahsul gelmişti~ • 

Fiatlar dlln bir aralık 6 kuru
ta kadar inmiştir. 

Hamdi B. 
Viyana ıefirimiz dün 

gitti 
Avu.stury4 ile m6n12!ebatı· 
mız i4m12mlle do!tanedir 

Mezunen memleketimize gel
miı olan Viyana ıefirimiz: Ham· 
di B. dünkil Semplon t;k•J?r~sile 
memuriyet mahalline gıtmııtır. 

Hamdi B. iıtaıyonda vali Mu
hittin B. ve doıtlan tarafından 
tetyi edilmiıür. 

Sefirimiz hareketinden evvel 
bir muharririmize ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

-:- Bir ay mezuniyetle memle
ketıme gelmiştim. Bu zamanı 
Ankara, Iıtanbul ye Yalovada 
geçirdim. 

Avusturya ile olan mllnueb~
tımız tam mana1ile doıtaJ?edır. 
Zaten aramızda 1924 te ımza· 
lanan bir doıtluk muahedeıi 
vardır. 

Ticaret mukavelesinin mOza
keratına Ankarada sabık Moı-
kova ıefiri Diyarbekir meb'uau 
Zekai Beyin riyaseti albnda bu· 
lunan komisyon ile Avusturya 
aefiri M. Ognıt Kral arasında 
devam edilmektedir. Altı ay ev· 
vel baıbyan müzakerat iyi bir 
1afhaya girmiıtir. 

Mukavelenin bir aya kadar 
imzalanacağını zannediyorum. 
Avusturya ile aramızda mevcut 
olan iadei mücrimin mukavele· 
sinin müddeti bitmiıtir. Temdidi 
için bir proje ha.zırlandı. Yakın
da müzakeresine baılanacakbr. 

[Uşt tarw ı inci sagıfanuzda] 

Bunlardan ayrı olarak lkb1at 
vekili Şakir Beyin Nafiaya, Yu
suf Kemal Beyin Adliyeye, Muı· 
tafa Şeref Beyin ikbsada ve 
V aaıf ve Nafi Atuf Beylerden 
birinia Maarife a-elecekleri, di
ğerlerinin eski mevkilerini mu
hafaza edecekleri ve Recep Be
yin de fırka umumi katipliğine 
alınacağı da kuvvetle ileri ıt1-
rWmektedir. 

Adliye vekili iıtifanamesınde 
fırkaııaıo siyaseti için bir meb'uı 
olarak çalışmayı tercih ettiğini 
yazmaktadır. 

lımet Paıanın meclisin yarinki 
içtimaında itimat iatemesi, ertesi 
gün de istifa tderek yeni kabi
neyi teıkil ve fırka mUzakere· 
ıine iştirak etmesi muhtemeldir. . ~ ~ 

Nutuk 
Tenkitlere kat'i bir 

cevap oJacaktır 
Aankara, 21 (Telefon) - liaı· 

vekiiimizin, nutkunu perıembeye 
ıöyliyecekleri anlaııhyor. Nutuk· 
da 923 tenberi yapılan işler 
hakkında rakamlara müstenit 
malumat verilecek, bazı muka
yeseler yapılacak, son tenkitlere 
cevap vereceklerdir. Nutuk çok 
kuvvetli olacaktır. 

M. Meclisi çok ka
labalık olacak 
Ankua, 21 (Telefon) - Millet 

meclisi yann (bugün) üçte aç.ı
lacakbr. Dağıtılan kartların ade
dine nazaran aamiin localarının 
hıncahınç dolacağı anlaşılmak-

tadır. 
lçtimaın başlangıcında Reiıi-

cUmhurun meclisi davet tezke· 

Yeşil bayrak 
Ne zamandan kalma imiş? 

Akhisardamuhakemeye 
başlanıldı 

Akhisar muhabirimizden : 
S. C. F. Lideri Fethi Bey 

Akbiaardan geçerken kendisini 
karıılamıya gidenler ara1ında 
kalaycı Kadir ve Hüsnü Hilseyin 
iımindeki kimselerin ellerinde 
bir yeşil bayrakla dolaşbklari 
yazılmıfb. Zabıta bu suretle 
irtical hareketlerde bulunanlar 
hakkında tahkikatta bulunmuı 
ve kalaycı Kadirle Hllsnü Hüse
yin hakkındaki evrak mahkeme
ye verilmit "f'e maznunlann mu· 
hakemesine baılanmııtır. So
kaklarda dolaşbnlan gök bay
rağın llzerinde " 1 lA inne evli
yaullah Jahavfün aleyhim ve 
llhllm yahzenun ,, yazılı ve 309 
tarihli olduğu, lşkodra redif 
fırkasına ait bulunduğu, o za
mandanberi elden ele geçerek 
mamunlara intikal ettiği anla
ıılmııtır. 

Maznunlar, bu bayrağı irtica 
mak1adile taşımadıklannı, Gazi 
Hz. a-eldikleri zaman da bununla 
karıılamıya çıkbklannı, zabıtanın 
ihtar etmesi üzerine bayrğın 

ellerinden alınarak istasyon 
memuranun odaaında hıfz:edil
diğini saylemiılerdir. Muhakeme 
şahitlerin dinlenilmesi için 22 
eyini pazartesi giinftne talik 
edilmiştir. 

resi okunacak,-..müzakere ı>effem
beye talik oJunacakbr. Gelen 
kAğıtlardao mali kanun liyihaıı 
iktısat, maliye ve blltçe encll· 
menlerine havale edilecektir. 

Aynca mecruhlara yapılacak mu· 
avenet hakkında beynelmilel 
mukaveleye iftirak IAyihaıı, ıe

kiz idam bükmn, Seyrisefainin 
927 kat'i beaabı, ecnebi kadınlar
la evlenen memurlar hakkındaki 

bUkmiln mUtahdemlere ınmulü 
meselesinin tefsiri encOmenlere 
gönderilecektir. 

Gazi Hazretlerinin 
huzurlarında 

Ankara, 21 (Telefon} - Gazi 
Hz. dün akşam yemeğinden 

sonra Meclis reiıi Kazım ve 
Baıvekil ismet Paıalar ile Ve
killer ve Halk fırkası erkanından 
bazılarını kabul buyurdular. 

içtima, Reiıicümhur Hz. nin 
riyasetleri altında bir müddet 
devam etti ve günUn meseleleri 
etrafında bazı kararlar verildi. 

~~etto • 

Eminönü Kaymakamlığı 
Eski hariciye binasındaki Tali 

mübadele komisyonu bir kaç 
gUne kadar başka bir yere ta

ımacaktır 
Boıalacak yere Eminönü 

Kaymakamlığı yerleşecektir. E
minönü kaymakamlığının elyevm 
bulunduğu yere belediye fen 
heyeti taşmacaktır. 

Jandarma kunıandanlığı 
lstanbul jandarma kumandanı 

;Kaymakam Halil Fahri B. or
duya alınmış ve yerine Van 
jandarma kumandanı binbaşı 
HOsnO bey tayin edilmiştir. 

üzere Çimentoculıır çarşamba günü 11· 
caret odıısında toplanacaklardır. 

Ticaret odası memurlan -
için yenl bir mesai nizamnameııi yıı.pıla· 

cnknr. 
Gümrüklerin ıslahı için -

Toplanan komisyon umumi müdürü İh
san Rifat B. in emrile dap;ılmışur. 

lktııat Vekfileti - Pancar yeri· 
ne dan ve keçiboynuzundan şeker yap· 
mak düşünülmektedir. 

Sıhhiye Vekaleti - Ecnebi has
tanelerin genişletilmesini kabul etmemek
tedir. 
~~-----------~~-S ey r ıs e f a~e 

Yalovada 
Yeni bir otel yapılaca1c 
Seyrisefaln idaresi Yalovada bu yaza 

kadar inşaatı bitmek üzere yeni bir otel 
yaptırmağa karar vermiştir. 

idare aynca Yalova için Heybeli sis
teminde yeni bir npur inşa ettirecektir. 

Fevzi Pş. Hz. 
Büyük Erkanıharbiye Umum 

Reiıi Fevzi Pata Hz. Erzuruma 
varmı§, merasim ile kar§ılanm11br. 

Nurullah Esat B. 
Bankalar konsorsiyomu reisi Nurol· 

lah Esat B. dön akşam Ankarayı gitmiş
tir. Mumaileyh son kambiyo vazlyed 
hakkında hazırlanan raporlar üzerinde 
izahat verecektir. -----1zmirde dört yeni tevkifı 

lzmirde nllmayit yapanlardan 
Giritli R•ıit, Bahriyeli KAmil, 

· Kort Sadık, Midillili Ziya tevkif 
edilmi§lerdir • Halkı hOktimeti 
basmağa teşvik eden Niyazi de 
teTkif olunmuştur. 

Hakkı Şinasi Paşa 
C. H. fırkası 13 fincü mınta· 

ka mfifettişi Hakkı Şinasi Pş. 
evvelki akfam Edimpye gitmiı· 
tir. Bir kaçgtin sonra · d~nc· 
cektir. 1 

Bu seyahat, oralarda yapılacak 
olan belediye intihabatı faaliyetile 
alfikadardır. -----Bir şikfıyeti tetkik 
Rıhbm §İrketinin nbbmsız 

yerlerden para aldığı hakkında 
yapılan tikayet lkbsat vekile· 
tinden Nafia vekaletine havale 
edilmiştir. Nafia vekfilcti yakın
da §ehrimize bir memur iÖn· 
dererek bu mese 'lenin tahk!kine 
başlayacak_t_ır_. __ _ 

Balkan koni eransında 
Ankara 21 (Telefon) - Bal

kan konf~ranıında hükumetimizi 
Zekai B. temsil edecektir. 

Topten ııtifa 
Kastamonuda çıkan Doğru· 

luk refikımızdan: 
lneboludan alınan malumata 

nazaran hey' eti idareyi teşkil 
eden Hacı F eyı.i oğlu Ali Oı-
man, kunduracı Hacı Ahmet 
Faik, Pürcüvan oğlu Mehmet 
Hacı Ali oğlu Amet efendilerin 
Serbetı Cumhuriyet Fırka heyeti 
idaresinde ve fırkadan istifa et
tikleri anlaşılmııtır. Bu suretle 
heye'ti idarenin infisah ettiii te
beyün etmiştir. 

Ka~amon~~ann Ga~ Ha~ 
retlarinin bizzat teşkil ettiii 
Halk Fırkasından kat'iyen ayrıl-
mak istdmediklerine işte bir de· 
lil daha: 

imamın hulyası 
Tosyada çıkan Dilek gazete

si yaz:ıyor: 
Dedem kllyünün Hatibi, bir 

pazar günil kasabadan köye av
det ettiği znman havadis ıoran-
larn: (Yeni bir fırka teıkil edil· 
miş, artık fes giyilecekmiş, dört 
bin fes geliyormuş .. ) . tarzında 
ifadatta bulunduğu haber alına-
rak derhal tahkikata tevessül 
edilmiş ve Ha tıp efendi adliyc
teslim olubmuştur. 
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Dr. A. KUT iEL Şikago haydutları arasında 
-Je o London- dan Nakleden: M. G. 

Cenazelerın çekmeye konduğu yer 

labı andıran kocaman ve şişko bir { ""\ 
feydi. İsmini bana söylediler: Mis- L. ____ v_u_K_u_A_T ___ _J 
ter Şülte, müteveffa Joysun dostu 
ve mahremi esrarı imiş. İşi cenaze 
alayı müteahhitliğidir. "Nort State, 
caddesinde mükellef bir müessese
si vardır. Orada cenaze bekliyerek 
odur olduğu gibi doktor "Bunde· 
senn İn hemen fethi meyyit yapa· 
bileceği bir hususi "morg,, u da var 
dır. 

Bir yetim 
Kendini ta vana asarak 

öldü 
Evelki aktam Fatihte Muhte· 

sip lskender B. mahallesinde l: i · 
intihar vak'ası olmuş 15 yaşınd;1 
bir çocuk kendini iple asmış, 
aonra ölmüştür. 

k . ·kı,·e Muavcnchııne ve tedavi el e t ırı ı 

labcratu~arı. Karaköy Topçular cad~ 
~-~·~~~~~~~-~ 

Bir terzi hanım arıyoru% 
Çok yakan bir viliyet ınerke" 

zinde yüksek kazançla bir ate~" 
ye tefliğini idareye muktedir b!t 
terzi hamın arıyoruz. TalipleriD 
tevellüt ve diploma tarihleril• 
kubul şartlarım bir mektupla 
bildirmeleri ve izahat almaJırı 

Resmi morga gelen cenazeler birer çekmeye kon
nıakta ve içlerinden hangisi görülmek istenirse 
çekmenin üzerindeki numaraya bakılarak o göz 

çekilip cenaze meydana çıkarılmaktadır .. 
-3-

Mister Şulçe "Koronerin gırtla
ğına iyilerek: "Müessesesinde bir 
fevair olduğu cihetle Koromer e
fendinin orada kolayca ameliyatı 
yapabileceğini,, hatırlattı. 

Dün bir muharririmizin vak'a rica olunur. 
mahallinde yaptığı tahkikata gö- Şirk eti Hayriyede 

Mümtaz Merasimi tedfiniye müteahhidi 
bu ıuretle menafii tahsiyesini tahtı 
temine aldıktan ıonra iri vücudünü 
maktulün zevcesi önünde eğdi ve 
bağırdı: 

- Ah! zavallı sevgili Jop ! Ne 
kadar üzüldüm bilseniz .. evet çok 
kederlendim. Ne iyi bir dosttu .. 

Madam Joy cevap verdi: 
- Mister Şülte, siz zevcimi ta

nırdınız ... Ne suretle vefat ettiğini 
haber verirseniz minnettar kalırım. 

re hadise şu suretle olmuttur: 
imam sokağında 8 numarah 

Mahmut B. in hanesinde oturan 
Darlileytam talebeıinden Şaha
bettin Ef. son gUnlerde çok dli
şllnceli bir hal almış ve kimse
ye birşey söylememiştir. Nihayet 
dnn rece Şahabettin Ef. erken
den odasına çekilmiş evvela ha
zırladığı bir ipi sabunhyarak ta
van halkasma bağlamıştır. 

Miater "Şülte,, yava§ça çekile-
rek cevap vermekten kurtuldu. On Müntehir genç bundan sonra 
dakı"ka sonra bir ~üçük araba ge· bir mektup yazarak evdekilerin 
tirdi ve dostu ayandan Joyıun ce· uyumasını beklemiı sonra aan
nazeaini yatırdı. On dakika sonra, dalyeyc çıkarak kendiıini as-
dan Joyıun mıştır. 
Miıter Şülçenin morgunda ayan· Şahabettin Ef. yazdığı mek-
dan Joyıun cenazesini battan başa tupta: "Hayattan bıktım ... Kendi 
parçalanmıf olarak gördüm. Bir arzumla ölüyorum ... Beni affedi-
kimyager doktor ''Bundeaen,, in e- d 
linden ayan azasının bağıraakları· niz,, emektedir. Hadiseye mnd-

Mt1~hur hafiye memura Bairıq maMder-cı olunan maldı. deiumumi muavinlerinden Ragıp 
eallhayl tetkik ederken Bu muayene asabımı fena etti. B. •azıyet etmiş •e tahkikata 

·oı ·· .. · c ı h ·ı · . k d Oradan uzaklaıarak salona geçtim. batlanmıştır. intiharın hakiki se-unun evı sını uasmı§ ar, amı erını Qan it . 1 • ,• .. 
F k I~ d s·· ı·· 1 n rtı mag""a ralıttmı•lardı Ş" h · h Deh~et! Burası cenazelerın yatın· bebı anlatılmamıf, yalnız munte-ev a a e us u o a apa ma- "% ~ ~ • up esız ay- ... B 1 .. ·· ı . 

nm dip tarafından o yandan Con dutlar şehadet ederek bazı isimler dı~ı ·~lonmuş.. ey~z sa~en ~-~~ - birin ıon zamanda ötekine berı-
T. Coysun yatak odası bulunuyor. ifta etmesinden korktular. ~hu.t bır tabut

1 
ıçersınBe bırd küçucu~ kine ben darüleytamdan bıktım; 

Bedb h d . z t k d' . d bu . . I . ·L ı tıyar yatırı mıfb. u a amın Şı· l k? d d"w' t b' a t a amın cenazesı yarı çıp· a en en 111 e ıııtn erı ıı:• k h d ti .1 d ... sonra ne o aca e ıgı es ıt 
lakt .... ·· · d h t t d 1 k dd.. ago ay u anı e çarpıtma ıgı a- dil • t' ı, ve yatagın uzerın e ayre şa e me en evve ço tere ut et- !•-~ d M' . . . .. 'b. e mıı ır. 

Kadl li öp sulh ıcra dairtstndtn= 

Asiye hanama borcundan do
layi Nasır efendinin mahçuz bit 
adet kanape •e beş adet kol
tuk bir adet lavamana, iki adet 
formizli lamba ve bir adet ya• 
rım konsol ve bir adet ktiçiik 
dolap 29-9-930 pazartesi poO 
saat 15 te Kadıköy pazar uıa

hallinde açık arttarma ile sıtı· 
lacağı ilan olunur. 

Yedinci icra MtmuT1u/undon : 
Bir borcun ödenmesi için mab• 

cuz bulunan gün gCSrmez ve 
Çarşanbanın yllzde otuzbeti bi• 
çak yüzde kırkbeşi görmez ve 
yüzde yirmisi istimale gayriaalih 
28408 kilo tütün 4- T eşrinie~el 
930. cumartesi günü saat ondaııt 
onbire kadar perşenbepazanoda 
bakır sokağında 1ş Bankaaııı• 
ait bakırcılar deposunda açık 
artuma suretile aatılacağıoda• 
taliplerin mahalli mezkiırrlaki 
memuruna mllracaatları il&ıı 
olunur. 

verecek bir şekilde büzülmüştü. mişti. Polis memurlan kendiıine '':.'°:~ 1
• ~-nı mını !artomen gı 1 u•:'"''."'"'"lh"'""'mıııırıııııımıını".':""'"""""""'"""""'.'""""."'"'.""'.."'""'"'" 

Müteveffanın ölümden evvel diz i ilk sual açtıkları zaman cevap ola· yuzunde gozler ve agız yavaşça te· rı ıle Con Botuger Nadış ıkısı de b 1 . l""un· 
1 b ·· d' d F'lh kik b' kü' h · d' lstan u 7 ıncı ıcra mnıur ""' 

çökmek istediği ve buna muvaffak rak demişti ki: "Hayır, bir teY di• ~H~m. e ıyor ~· ~ a ~ ır. : mu arrır ·~· . . dan: 
olanı'\ lığı fikri hasıl oluyor; sonrı yemem .. Hayatımı tehlikeye koya- ç~k ıhtıy~, ıaki~ bır bur!u.~~- ıdı. . Bır gızlı barda . . . K" "k t f d Molla-

. ' · iikülü, elleri istirham vazi- mam.,, Ah! evet mösyö ... O doiru ~ır .. çok ~ımaele~m ~~emlı .0lt~!'1le Bıra _ve alkol .~a~a.n ~ır gızlı .. uçu mu a ~ paıa a ,• 
· kavuşturulmuş olarak yan ve iyi adanı hayatını tehlikeye koy- olduklerı fU §ehırde aükiln ıle olen barda bır adam · oıgerını nıvelver ,_huarev mahalleaınde Yahyap~ 

\:o.fa clü,müş kalmış. mak istemezdi. Daha dün geç gele· biri ... Miıter Şulte gayet samimi ~ö le öldür~ü. Böyle J>arl.aıdan }ı'n· .. s~kağında mukim Hasan efendı· • 
Coys henüz otuz sekiz ya.§mda i- ceğini söyledi ve beıut bir yüzle züküyordu; dudakları arasında hır lercesi Şıkagoda mevcuttur. Bun- ye ve saireye borcundan dola-

li. Narin. ve . g~nç siması kızıl saç- gitti. Halbuki öğleden sonra bir cıgara ııkıtlırmı§b. Diyordu ki: lara Şpikeyzi derler! ç~n~ü bu~- yı lbrabim efendinin tahtı hac" 
!arla çevrılmı§tı... şahsı meçhul bana telefon ederek - Bana baksanıza dostum. Kar l~rın yaban.cı~ı. olan ıçerı gırmek ı- ze alman ve Haliç'te fener ci· 

Görmediğimiz bir adam sessiz zevcimin kurtunla öldürülüp öldü- rumz aç mı? Eğer aç iseniz bitişik- çın bar sahıbı ıle "spack eay,, ya· d Pet 0 kapuı da lenge" 
adımlarla yaklaştı. Bu Doktor Bun- rülmediğini sordu. Ne yapacağımı teki eczanede güzel ıandviçler ni yavaı konuşmağa mecburdur. vandn a b l r Au~ lı l' .. 
dese'nin muavini idi. Sonra felaket Şa.§ırdmı. Az ıonra avukatımız Ko· var.. Con Drüri ile beraber katilin ren az u unan ve ap ı~a 
zede dul kadın Misteres Meri Co- melyüs Palmer de telefon etti. Ve Bir çok Amerikalı eczacının yi· tevkifinde hazır bulundum. Bu- nına mensup 12 tonluk 3200 lır• 
yı gözüktü. Bu kadın tatlı nazarlı Lavrens Moreno isminde birinden yecek ve içecek sattığını bilirim. nun .için ?ir. çok polis kuvvetleri kıymeti muhammineli ve avan· 
güzel bir mahluk idi. Doktor Bun· aldığı malumata göre zevcimin so- Fakat bititik eczaneye gir yiyecek tahnk e~ıldı. Ağlatır gazler ku~- taryası dosyasında yazılı HasaDI 
~esen kadına uzaklaşması jçin is- kakta katledildiğini bildirdi. O sı- değil baygınhğımı giderecek biri· lamldı. Bı~ler~ ekabi~, yüz polıı Bahri nam motorun furuhtu bak· 
tırhamda bulundu. Kadmcagız oda rada okşamın ıaat on buçuğu idi. laç anyacaktım... memuru, yırmı gazetecı ve otuz fo k .k. . .. d · 2~10-930 
d b d b · ·· ı · B b' · ,. · · . . . t ... af t .. .. "' l ına ı ıncı muzaye esı a oy an oya gezıyor ve soy enı- en ır sıya$ı ıçtımaa gıtmı§tım. Bi kac gün sonra miıtehaasıslar ogr çının eeaaurauz ag amasına 'hl. b d 
yordu : Bana bu haberi orada verdiler. De- d j h' l "ld""'"n tahit oldum. Maktulün cesedi ile tarı ı perten e gilnü saat on an 

- Bunun olacağına kat'iyyen e- li gibi eve koştum. Zevcimi evde kaayan an d?lyıuD~ zetl ır e 
0 

krugub e morga kadar geldim. Burada cena on bire kadar mezkur mahalde 
. . d' O k d' . d .. 1 b ld d . h'l rar ver ı er. os arı ve a a ası l km l k lA . k 1 w d l' Ianl m~n .' ı~ nu en ~~~e E es~. e- ukl um; da etı hı ~fına olarak u· Şikago Tribün muhabiri Jak Ling· zİderk çe b' e erb. on~yor ve k azı;n ıcra J ınacagm an ta ıp o •: 

mi ı~tlım. ... anhykakrakt ı .. S vf.ellt oy- yu lukY_Or u ~e alsız duruyordu ... le ıibi haydutların intikamına kur- o uDça ırlerd ırler h ılşarı çı ~~ı ı- nn yüzde on nisbetinde pey ak• 
e o acagı mu a a ı.. e ı er, o- ç ı yasagına ne derece riayet b ld .... k t' de ı'd'l F _ yor. uvar ar a ev a ar var; uze- çesini hamilen mahalli mezkur• 

b . k l h ki d l d'ld . .... . · b'I K an ° ugu anaa ın 1 er. a l · d "C l d ku 1 nu ır urşun a a ıyama ı ar. e ı ıgını ı en oroner sordu· k t J k L" l · f · ··ı.. ·· r erın e: enaze ere o nu ma· d h b l k l h . .. . .... . . . : a a ıng enın ecı o umu genç . k l" 1 • e azır u unaca o an memu• 
Ze ıre muracaat ettıler. - Acaba sarhot degıl mı ıdı? nın nkinden çok f ki _ ması raca olunur,, e ıme erı yazı- . . l l l 

tik defa olarak benim orada bu- Madam Coys bu söze darılma- d aya ı ar ı lıdır. Jak Lengldeen bahsedece- rınme müracaat arı i in o unur. 
lunduğumu farketmİ§ti. Bana dedi dan cevap verdi: ırB d . l d' ki· ğim şu sırada bu sözler hatırıma J 
ki: - içmişti .. fakat pek az._ ana . emı! ~r 1 • • geliyor. Ah! eğer Şikago haydutla- ~ Zayller 

- Rica ederim mösyö içeri hiç Sonra devam etti: "Zevklı Par~sı bırakarak Şıkago- rının hayatını anlamak için Len-
bir gazeteci girmesin. Onların yü- - Bu sabahta altı buçukta biri ya haydutlar ıle .meı.gul olmakta gle mevkiini bulmak icap etmese Kasımpaşa şubesinden 20481 num•· 
zünü görmek istemem ... Kendileri- ismini söylemeden telefon etti. Zev mana ne? Onlar ışlerıne karı§ılma· bu vak' ayı nakletmezdim. Eğer ralı cüzdanla almakta olduğumuz mı•· 
ne söyliyecek hiçbir sözüm yok... cim henüz uyuduğundan sokağa undan pek h~~la~az.~~: ~ya.~d~~ Lengle mesleğimiz cesaretini kur- fımızın tatbik mühürlerini zayi ettİK· 

Bu sırada methal kapısı açıldı. çıktığı cevabını verdim. Şahsı meç· J~ysun nasıl olduruldugunu. go~du- hanı pervasızlığımm, ihtiyatsızlığı- Yenisini hakketti receğimizden eskisinin 
Zenci besleme ile kapıya koştum. bul dedi ki: "Sokağa mı çıkmış? n~z ya! Hayd~tlar gaz~t:cılerı de nın hatta dikkatsizliğinin sebebi hükmü olmadığı ve bu mühürle kim· 
Oldukça ya§h bir adam koltuğunun Benimle alay mı ediyorsunuz?,, Ve esırgemezler. Şıkago Trıbun muha- ni ölmü§ bir adam olsaydı ne ka- ecye borcumuz bulunmadığı ıı;n olunur. 
altında bir alet kutusu olduğu hal· aleti tekrar yerine taktı. Yirmi da· biri Jak Lingle gün rotasında ve dar büyüklük kazanmış olurdu!... Kadıköy Osmanağa mahal-
de gözüktü ve mahcup bir seda ile l<ika sonra zevcim uyandı. Birden t~hrin merkezinde öldürüld~. ~ati- Haydut muhabir lesi Solcymanpaşa sokağın· 
ıordu: . • . bire inlemeğe baıladığını duydum. lı bulunama~ı .. Şikag~. D~ylı Nıyu· Heyhat ki bu ölüm bambaşka- da 25 No. hanede 

- Bır doktora ıhtıyacmız var Yatağına koştum. Bana baktı. Bir za haber yetıştıren Julyuz Rozen· dır. Jak Lengle herkesin tasdik et· Adalet , Melthat, Hikmet 
mı? Burada bir hasta varmış dedi- şey söylemek istedi. Vücudü sarsıl- hayın da ayni suretle telef oldu. tiği veçhile bir takım haydut çete- Fahriye 
ler de... dı. Bana son bir defa baktıktan Bir kaç gün evvel ayni gazel~ mu· )erinin hami ve teriki idi. Bizzat § Pa.ngaln mahallesi muhtaran resmi 

Piyasada gezen doktor daha öm- sonra nazarlarını müthiş bir sabit· habiri Leland bir mucize esert ola- mensup olduğu gazete direktörü mühürleri 19 eylül 1930 cuma günü ka· 
rümde. görmemiştim. Kendisini se- lik kapladı. Ölmüştü. ra~ ku~ldu. ~aydutl~rın bul~~- Miralay Mak Kormik "Lengle,, nin zaen zayi olduğundan yenisi hakkettiril· 
petledım. O sırnda Doktor Bunde- Madam Jop yarı baygın bir hal- dugu hır otomobıl kendı ~tomobılı- namussuz bir adam, olduğunu tas- mek üzere muamelesine tevassut edildi· 
sen içer i girdi; doktoru can kulağı de sözlerini bitirirken hemıireıi ve ne çarptı. Zaten Leland hır çok de- dik etti. Maamafih Lengle'nin ölü- ğindcn zayi olan mühürlerin ayni tarih· 
ile dinliyor dum. Diyordu ki : kocasının validesi ile biraderi gel- fa tehdit edilmitti.,, münün ertesi günü matbuatta bir ten itibaren hükmü olmadığı iltn olu· 

- Madam iptidai müşahedatı- diler. Tasavvur edildiği gibi peke· Bu tafsilatı duymakla beraber feveran koptu Şikagonun muhte- nur. Pangaltı mahallesinin birinci 
ma göre zevciniz zehirlenerek ve· lim bir sahne karfısmda kaldık. aldırmıyordum. İsmi aöylenen üç lif gazeteleri arasında şedit bir ci· muhtarı L Hakkı 
fat etmiştir. ihtiyar bir validenin evladı cena- kimseden yalnız Lelland tam bir dal açıldı. Bir gazeteci haydutla-

Şu suretle Madam Coysun ken~i zesi karşısında ağlaması her mem· gazetecidir. Rozanhaym haydutlar- rm esrarını öğrenmek istediğin- Ferah tlyatroıunde 
kendisini aldatmamış dernekli. lekette acıklı bir feydir: la yaşar ve onlan ele verirdi. Leng- den öldürülmüş! Bu rezalet diye Bu akşam Cemal Sahir B. ve ark•· 
Hiddet ve yeisin son derecesinde Bu sırada, az evvel kapıda du- leye gelince bazı haydutlarla zabı· bağırıldı. Bir çok gazeteler katili daşları f~met Fahri B. iştirak lle (Son 
bağırdı: ran lcomiser muavini gözüktü; dok tanın ahlakı bozuk kısmı arasında bulana mükafat vadettiler. Vadedi puse) muharriri : Vilner, nakleden : Ce· 

- Buna emin idim. Ah! evet tor Bundesen onu müteveffanın iş yapmakla me,gul olduğu herkes- len mükafat bir buçuk milyon fran mal Sahir. 
bunu biliyordum. Malfununuzdur dostları ve akrabası arasına kimse- çe malUm.dur. Bu ıözlerimi muha- gı buldu. Lengle'nin cenazesi ya- ..... - ........... - • __....... 
ki zevcim öbürkü gün büyük adil lerin karışmamasını kontrola me- tabım tasdik etti. Mükaleme morg- mnda onu öldürmek için kullam- cak eğer zabıta memuru Pah Rot 
heyeti muvacehesine çıkacak, ge- m ur etmişti. Muavin bana alçak ta. oluyordu. Mister Şültenin mor· lan tabanca bulunmuıtu. Bu taban- ve avukat Çerles Retburn beraber" 
çen nisanda yapılan sahtekarlıklar sesle bu kederli ~ünde mühim rol gunda değil resmi morgta idim. Bu canın Foster isminde bir hayduda ce idare ettiler. 
hakkında şehad~tte bulunacalctı. oynıyacak olan hır adamın geldiği- rada yanımda meıhur zabita me- ait olduğu kesfedildi. Foster bav- Lengle nasıl bir adamdı? 
O sırada haydutlar kenti muıtaka· ni ha ber verdi. Bu adam aynalı do- muru Drüninun akrabası Jon Drü- yerde bulund~ğunu ispat etti. An· (Bitmedi: 
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c: Devi•< Demtryollaro llAnlaro ] .. ·-------ı•ml-- a~zı" . nu ~ııı·nı 
Muhtelif li.ıtik malzeme kapalı zarfla münakaıaya konmu,tur. Seyrisefain c...a, I ..... 

l Mü_na.kua ~/11/930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Dev- l·---.:.;..-·---~~~~I b • 
et denuryolları ıdaresinde yapılacaktır. Merkez acentesi: Galata Köprü başında k t 

• Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat Beyotlu "62. ~ube acentesi Sirkecide nı e e l 
~~~ına.tlarını ayni günde ıaat 15 e kadar münaka•a komisyonu katip- MühUrdar zade hanı alnnda Te!.lsc.27 

ıaıne 'Yermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa fartnamelerini (be§) lira mukabilinde Ankara İskenderiye sürat ı 15 Tu"Şrl'nevelde tedrı's?ta ~. a_şlı_y~r '°8 Haydarpatada idare veznelerinden tedarik edebilirfer. ...,. 

* ~ * poda~ 
360 tane lokomotif, tender ve vagon bandajının kapalr zarfla mü- (EGE) npuru 26 Ga.z ı' m u ~ 11 ı' ııı ın ekte b 1 1 n u d u~ lı off) n İakaıaaı 3 ikinci te,rin 930 pazarte•İ günü saat 16 da Ankarada Dev- Eylül Cuma u 

et Deıniryolları idaresinde yapılacaktır. aaat 10 de d 
t • Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat Galata nhtamından kalkarak en : 
t~1~n_atlanıu ayni günde saat 15,30 kadar Münakaıa Komisyonu ki,.. ' . • • d .ı · 15 tc r'ıne\'e]de t·asfona-
1p 1t1 cumartesi sabahı Iımire vanr ~Jek tebımı mız e leurısata Ş . " ııe •ermeleri lazımdır. k k ı. . { n eklf'hlll muh 

HTalipler münakasa tartnamelerini Def lira mukabilinde Ankara.da Ye lzmirden saat 12de kal ara caktır. Gerek eskt talebe,gerel\ ~elli( el\ 1 •• 

\'e ayd8.l'patada idare veznelerinden tedarik edebilirler. Pazartesi ıaatlOda Iıkenderiyeyı te]ı'f şubelerine kabul ediluıi~. olanlar 14 teşrmıe\·el<l 
varacak Ye Çartamba fskenderi 

19 * • * yeden kalkarak Izmin~ ut.. mektepte hazır bolunmahdırlar. 
kalem yerli ip •e sicimler kapab zarfla mnnakaaaya kon- rayarak lıtanbula 12 de gele· Daha eveJ gelenlerin mektebe kabul edilmelerin 

·ıuıtar. Mnnakaaa 6-10-930 pazartesi gllnil saat 15 te Ankarada cektir. 

De•let Demiryollan idaresinde yapılacaktır. lakenderiyeden aktarma Port- imkan yoktur. 
Mtınakaaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplan 'Ye muYakkat aait için de eşya kabul olu· d 

lemiaat••nnı ayni gtlnde •aat 14,30. kadar münakasa komiıyonu nur. lstanbul Barosun an: 
kltipUiine 'Yermeleri lizımdır. 

Talipler mnnakaaa ıartnamelerini bet lira mukabilinde Ankara lJHkk sürat postası 15_7_930 tarihli heyeti umumiye içtimamın devamı 25 - 9 • ,?3 
•e Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. (il ER 5 1 N) npuru 23 tarihine mü.sadif Perıembe günü ıaat 15 ıe talik edilmiş oldugun 

* ~ * Eyliil Salı 17 de Sirkeci dan rüfekayi muhteremenin yevm ze saati mezkürda Baroyu teı 
Haydarpap - Ankara battı lherinde Derince lıtuyonunda tesis nlab•ıadaa kalkarak Gelibolu, rifleri rica olunur. 

edilmekte olan enjekte fabrikuı mOıtemilabndan fen, idare ve a- Çaaakkale, K6çGkkuyu, Edremit, Ruz na m e : 
mele hinalannın inıaab kapalı zarfla mChıakauya konmuttur. Btrlaaaiye, A~ahi• Jidecek . d 

Mlinakua 12- biriaici teırin· 930 pazar gDnO. aaat ı5 te An- .,. dönOfte me:ıldlr iıkelelerle Heyeti umumiye tarafından verilen takririn mnıakeresinın evamı 
karada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. birlikte A.ltuaol•t• ujnyarak 

Mlbıakaaaya iıtirak edeceklerin tekraf mektuplUını Ye muYak- l'•lecektir. 
~~ teminatlannı ayni gllnde aaat 14,30 a kadar komisyon kltip- Gelibolu ıçın yalnız yolcu 
liiine •ermeleri llzımda.r. alına.r, yiik alınmaz. 

Talipler mOnakua ıartuamalerini ( 10) lira mukobilinde Anka-
rada ve Haydarpatadaki idare veznelerinden tedarik edebilirler, Mersin sürat poıtaıı 

* * * (INEBOLU) y apuru 24 Eylfil 
çaqamba 11 de Galata Rıhbmm-

1 T etriniaani 930 tdrihinden itibaren Erzurum • Sanka1Dlf hatb dan kalkarak t z m i r , 
lıariç olmak ilzere ,ebeke Uıerinde seyrü ıefer ıeri Ye ıeyri hafif Küllük, Fethiye, Finike, An-
llakliyah için yeni tertip lıamule senetlerinin kullamlmuma bq.. talya, Aliiye, Merıin• fidecek 
lanacaktır. 
ı •e dönüıt• Taıucu, Anamur, 
-:~•lep edildiği taktirde mUr1illere hamule aenetleri nlhbai aaDiyelİ Alliye, Antalya, Finike, Fethiye, 

verilır, Ve keyfiyet hakkında hamule ıenedine mqruhat dercolunur. KDllDk, lzmire utnyarak ıeJı .. 
cak 2 - !ıbu hamule ıenedi nnıhai ıaııiyeleri m6rıil yedinde kala· cektir. 

'ftaaıkten olup muvasalet iıtasyonunda eıyanın mtlrıelUnileyhi Çanakkalede yalınız yolcu 
tar•:a.:•,_:eaellOm?ade bunlann ibraz ve itasma !Uzum yoktur. verilir yolcu ahmr. 

.,.etme nızamn • . iki . b k 
maddesinin n ÜDc ameaın~. ncı ap i inci faıll beılnci 
.1 bin d ç. ll fırkası mucıbınce hamule ıenetleriıade mGneJn. 

nı ey a re•ı . muayyen bulunmak lizım geldiiinden hamiline ve a 
emrtı baYaleye ınallt yapılması •--bil d·~•d" B 'tlb-_. h Y 

d. n h . . . &il '"•" ır. u l ana amale 
1eoe ı n ı aı 1anıyel~rınde ciro kabiliyeti yoktur. 

. 4. - ~f~asını ger~ al~ak istiyen veya mUraeltınileybleri tebdil 
ettirmek ııbyen mllrsıllerııı işletme niz:amna:neıin' ·•-~ · b ik' . 
f 1 d .. dQ Q dd • ın llUDC.l ap ıncı 
uı on or ne ma esı mucibince uıulli veçhile tanzim edilm • 

bir beyanname ve almıtlar1a, hamule senedi nOsbaı· • 
1 

. lf 
'd n b aanıye enne m0steoı en Ye muo Hlr&D mahreç İataıyonuna mtlr t} 

acaa an met .. 
nıttur. 

5 - MUrselilnileybler namlanna vllrut eden efYan t llü 
eli · k' · an ese mtine ter bır ımıeyı memur veya tevkil etmek ilterlerae. 

A) Her meY"rude için hüviyet 'Ye imzalan iıtasyonlarc lii 

r-~BA~YR~O~N!'!9!'M'!"!A~R!"l!'lS~IL~Y~A-ıE"'KS~PRESJ 
7 500 tonluk PA TRlS ll lüks 

potta sefinesi eylültin 23 Uncü ıal ı 
günü saat ı 7 de limanımıZI gelerek 
eylülün 25 inci perşembe saat tam 10 
da PiRE Te MARSILYAYA hareket 
edecektir. Her sınıf yolcu ve emtiai tüc
cariye kabul, olunur. Pire ve Marsilya· 
ya nıüteakip seferler: 2, 16 ve 23 te_ş 
rininvelde Nelson Layin vapurlan ıle 
Cenubl Amerikaya ve Holland Ame-
rika Layin vapurlarile Kuba. M~si~a-
ya bUet verilir. Umumt acentesı : ,D. 
Anı~ostopulo ve K. Siskidi Çin ili 

Emlak veEytam banka
sı umum müdirliginde 

Satıhk emlal{ 
Esaı Mevki ve ne'f'i Depoıito mikta 

lira 

27 Dolma bahçe F atmahatun mahallesi Kışla 
caddeıi 11-9 No. h kok kömtirü imalatba-

500 

31 
33 
36 

nesi arsaıı 
Kiğıthanede Cenderede Koşu kötkfi 3;~~ Ayasağada Maslak köşkn . t 

700 Beıiktaıta Ibrahiuıağa maballe11nde 42,44, 6 
No it klrgir sOtunları havi 1820 m/m arsa . . • 

Ad • l J ... k sahlmak Uıre müzayedeye va:zedıltnıttlr. Bala a yazı ı em ._ . r . h 
1 - Müzayede (k•pah zarf) uıulile ve banka ıdare mec ı11 u 

zurunda icr• edilecektir. 
2 - lh•le 6-10-930 tarihinde .yapıla~akhr .. 
3 - ihale bedeli pe,inen tesvıye edılecekt~r.. . 

4 1 ti. talip olanlar teminat akçclermı ve teklıf mektup-
- f raya · 'b 1 t 'b · d 

l 
bilmUracaa alacakları bir kıt'a ıartnameyı ı a e arı m ~1n arını ve k .. dürlUgw üne biz.zat veya poıta ı e 

evvel Ankarada ban a umum mu 
tevdi etmelidirler. 

~..,.. Muhterem mua1Jimlerimize . 41111JJI 
=a·;a son defa içtima cdt>n "Türk ~ua~lımlcri. kongr:esı ta:!~~~ 

esaslara göre tertip edılmış olan edebıyat 
kabul olunan 

KAzım Sevinç Beyin: 

mDnelUnileyhler tarafındau 'Yerilecek bir beyanııameyi. a ma ın 
8) Bilumum menudeler içiıı iae Noterlikten mueadd k d . .. 

INr veklletnameyi allkadar memt lstuyonuna ita etmekle. k b'.ldı?1ı 
· h h Ik 1 a 1 ır. Keyfiyet mu terem a ın ma Omu olmak nzere ilin olu · f;~ J\ K 1 T ı1~:ı 

nhnm han Galata. Tel. Beyoğlu 2612-3 

Galata ve Beyoğlunda umu mt seyahat 1 
acentelerine müracaat. 

Dilimizin Grameri 
( ilk: mekteplerin 4 ve 5 inci sınıfla~na ) 

'f "f tticlerinden ( A. Fuat ) Beyin ılk mekteplerin 
ile Maarı mu c " •I 

1f. * ""' nur. 

518 kalem bbbt ceza ve sair hbbt malzemenin kapalı fla 
•Onaka1ası 13 birinci tqrin 930 Pazarteıi ıllnQ 1aat 15 ~~r d 
Ankarada De.,Jet DemiryoUarı idareılnde yapalacakbr. ' 8 

Münakuaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplarıru ve IDU•akkat 
teminatlanm ayni gilade aaat 15 e kadar milaakasa komiı 

0 kltipliğine vermeleri llzımdır. Y nu 
Talipler mOnakaıa fartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 

'Ye Haydarpaıada idare nznelerinden tedarik edebilirler. 

• • * 
J<ntabya-Tavıanh hattı üzerinde köprii aren istasyonu civarın

daki bt ocağından çıkarılacak 6000 M 3 balaatın kapalı zarfla mUoa .. 
kaıııı 13 birinci te,rin Pazarteıi gllnU saat 15 te Ankar•da Dev· 
let Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvaakkat teminatla
rını ayni gUnde saat 14, 30 kadar komiıyon kitiplifine 'Yermeleri 
llıımdır. 

~7~!.~?~ 
•••••••••Tarife••••••••: 
: 1 De~alık tunış JO : • ,, o • 
• ~ • 5 • . .. . . 
• • 65 • . ~ . . 
• • 25 • 
: 4 • • • 
: lhtivaç kalrnavın-ı 
: ~va kadar: < azaml 100 
: 1 O defa) il'n edil
: mek uzere maklu 
• Abonelerimizin her üç aylı~ iç.in 
• t 
: bir defan meccanen. • 
: 4 utın geçeıı ııtnların fazla ~atırı : 
J 1 in :S er ıcuru~ ıammolunur. • 

• ç •• •••••••••••••••• • •••••••• tş Arıyanlar 
İt aranıyof - Çabuk yazar bir 

yeni J-lesap Derslerı 
Eserlerini kendisine has bir nefastlc 

Resimli Ay lVlatbaası . 
. • . . • ilk mekteplerin bütün kitaplan sen 

Tab etmiştir. .Nümunelerını ısteyınıı. 
olarak mevcuttur.~~ 

~A.cMJkıOOlrOJla~V~i~la~y'°e~ti~n~d~en : 
D a d'l . olduğu Uzere badema encümeni vilAyetçe 

Evvelce ili~ e ~ m:f bilumum inşaata tatlip olacakların mes'u
ihalesi icr~ e~ıle~e ~;n edeceklerin ehliyeti fınniyelerini natık 
liyeti f ennıyeyı . A eru efi b mllhendisligw ince görüH.ip tas tik edil· 

'k l nın Vılayet oa a at k 1 
..-esı a arı d . 'halede encümene tevdi edilece o an 

. lduğu hal e yevmı ı 1 . . d 
mış. 0 

lere merbut olarak getirilmesi ve teminat akçe erının e 
~ekhfname l b hemhal Muhasebebi Huıusiye veznesine yatırılıp 
ıhaleden evve e . . b · b ka mektubunun 
mukabilinde alınacak makbuz senedın~n •eyR ır an hilafında hlre· 

t kı·fnaınelere leffi lüzumu tekraıen ılan ve bunu~ . h. b 
e ı k b 1 edılmıyece•ı eyao 
ket edeceklerin evrakının encümence a u 

Talipler milnaka•a ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
Eı1dJebir ve Haydarpaşadaki idare veznelerinden tedarik ede
bilirler. 

daktilo hanım lş anyor. Şeraiti mutedil 

d~ V~tm~u~erin~nG~mBeyc ~~u~n~u~~~-----~-~d~-7h~k~~~~i=o~k~ü~'ç~ü~k~b~~~k~il~tt~d~a~~;-
mu .. racaıt. Bandırma Malmü ür- ' 8 

kolda maa harbı" bı'r 
~ den geçen . • . ,.. . 

. H. P. Me-ğaz•ıında mevcut boı çimento çuvaUan aleni mOzayede 
tle sablaca'atır. 

MOıayede 4 teırini evel cumartesi günn 1aat on dörtte H. P. 
Mağaza binasında icra kılınacakbr. 

Talip olanların mezkftr gün •e aaatte mağaza müdürlüğüne 
llllraeaat eylemeleıf illn olunur. 

Satılk - Kiralık 
Satılık hane _ Şehzade ba~mda 

Çukurçeşme yanında 1 aşhan arkasında 
Marmaraya nezaretli 9 numaralı beş oda 
ve müştemilatlı müceddet kArgir hane 
satılıktır. içindekilere müracaat. 

111 

lüğünden: 
Bir metre 80 ıantim tul beden 

merkez muhiti 24 santim tırn.ak-
t w t metre 28 santım tan .rnaga . 

b külle tartılarak 311 kılo ata-as • 
lesinde büyük memesinde garıva 

metre 87 santım tul olan 80 lıra 
muhammcıJ kıymetli vapur çapa-

sı 10 eylül ~30 tarihinden itiba
ren 30 eylül 930 sah günü ihale 
edilmek üzere yirmi gün mile· 
detle müzayedeye konulmuştur • 



Caaet-.le caı..• ... •• .-..ı- ., ... ,. ı..ı.ı.,. _........_ 

Gaetne ıö.adertltcıt. mettupların tızertne ldıre içinse f idare ) ,azıyı 
ılr l•e 1 Yatı l 11arcti konulmalıdır 

.. _ _.. _...._ •·• , •••· a..- • .a...w- _ ............ _., • .,. _...... 
b~daa .. ıu.ı.n ..... .._.._ .......... -·..ı .ı.ıtWıt 

N . ŞANTA ŞlNOA 

TERAKKi 
Telefon: Beyoğlu 2517 

T eıkilitını teYSİ ederek «Yuva• 
ve • llk • ıınıflan ile « KIZ 

LEYLi» daireıini 
lttisalindeki ( eski J 5 inci mektep 

binasına nakletmi~tir. 

LiSESi 

LEYLi 
NEHARİ 

KIZ 
ERKEK 

Ana • ilk - orta - ilse 
Sınl{liırıNı talebe kaydetme'/ıiedir. Her gfin 10 dan 
16 ya kadar ( Şekayık caddeşinde Halit Ri/at paşa 

- kona6ında) mlldllrll16e mllr11caat -

Kasaba Belediyesinden: 
1 -Kasaba ıehrine isale edilecek Su projesi tastik edilmıı bu

lunduğundan gayri melhuz (5647) lira dahil (115400) lira kqifli 
isale ve tevzilt tesisat ve İDfaab 1-9-936 dan itibaren otuz gün 
mllddetle ve mllzayede, mnnaksa kanununa tevfikan kapali zarf 
uaulile mOnakaaaya konulmuttur. 

2 - M6nakuaya ittirak edeceklerin erbabı wkuftan olduklan 
na veya bu gibi inpat inıa etmiı bulunduğuna dair yapmlf oldu
ğuna dair mahalli bele.diye veya nafia heyeti fenniyesinden muti 
ıehadetname veya taatikname ibrazına mecburdur. 

3 - Müteahhit sahibi ıermayeden olup ta Su i~ıaatana işina ol
madıiı halde inpabn bidayetinden nihayetine kadar refakabnda 
ikinci maddede yazılı ıehadetnameli bir Su mOhendiaı iıtihdam 
edeceğine noterlikten muaaddak taahhfitname itası ile belediyey 
temin edecektir. 

4 - Mflnakuaya İflirak edecekler evvel emirde teminat akçeıi 
makbuzunu ve ya mutebtr bir banka mektubunu lraeye mec
burdur. 

S - ihale 1-10-930 bir teırini evvel Çarpmba günü saat onbir
de Kasaba belediyesinde yapılacakbr. Proje ve evrakı kqfiye aııl
lann, muakavelei esasiyeyi g6rmek isteyenlerin Kasaba belediye
ıine prtname için de İzmir belediye Ankark ve lstanbul ıebrema· 
netleri heyeti fenniyelerine müracaatları ilin olunur. 

ltok kömürO ve mazot 1 

münakasası: 
Kilo 
6500 Mazot 

30000 Kok kömOrO 

Pendik Bakteriyolojihanesi Baytaı i 
l\tlödı rliğinden: .. 1 

Pendik Bakteriy~lojihanei Baytariıine IOzumu olup yukarıda mik
darlan g69terilen mazot ile kok kömürll 24 Eylw 930 tarihine mü· , 
aadif Çartamba ~n~ ihaleleri icra edilmek üzre aleni mOnakuaya 
kooulm~tur. T alıpleran ıartnamelerini görmek için her gün Defter-
d~lık bınasında ~üess~ı~b iktısadiye muhasebeciliğinf: ve itaya 
talip olanların da yevmı ıhalede meıkGr muhasebecilikte müteıek
kil mllbayaat komisyonuna milracaat eylemeleri. 

ispirto ve ıspirtolu içkiler· inhisarı 
umurn miidürliiğiinden: 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usulile 8 Teırinisani - 930 tarihinde bilmünakasa 

alınacaktır. Taliplerin ıartnameyi almak tızere ticaret ıubeıine mü
racaattan. 

Satılık eşya 
Tahlisiye umum müdürlüğün

den: 
500 kilo miktan aaç 

3 Parça zincir - takriben Uç kilit miktan • 
1 Adet ahıap kaporta 
1 ,, Kaplumbağı 

50 Metre milıtamel tel 
6 adet mnıtamel gocuk. 
Yukarıda cins ve miktarı yaııh eıya 25-9- 930 perıenbe gtlnll 

aut 14 de Haliç'de Terıanede maçula önllnde aahile bağlı bulunan 
fener iıaret gemiıinde bilmnzayede aablacağından taliplerin per
ıenbe gOnO muayyen saatte mezkftr gemide bulunacak heyete 
mOracaat etmeleri lOaımu ilin olunur. 

= 5,-.vısı HE~ VE~DE f> K.URU$ = 
Ce 197~ •DARE 1.Şl.EJ:I 1971 YAZI ~l lalsraı VAKi i 

Muallim Qeyef en dil ere 
En ıyı mektep kitapları 

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

maruf muharrirlerimizden 
CELAL NURi ve RAUF AHMET Beyler 

tarafından yazılmıtbr. 
Tatbik edilen "1LER1,, metodu yeni olakmla beraber fevkallde

dir. Lisanımm öğrenmek ve öğretmek için bundan mükemmel 
bir metot yoktur. Maarif Vekildi tarafından kabul ve listeye ithal 
edilen bntnn seri gerek mildericat, gerek tabı, resim, klğıt ve 
cilt itibarile Amıpa kitapları gibidir, yerli kitapların hepsinden 
ilstnndnr, fiatlan çok ehvendir. 

Adres: Galatada tllnelin yanındaki Mertebani sokatında Çitu· 
ri hanında "iLERi,, kOtilpbaneıi. 

~'r; ArnavutköyÜnde kigir Çifte Saraylarda ~~= 

ii~ ~:h~~e FEYZıiA Ti LiSELERi ıtke1r 
im Ana sımfı ilk ımıflan ve ayn tqkil!t dahilinde kız ve erkek orta ve lise kııımlanm mabteYkllt• 
im Asrın icap ettirdiği en miltekimil vesait ve teıkillb haizdir. Kayıt muamelesine bqlan,_._., 
füi Kayıt için mektebe veya lstanbulda Basiret Hanında iktısat tirketine mllracaat eclllebillr· : ... 
İm Iatanbul cihetinden gelecek Nehari talebe için Fatihten Bebeğe kadar direkt vesaiti nalldlJ~ il iıletilecektir. Reımi karara. tevfikan mektebim izde dahi 1 T eırinievvelde derılere bafhana 

.. : ~ Tele..fon: lıtenbul 2867 - Bebek 210 ~l!ii-!!P-:SE5"= 

Yüksek Orman mektebi 
Boğaıiçiode Bnynkdere-Bahçe k6yündedir. Tahsil mnddeti Oç ıenedir. Leyli ve mecc:r 

nidir. Talebenin her tllrlll ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler (orman milb•cn.i) 
diploması alırlar. 

Orman mühendisi olmak için 
Taliplerin 1 teırinievvel 1930 tarihine kadar mektep rekt6rlllğilne, yahut -rillyet orm•• 

üdürlüklerine mllracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri llzımcbr. 

Yüksel{ orman mektebinin kayt ve kabul şartlan 
1 - Taliplerin Türkiye cilmhuriyeti tabauından olmaları. 
2 - Y aılannm 18 den aıağı ve 25 den yukan olmamaıı. 
3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tabıilde bulunduğu maarif yeki· 

.etince tasdikli lise ,.. muadili phadetnameye. 
4 - iyi ahlaklı olduğu ve biç bir gftna cezayı mllıtelzim efal ve harekitta bulunmacbfull 

beyan eden ve mahalli zabıtuınca taatikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve. 
5 - Her tllrln hutalıktan salim ve bilhasıl kuvvei semiye, basariye ve liaaniyeai talll 

ve diğer noksanlanodan beri ve gezip yOrilme;e, ıuvariliğe mütehammil olduğunu mOf'ir tabip 
raporuna malik olmaları llzımdll'. 

6 - Talipler ytıksek orman mektebi rekt6rlllğtlne yazdıklari bir istidaya en son mektep 
şabadetnameıini ıihhat raporunu, qı ıahadetnamesini hllınllhal mazbatasını, hüviyet c&zda· 
nına raptederek bizzat mektebe veya villyet orman mlldOrlnklerine müracaat ederler. 

7 - Mektebe kaydoluoduktan ıonra mektebe dahil olmak için olbaptaki ıartlanna ~ 
fikan noterlikten taıtikli kefalet senedi Yermek IAıımdır. 

8 - Tafradan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan ıonra nı • '' te~ 
tesviye edilecek ve dersler baılayıncaya kadar yemek ve yatmaln mektepçe temin edilec:ektit• 

9 - Fazla tafıillt iıtiyenler BOyOkdere 70 ra telefon edebilirler. 

ı~ııımıımııınııımııırnıııımmınıı~m~mıııoo~ı1111mı-ıı11o11-.ı111~ 

Ticareti Bahriye mektebinde fabrika al atı münakasa 
Adet Cinı 

1 · Fireze tezglhı. KaYlfla n:Otaharrik 
1 Dik pılanya tezgihı ,, ,, 
1 Makas ve zımba tezgahı,, ,, 
1 Ağaç pılanya tezglhı. Elektrik motarile miltabarrik Akupler 
1 Ağaç daire biçkisi. ,. ,, ,, 

11 

1 Ağaç ıerit biç1;isi ,, ,, ,, ,. 
1 Vantilitör. Elektrikle mlltaharrik 1/2 beygir kuvvetinde 
2 ,, ,, ,, 1 beygir kuvvetinde 

• - Berveçhi bali sekiı: kalem alit 16-10-930 Perıembe gnnn ıaat ondörtte ihalesi icra edilmek 
kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmu,tur. Taliplerin ıeraitini anlamak üzre Ortaköyde Ç~ 
sarayı ittisalinde kain mektep müdilrJUğDne veya defterdarlık binasında iktısadi mlle11eseler m~ 
ciliğine ve mOnakasaya İftirak edeceklerin kanunu mahıusunda tarif edilen ıekilde ihzar eclllmit t 
mektuplarını ve mezktir muhHebeciliğe tevdi edecekleri ve mukabilinde alacakları teminab mu~ 
makbuzunu hamilen yevm ve saati mezktirda mektepte müteıekkil komisyonu mahsusuna mllracd 
............................................................................................................................... ~ 

ltles'ul müdür: Melik 


