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-------------------rl İkinci tertip 
kur'amız 

lfL ~~~§§K~l~T~ın§T~l~L~&§•~·~·vn!!~=~:~J 
l Üçüncü kuponu bugün t tevzi ediyoruz 

Birinci tertip bitti ; aşağıda 
Yerdiğimiz izahatı okuyunuz. 

Gazetemizin başındaki hediye ku
ponlarının son numarasını dün takdim 
dtik. 

1 - Kuponlari biriktiktenler isim 
'9'e adreslerini Vakıt müsabaka me-

t
mmluğuna bildirecekler fakat knpon
lmnnı kendi yanlannd:ı saklıyacak-

1-dır. [l] 
2 - lltn olunan günlerde ve saat

ilerde kupon biriktirenler kuponlannı 

ı. • Vakıt,, idaresine getirecek, bizzat 
tbr'a çekip çıkan hediyeyi alabilecek-
1erdir. 

3-Gerek: lstıınbul, gerek taşra oku
yucalanmız için isim ve adres bil
dirme milddetl 20 gün olarak 
testilt edilmiştir. Oknyuculanmız bu 

mtlddet zarfında mektuplarını gönder
btılunacaklar, yirmi gün zarfında 

•""---caat etmiyen kariler hakkından 
\nz geçmiş addolunacaklardır. 

4 - Taşrada bulunan knrilerimiz 
kar'aya Jştirak etmek istedıkleri tak
dirde kuponlan lstanbulda tanıdıklıın 

"-hlrİllae gönderecekler ve bu ıuretle 
illelDUr etmiş olduktan kimse matba
amıza gelip bizzat hediyesini alacaktır. 

OçUncti tertip kur'amıZın 
ildaci kuponu başlığın ya
amdaki mutat yerindedir. 
Kesip Aklayın t 

[f] S numaralı lı:upon yoktur. Terine 
ala numaralı bı.pnndın iki t.tııe konacaktır. 
~~~ ~ ,,_, --- ..--.: 

Fevzi Pş. HZ: 
Tebrik telgraflarına 

cevap veriyorlar 
~ 1 - (A. A.) - Büyük Erka

m ~ Beiai Fevzi Paşa Hazretle
ri ajaaemma fU mektubu göndermiş.
rwaır: 

Mukaddes vataıııınızı lmrtaran ve 
•iz milletimizi i9tik1Al ve refaha ka· 
wştwru bUy{lk zaferin yıldönllmü mü 

Gazi Hz. Maarif vekili 
Başvekilimizi teb· Yarın şehrin1ize geliyor 

Kaplıcalar, 1 - (Hu. Mu) - Maa· 
rik ettiler rif Vekili Cemal Hüsnü B. çarşamba 

y l 1 (A. A) s· . ~ .. ~ günü buradan lstanbula gidecektir. 
a ova, - . - ıvas ıs~- V kil B 1 .. .. ı·· lstanb ld b. . 

1 
v • e . e goruş um u a ır 

yonunun ış emege acılması münasebe- haft k 1 v •• ıec1· Be f 
tile Başvekil ismet Paşa Hz. Ieri tara- . a ~ acag.ını soy ~ ı:n se a_re-
f d k·ı t 1 f n.....ı • •• h tıne tayın edilen mumaileyhın yenn~ m an çe ı en e gra a .nasıcum ur . . . . . 
H~retleri şu cevabi telgrafı gönder- sabık maanf Vek.ilı 'asıf Beyın gele-
mişlerdir: ceği burada kuvvetle söylenmektedir. 
BaşvekU l11met Paşa Hazretlerirıe Kaplıcalar 1, (Hu. Mu) - Vasıf B. 

Büyük zafer büyük milletimizin Gazi Hz. ini ziyaretle görüştükten son~ 
sönmez hürriyet ve istiklal aşkından ra şimdi Istanbula hareket etti. Ken
ve başında zati devletleri bulunmuş o- disine kaplıcalardan Yapar iskelesini 
Jan kahraman ordumuzun kendine has kadar maarif vekili n bazı meb'uslar 
fedakarlıklarından doğmuştu. Şi- tqyi ettiler. Istanbul maarif emini 
mendifer şebekemizin Sivasa varması Muzaffer ve Adana maarif emini Ha
münasebetiJe bu sahada da elde ediler. bip Beyler de Vuıl B. le Jstanbula 
parlak muvaffakıyet milJetin ylikse~ döndiiler. 
idrak ve kabiliyetinin ve reisi bulun- Vasıf Bey bana: 
dul:runuz hükumetin şayanı takdir me 1 t b ld nn A ka ·d 

. . . id. H kk d . h b s an u an ya n raya gı e-
saısının eser ır. a ım a ız ar u- ek dört Un nra y ı 1-- c ve ı so a ovaya gel&'" 
yurdugunuz muhabbetkAr hislere te- ...-w d d. M if -L..a1 u_ ta~-' 

k ·· d 1 1 ·ı . k c~am e L aar .. --...ewue 3 ...... 
şe kur ve zatı . ev et er.ı e mesaı ar a- hakkmda müabet yahut menli bir teY 
daşlannızı tebrik eylenm. ~ 1 ed" 

R . l iJmJı suy em L 
eıs c U1' 

Gazi MU1tala Kemal Vasıf B. Ankarada İ811tet Pqa Rz. 
nl ziyaret edecektir. 

Kazım P8Ş8 M•arif eminleri Y•lov•de 
Kaplıcalar 1, '(Hu. Mu) - İstanbul ----Ban. dırmada tet· ve Adana maarif eminleri Muzaffer 

ve Habip Beyler lstanbuldan gelerek 

k•k t t l Maarif vekilini ziyaret ettiler. 
l 8 yap 1 ar Eminlerin vekille görüşmeleri Uç 

Bandırma, 1 - (Vakıt) - MecliıJ saat sttrdü. Bunda yaklaşan yeni ma· 
Reisi Kazım Paşa Hazretleri refaka· arif senesi için bazı tedbirler görüşül 
tinde Balıkesir Meb'aslarile burada dü. Muzaffer B. birtakım tebeddülleri 
tetkikatta bulundu ve dalma talimi ya vekile arzetti. BugOn ayrıca ilkmektep 
pan tahtelbahirimizi teftişten eonn lerde sınıf hocalıfı yerine gurup 118u
bir tanesine binerek harekeUerine i,ti. liiniln ikamesi hakkında konqulduğu 
rnk ettL tahmin edilmektedir • 

Kuru Amerika 
Bira ve hafif i9kilere mllıı· 

ade edeoek mi ? 

Balak Cmuıl 

Bir cinayet 
Ankara müddi umumt 

muavini yaralandı 
Ankara, 1 (telefon)- Dtın ge

ce adliye ıarayı lnlhıde bir ka· 
dına aarkınblık eden ikbal k11Ut 

•sebeUle ~ok makamat ve zevatı 
lp,..U. resmi ve hususf tebrikAbna 
llfTI ayn eenp vermek imkansızlığı 

aoıayud)e bilmukabele en samimt te- . 
fekkiratımm ajans vasıtasile iblağnu 
rim ederim efendim. 

Nevyorlr, 31. (AA.) - Nevyork 
bükQmeti mesai federasyonu bir karar 

sureti kabul etmiştir. Bunda. Holı
tead kanununun tıdili Ye bira ile Nfif 
şaraplar imaline ruhsat verilme&i talep 
edilmektedir. 

ismet Pe. Hz. 
Ankara, 1 (Telefon) - Bq

Yekilimiz yann Yeya 6btır g&n 
lstanbula diSnecek, diılerinin te
davisine devam edecektir. 

hane ıl ıabibi Ali efendi, kendiaine 
na1ihatte bulunan mftddei umumi 
muavini Ferhat Beyi omzundan 
Ye kolundan bıçakla ajlrca ya
ralamlfbr. 

Bir tebliğ 
Aabra, 1 - (A. A.) - Şark mmta

b.sniila mühim bir hadise olmamıştır. Saffet Bey 
Ankara, 1 (Telefon) - Halk 

fırkası umumi kitibi Saffet Beyle 
Ali Sait Paıa ekspresle lstan
bula hareket ettiler. 

1'ğndağmda hiç bir hareket yapılma
nı~. Bu hususta Anadolu Ajansının 
ırereeefi haberlerden maadası itimada 
9ayan değildir. 
1 
VAKıT in tefrikası: 74 

•ALLll~ 
SEL.AHATTİN ENisc:::::J 

Onan faizi ile gül gibi geçine 1 Rüştü, bu evin yanından, hemen 
1'ilir, elini sıcak ıudan soğuk daima bir yaraya baııldığı zaman 
suya sokmadan yan gelip key- duyulan bir acı ile geçerdi. 
fine bakardı. Dün gece bu 1aatlerde bir öln-

Y nnus Ağa, Karaca Ahmet nnn yanında idi. Bu gece ayni 
mczarcılannın mezar kazmak saatte bu evde kadınlı erkekli 
b.usumnda nekadar mutaassıp bir kafile, çılgın bir neı'e ve 
olduklannı hariçten kimseye haz içinde içip giUüyorlar, öpli
mezar kazdırmadıklarını bildiği, şilp sarılıyorlar, yllzler kızartıcı 
hatta bu yftzden bir gün bir de hayasız bir Alemin blltOn zevk
dayak yediği için cenazeyi takibe !erini katre katre içiyorlardı. 
ittirak etmemişti.. Gene kim bilir bu gece, bu çab 

O gln Roıtn ikindiye kadar altında uçurum kenarına ginnit 
biraz uyudu. Btttlin cümlei asa- hangi kızm ve yahut hangi aile 
biyesi bozuktu. Fakat vazife, kadınının namus Ye iffeti kur· 
cfhnlei asabiy, yorgunluk fiJan ban edilecek, hangi ailenin da-
dinlemiyordu. Her şeye rağmen yandığı temel taşları sessiz btr 
kalkmak, herkesin uyuduğu bu gürültü ile çökecekti? .. 
ıaatletde mahalleyi devretmek Pencereler kalın perdelerle 
ll:umdı. örtülü olduğu için içerdekilerini 

Sakaflan altında geçen bin görmek kabil değildi, seslerden 
tlrlü meayip ve rezailile mahalle- de sahiplerini teşhis etmek im
nin ortasmda bir karhayı andı- kinı yoktu. Fakat bu muamma 
ren Niyazi beyin ev"nae bu gece biraz sonra: sabaha doğru el· 
gene ahenk ve eğlenti vardı • bette anlıılacakta. 

------
Rus tavyareleri 

Bugün hükumet merke
zimize bir filo gelecek 
Ankara, 1 (telefon) - Y ann 

tehrimiıe bir Ruı han filosu 
gelecektir. 

Rüştll, her eğlenti gecesinin 
sabahında daima bu muamma
lan halleder, bu bedmeıt kafile 
içinde daima kansım arardı. 
Mahallenin uyuduğu bu saatlerde 
pencerelerden kaldınmlara da
kOlen bu ahenk, zaif bfr yaban
cı alpnrnğOnden mustarip olacak 
kadar hauas olan mahalle hal-
kını, zabıta kuYVetini tahrik 
etmiyordu. 

Çilnkn bu çah altında eğle
nenler, alelekser, memleketin 
benam Ye maruf inıanlan idi • 

Hangi babayiğit, b6yle bir eğ
lentiye mAni olmak cesaret ve 
cnretini kendinde görebilirdi? .. 
Her ıey, her nimet gibi gülmek, 
eğlenmek hakkı da her zaman 
bu adamların değil mi idi? .. 

Yumruklarını sıkarak yavaş 
yilrlimesine devam etti • Hılafı 
mutat Doktor Mazhann pen
ceresinde aydınlık yoktu. Rilt· 
tünün kalbine ani bir fllphe 
girdi. Hatta Doktor ölmUt ol
masındı. Fakat eğer böyle bir 
şey olsaydı, elbette haberdar 
olacak ti. 

• 
ihracat ve 
kambiyo 

Ankarada bu 
görüsüldü 

• 
iŞ 

Kambiyo .. tıp için kolay
hklar teabit edileli 

Ankara, 1 (Telefon) - Öğle
den evvel ve 6tleden ıonra lli 

iktııat meclisi ıalonunda uıun 
ve mDhim iki içtima yapılmqtır. 
Oğleden enelki içtimaa Baıve
kilimiz riyaset etmiştir. İçtima
larda Harici)'e, Sıhhiye vekil· 
leri, Hasan (Trabzon) Zekii 
(Dlyarbekir> bOtçe encümeni 

rei•i Fuat, Mustafa Şeref (Bur
dur) Yuauf Kemal (Sinop) DeY-

let ıuraıı reiıi Nuırat, hariciye 
hukuk mllıavirleri Ziya ve Veli, 
ziraat banka1ı umum mtıdtırtı 
ŞOkrO, maliye mDstepn Ali Rıza 
Beyler bulunmuılardır. 

MOzakere mevzuu, ihracat 
mevsimi olmak itibarile kambi
yo ıabı muamelltında ıftbulet 

ve baD· tedabir ile Moıkovada 
huırlanll1.lf olan Tnrk - Ruı ti
caret muahedeıiain tetkiki ol
muştur. 

Lehistanda 
Diyet ve Ay•n meoliıleri 

ıaavedlliyol' 
Vll'.fUVa. 21. (A.A.) - lteulcOınhur, 

Marqal P"ılsudskl ile göri!ştükten sonra 

Diyet meclisi ile Ayan maclisinin feshi
ni emretmiştir. Yeni intihat.t T. sanide 
J&Pllacattrr. -----llihelekopulosun bir nutku 

Paaas, t. (A.A.) - M Mınalakopulos 
bir ziyafet esnasında Irat etmiş oldofa 
nutukta Tdrk-Yunan idl!fnamelerini mü
dafu etmiş ve ba ltil&fnaaıelerln iki 
memleket ar&8lndatl münasebab tanin 
etm1f olduğunu söylemiştir. Mumalleyf4 
ayni zamanda Yunım-Bnlpr dcaret iza· 
muahedenameıılnin feshi csbabt hattında 
hat vermişdr. 

Adliye vekili 
Afyon, 1 (V akıt) - Adliye 

Yekili Mahmut EAt B. buradan 
geçti, imtuyonda meruimle is
tikbal ve tetyi olundu. 

Doktor Mazhann daima ay
dınlık duran penceresi bu gece 
sinmyah . ve karanlık olduğu 

halde gene mutadın hillfı olarak 
Nasuhi efendinin penceresi, 

hafif bir idare kandilile aydın· 
lıkb. 

Mahallenin en cimri adamı 
olan ve bir vakitler kıtın btıtOn 
bir gece 100 para mukabilinde 
bir kahve içip en geç vakte 

kadar kahvede oturmak •uretile 
lambadan ve ateşten tasarruf 
kaidesini kqfeden Nasuhi efen· 
diyi hı11etti tab'ı hilafına gece
nin bu geç 1aatinde limba yak
maya icbar eden amil, her halde 
çok şayanı dikkat ve çok mn
him olmak gerekti, 

Yalnız bu gece aydınlık olan 
pencere, Nasuhi efendinin yatak 
odasının penceresi değil, alt kat· 
taki pencere idi. O zaman RUt· 
tünlln ruhuna garip bir şilphe 

girdi. " Acaba? " diye düıündn. 
Fakat bu fÜphe beyhude ve 
abesti. 

Ne Bahtiyar Hanımın eve bir 
erkek alması, ne de Nasuhi efen· 

Türk - Irak 

iki Başvekil 
görüştüler 
Müşterek hududun 

emniyet tedbirleri 
tesbit edildi 

Ankara 1, (Telefon) - Irak 
Başvekili ve refikaaı ekspreale 
lstanbula haraket etmiftir. Ken
disine Hariciye kalemi mahau• 
müdtırn Kemal Aziz Bey refakat 
etmektedir. 

Nuri Pı. istasyonda hariciye 
vekili Bqvekilet yaYeri Fıkret 
Bey ve Hariciye erkim tarafın
dan teıyi olunmuştur. 

ismet Pşı. Hz. ile Irak BaşYe
kili arasında buglln uzun bir ko
nutma olmuş, buna Hariciye •e
kili de iıtirak etmiftir. 

iki hükiimet reisi mllfte~k 
hudut Uzerinda emniyet ve ua· 
Yİf noktuından icap ettiji za
manlarda daima mfitterek hare
ket yapılabilme•ini tesbit etmif
lerdir. Bu hareketlerde her iki 
hnkfimet yekdiğerine allrat ve 
kuvvetle mOzahir olacak, bu ft• 

ziyetlerde hududun mntekabllen 
geçilmesine mftmaneat edih:niy-e
cektir. 
lrakın Türkiye sefiri 
!1-Ehram gazetesinin verdiii 

malümata g6re lrakın ıabık da
hiliye nazın Naci Şevket B. Tir· 
kiye aefirliğini, Çadırcı zade Ra
uf Bey ise Tahran sefirliğine 
tayin edilmitt!r. 

Bu mUnuebetle Irak 1'lrldfe 
mnmessili Naci B. ıerefine 
bir ziyafet vermiş, ziyafette Irak 
Bqvekil vekili ile aiya1i rical 
hazır bulunmuılardır. 

Başvekilimiz 
f zmire gidecek mi? 
bmirde çıkan Anadolu gaze-

teai Bqvekil ismet Pı. Hz. nin 
yakında hmire giderek lzmlrin 
iktıaadl vaziyetini tetkik edece
lini ve aonra civar villyetleri de 
dolqacaklannı yazmaktadır. 

Telgraf haberlerimizin den· 
mı altıncı ıayıfadadır. 

dinin eve bir kadın getirmesi 
mOsteb'ath. Mutat hilafına ge
cenin bu geç saatinde her ak-
şamki karanlık pencerenin ay· 
dınhk olması sırf bir teaadtlf 
eseri idi. Belki bu odanın dola
bında Bahtiyar Hanım, bir ICY 
anyordu. 

Bunu düşünmekle beraber 
birden durakladı. Eve bir lunu. 
girmeıi de ha tara gelebilirdi. 
Y avaı ya•aı ayaklarının ucuaa 
basarak pencereye doğru yürll
dn. Perdeden içerisini g6rmek 

mUmkllnsih.dü. Sonra yanan llm
ba sönUk bir idare kandili ol-
duğu için perdedeki mnpbemi· 
yeti artınyordu. 

Rtıştn, bir mtiddet duvara da
yanarak öylece durdu, bekledi. 
Ne kapı açıhyor, ne de idare 
kandili sönllyordu. Dakikalar 
geçmekte idi • 

Mahalle demek, sadece Nasu

hi efendinin evi demek değildi. 

Binaenaleyh buraya uplanıp 

kalmak ltlzumsuzdu • 
... .( BitRU!di). 
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Ağrı dağında 
Asi er ölülerini 
bırakmıyorlar 
Erciş nasıl muhasara 
edildi ve kurtarıldı? 
Ağn dağındaki eşklyanın ne halde 

bulunduğuna dair o civarda seyahat 
eden bir zatın "Hizmet., gazetesine gön
derdiği malılmatı dün naklen yazmıştık. 
'Bogün de ikinci kısmını neşrediyoruy: 

•• Bu havalide deveran eden 
çok kuvvetli bir rivayete göre 
Ercişin ilk defa asiler tarafından 
işgali nzerine askerlerimizin 
harekete geçmesi ve Ercişi is
tirdadı, gazetelerde rivayet edil
diği ıekilde vaki olmamıştır. 
Ercişin asiler tarafından muha
sarası ve kurtanlması şu şekilde 
rivayet ediliyor: 

Asiler kasabayı şiddetle taz· 
yik edince mahalli jandarma 
kumandanı bulunan b:r yilzbaşı
m11 Van gölü kenanndaki bir 
mevkide bulunan kıt'alarımızın 

muavenetini ve bunun ancak 
Kürt çocuğu ile haber gönderil
mek suretiyle temin edilebile
ceğini düşünmüş ve 10 -12 yaş· 
larında bir Kürt çocuğu bularak 
kendisine: 

- Şayet şu mektubu götürllr
de göl kenarındaki mevkiin ku
mandanına verirsen sana 100 

Kürtler 
Kürt zenginlerjnden 

para istiyorlar 
Beruttan El-Ehram gazetesine 

verilen malümata göre Kürt eş
rahndan Reşit ağanın evine, n
zerinde • Klirdistan mUdafaa ce
miyeti" imzası bulunan bir be
yanname yapışbrılmıştır. Beyan
namede ona ve diğer Kürt zen
ginlerine istiklal uğrunda ölen 
Kürtler habrlatılmakta ve bunla
ra "biz sizi silah tqımağa de
ğil, fakat mali yardımda bulun
mağa, Tnrkiye aleyhinde Akvam 
cemiyetine protesto telgraflan 
göndermeie daYet ediyoruz,, de 
nilmektedir. 

Gene El-Ehram gazetesi"KDrt
lerin başında kimler Tar?" ser
ll vhası altında bir resim nqret
mektedir. Resimde görülenlerin 
Kamıran Bedirhan, Celi.det Be
dirhan Te Mahmut Selim Bey 
oldukları yazılıyor. Bunlardan 
başka resimde milli kıyafetli iki 
Kürt görllntiyor, bunların isimle· 
ri yazılmamışhr. 

Yunan murahhaslığı 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Yunan murahhaslığı timdi bu
lunduğu binadan çıkarak Türk 
ve bitaraf azaların yanına taşın
mıştır. 

lira vereceğiz. '""'' _ _, .... .,..,,,,_,,_,. 
D mak .. ili .. 
emiştir. Kürt çocuğu teklifi - Amelde mezhebin nedir? 

kabul etmiş, fakat bu hizmetine _ Şafii. 
mukabil para değil, bir mavzer y f . - aaaaa? •• 
tö eğı Yerilmesini istemiş ve _ Yası filan var mı? Sen 
avdetle Yerilmek ilzere teklifi böyle sualler aoracağma bana 
pabul edilmiştir. Çocuk yolda karşı ne yapacaksan yap • Ben 
Kilrtlcr tarafından tutulmuştur. Kürdüm, sana düımamm. Sen 
Aıiler, her nedense şUphclen~ Türkslln, bana düşmansın. Bir-
rek çocuğu döğmüşler fakat ço- birimize söyliyecek ıözümilz 
cuk bir ıey s6ylememiı ve im- yoktur. 

Gene bu haTalide cereyan et
mit §Öyle bir hadiseden bahse
diliyor: 

tki Türk neferi dağda 70-80 
yaşlarında ihtiyar bir Kürt görUp 
ıüpheleniyorlar ve kendisini ka
rakola sevkedilmek üzre yaka
lıyorlar. Biraz ilerledikten sonra 

dat talebini havi mektup çocu
ğun çanğında kalmışhr. Asiler, 
tllphelerinin tahakkuk etmediği~ 
ni g6rUnce çocuğu serbest bı
rakmışlardır. Oda mektubu ye
rine vermeğe muvaffak olmuştur. 
Bunun llzerinc mezkur meYki
den küçük vapurla tahmil edi
len dört top Erciı açıklarına 
getirilmiıtir. Ve topçu efradı- karşılarına bir z:abitimiz çıkıyor. 
mızdan Mehmet çavuş namın- Neferlere bu ihtiyar adamdan 
daki bir Ttirk askeri ilk mer· ne istediklerini soruyor. Onlar 
mide hedefini bulup 42 hay- da hiç bir şeyini görmediklerini, 
dudu yere •erince asiler ara- fal<at kendisinden şüphelendik
•ında müthiş bir panik olmut- lerini söyliyorlar. Zabit ihtiyarın 
tur. Haydutlar bunun üzerine ilzerini arıyor. Onu istiçvap edi
Seyli deresine kaçışmışlar, fa- yor ve bir şey göremeyince pek 
kat gerek karardan, gerek bu tabii olarak salıveriyor. Alçab 
mrada yetişen hava kuvvetlerimiz Kürt tepeye tırmanıyor, 200 
tarafından tenkil edilmişlerdir. metre kadar gittikten sonra bir 
Asiler bu havalide yaphkları aralık kayboluyor. Aradan 2-3 
mücadele ve giriştikleri harp- dakika geçer geçmez ihtiyar 
lerde bilhassa maktullerini ve Kürdün kaybolduğ-u istikametten 
mecruhlanm bırakmamağa çalq iki mavzer sesi geliyor ve zavallı 
mı;lar ve bu emellerinde ekse- neferler o!cluklan 1erde şehit 
riyetle muvaffak olmuşlardır. A- dUıUyorlar. 
siler arasında Arap ve Ermeni- fran hududu iizerinde mtıhim 
ie?in de bulunduğu muhakkak ve kalabalık bazı aşiretler var
iÖrlllmektedir. dır k~ bunlara Şeyh Şamil kabi· 

Ruslar kendi hudutları Ozerin- leleri denilmektedir. Bt:nları, iı
de bizim aleyhimize harekatta yan hareketlerine iştirak etme
bulunmak istiyen haydutlara mişler ve bigine kalmıtlardır. 
karıı şiddetle ateş açmaktadırlar. Bu kabilelerin icabında bet on 
Şimdiye kadar bu suretle Rus- bin süvari çıkaracak kadar kuv
lar tarafından öldilrülen asilerin vetli oldukları, fakat hiç bir za
adedinin hemen hemen 70 ve man bu harekete ittirak etmek 
8G ni bu.cluğu söylenmektedir. istemedikleri söylenmektedir. 

Geçenlerde esir edilen bir Asilerden son zamanlarda 
Kürt yobazı ile bir zabitimiz klüliyetli ganaim alınmıştır. Bazı 
arasında şöyle bir muhavere yerlerde koyun ve keçinin tanesi 
geçmiştir: 60-100 kurup kadar sablmak-

- lslamın tarlı kaç? tadır. 
- Beş··· Şu bir kaç gün zarfında taar-
- Say bakalım.. ruzun başlamasına intizar edi-
- Namaz kılmak, oruç tut- liyor. 

K<tdın eşkıya! 
Berlin yakınlarında bir ka· 

dm çetesi türemiş. Yol 
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kesiyor, kervan vuruyor, kelle 
biçiyormuş, Haberi okuduktan , 
sonra, kendimi yokladım. Hayır, 
içimde ne hayretin sarsınbsı, ne 
korkunun ilrpermesi var. Büyük 

Yeni Şeyh düşünüyordu ... 
••••• 

Zeydunu e~de etmek mümkün dı:· ğ'il; acaba 
Halduna laf antatabHecek miyiz? .• 

hadiseler karıısmda duyulan - 12ti -
sert heyecanlardan hiç birini - Kalemizi yıkmasınlar ve Zeydun buna muvafakat etti. 
hissetmiyorum. onu işzal etsinler • Biz, bu Çünkü esrarkeşlerin her halele tes-
Ayağımın albndan toprak taba- işgale razı olalım. !iminden. başka bir ç.are b'.lfamıya-

kalan kaymıyor, ıakaklanmda - Fakat onlar razı olmazlar. caklarına kani idi. 
ır •• ek' l · 1 T.- rüb d l' Şeyhin HaJduna karsı kull .. n· 

gurunmez ç ıç er lf emiyor. - .. c e e e ım. "' 
H lb 

B n mak istediği Mebrure, t;,krar onun 
a uki vak'aların en akla sığ- unun zerine yeni bir Şeyhftl· huzuruna geldiği zaman, Şeyh te 

mazı lSnilnde bulunduğuma şilp- Cebel bir mektup daha kaleme hayret etmitti, Mebrure, ü~tünii, 
he yok. Şu halde neden şaımı- aldı ve bunda teklif olunan ~ıı.şını, her şeyini Mesrureye ben3 et 
yor, niçin korkmuyor, nasıl heye- teraiti kabul etmekle bera- tı~tten başka rengini, söz söyleyişi· 
canlanmıyorum?.. her, kalenin yıkılmıyarak askeri na, teninin rengini bile ona benzet 

D 
• l l h mişti. ağlarda, mağaralarda oturan, ışga a tana a nmasma muvafa-
k k 

- Anlaşılan bu kız muvaffak 
geçit başlannda pusu kuran et· at etti lerinini, ancak bu suret• olacak! 
kıya ile kadınlık arasında na1d le hayatlarından ve bir taarruza başdai: 
bir milnasebet olabilir? Mesame· uğramıyac.aklarmdan emin ola- - Evet! dedi. 
!erinden şefkat taşmaaı lazım caklannı bildirmişti. - Haydi, sen ona tanmatını 
gelen kadın bileği nasıl insan Fakat kalenin yıkılmasına mu· ver. 
boğazına dalan bir bıçağın kab· vafakat etmemek, esrarketlerin fır Ba,dai, Meb~eyi yanına aldı 
zasını t t ? D v l sat kollamakta olduklarım gösteri- ve ona Haldun ıle Mesrurenin mü 

. u ar ogum s~~I va'!.nı yordu. Onlar kalenin içinde bu· n~sebatına dair ne biliyorsa hepsi-
çekmış~ yavru~uou kendı gögsuyle lunduklarından, her dakika bu İf· nı anl~t~. Ondan sonra feyhin ya
beslemıı, beşık sallamıı kadın, gal kuvvetini oradan çıkarıp ata• nına gıttı. Onun parmağındaki mu 
insan kıymetini en çok anlamış bilirlerdi. Yahut, hükUmet bu İt· kad~ea ~z~~ü aldı ve Mebnıre~·e 
dünya varlığı değil midir? O halde galden sarfınazar edecek olursa, v~rd•:. Çunku Mearurede de böyle 
nasıl oluyor da onları bugün, onlar he??en bu kaleleri tekrar zap hır yuzu!< v.ar~ı. Ve kaleden onun• 
k h · · l' w • l l d w tederlerdı. la çıkabılmıştı. 
~s~p ıssız ıg~y e yo.cu o~rar Zeydun gönderdiği aon ihtarda Ortalık karardıktan sonra Meb 

goruyoruz? Bır. şey~n. hakıkat ya bütün şartlarının kabulünü, ya· r~re Cebelin Berut kapısından giz 
olmadan evvelkı hali de vakıa hut derhal harekata başlıyacağmı lıce çıktı ve Haldunun karargahı· 
haline giren şekli önünde dütün- bildirdi. n~~~?ğru yürüdü. Mebrure rasgel-
ce ve ölçil çok değişiyor. Mese- Yeni Şeyhül Cebel, bu vaziyet dısı ılk n?betçiye: 
la, eğer ben bu haberi okuma· karşısında şaşırmıştı. Cebeli kurta -, Em~r Haldunu görmek iıtiyo 
d k d d k 

ramadıktan sonra (Sinan) 1 neye rum · dedı. 
an n ın an eş ıya olur mu? .. 1d.. .. t·· es· ) .. d.. .. Halduna babe ·1m· H t s r ·ı k . o urmuş u. ınan m vucu unu r ven lf, a .. 
u~ ı ı e arşılaşsaydım böyle bır izaleden maksat, Zeydun ile onun dun onun getirilmesini emretınitti• 

ıeyın akıllara · zarar olacağını arasındaki tahst husumeti berta- . Mebrure, metin adımlarla Hede 
söylerdim. Fakat vakıa ıekli raf ederek uzlaşmak imkimm el- dı. Çadırın önünde çok iyi tanıdı~ı 
karşısında böyle düşiinmedim. de etmekti. Netice böyle olduktan Haldı.mu gördü. 
Hafta faşıp tiksinmedim bile. oonra (Sinan) ın hayat ve memab Haldu1!' ~öze bqladu 
Hem doğrusunu isterseniz kadın arasında bir fark kalmamıştı. - ~-e _ıstayoraunuz? .. 

k 
1 

Acaba Zeydunu yumuşatmağa - .:>tzı ! .. 
eş ·ıyanm yo cular~ .zarard~n Ç_?k imkan yoksa, Haldunu elde etme- . Bu bir kelime, Haldunu derin 
faydası dokunacagım da hır tur- ğe ve onun müzaheretini temine bır uykudan uyandırır gibi oldu. 
lü zihnimden silemiyorum. Öyle imkan yok mu idi?... - Benden ne iatiyoraunuz? 
uzun gurbetlerin boŞ hayatını Yeni Şeyhül Cebel bunu dütün· - Birkaç dilkika konu~mak !-
çeken, yorgun gecelerin rüyasız meğe başladı. Başdai onu hayli aı!~ ıes, ne kadar munisti. Bugün 
uykularında ıinirleri çelikleşen tenvir etmişti. Haldun, Cebel kız· s . 

1 b. ka~~ t~prakl~d.:'- çürüyen 
genç bir yolcunun böyle b' larından birini seviyordu. O kız, hzız 1 ır vu~udun sesım ne kadar 

d·ıb . '.. . ır Sinanın mukarriplerinden Mearu• atır atıyordu. Hele bu boy, tam 
ı er çete elıne duşmesı fena r ı"d· B kı .. 1 .. t•• O b k onun boyu idi d e ı. u z o mut ur. na af a · 

mı ır. bir kız gönderilıe acaba muvaffak Haldun hemen çadırına gh·d.i 
Serin dağ kaynaklarında yıka- olunur muydu? ve Mebrure: onu takip etti. 

na }rıkana beyazlığı durulaşmıı, B~dai dü~ündü. Haremde Mes lçerde, ılk konuıan Mebru1e 
zor)u hareketlerle etleri katılaı- rureden hin kat güzel ve tarikate oldu: B • 
mış, teneffüs ettikleri havadan ıson derece merbut zeki ve fettan t -H ldenı tanımadınız mı? E-

h. l d B . "hd m r a un ağızlarına çam ve ağaç çile v • ır uz var ı. unu ıstı aın et- ... ... . 

k k 
. . h gı mek mümkündü. Haldun kulagına ınanmak iı · • 

o uları stnmlŞ kadın aydutla- ş h fakat tti. miyordu Gözlcrı'nı' tı K · . ey , muva e • · aç . arııaf ,\• 
ra karşı boynumuz ktldan ınce- B..-dai hareme girdi y • • daki kadına dikkat etti ve: 
d. B k ··f k hl"k . -ı- ' ' enı '8Y H ır. ıça , tu e te ı esı önün· hin henüz görmeğe fınat bulmadı - ayır. Tanımadım! dedi. 
de kalan iusaıı zekası zırhı keş- ğı, son derece güzel, genç bir kızı - Y az:k ! 
f etmİf. Fakat böyle çetelerin getirdi. Adı Mebrure idi. Bu kelime Mebrurenin ağ-ıın· 
ferman okuduklan yerlerden ge· Şeyh,, onu karıısına aldı: dan bir inilti ~he~gile döküldü. 
çen erkeklerin birer gladiyatör - Dınle kızım! dedi. Cebeli Me~rure, bır lahza sonra, arka· 

•b• l k ki kurtarmak senin meharetine bağh ımdakı abaaım attı. Bembeyaz el-
g~ ı çırçıp. a soyunaca arına Sen kalemizde Berut yolun~ biaeıi, belinden sarkan kıpkırm•.n 
~uphe etmıy~rum. Kadın eıkıya muhasCLra eden Emir Haldun& gi- hançeri ile durdu. 
ınsanda tebhke sevdası uyandı- decek, bizim için ~efaat ve müza· Haldun, titriyen dudaklarla ıor 
rıyor. Bizim de sarp clağlanmız, herct eyliyeceksin. Bunun için her de bocalıyordu. Bu rüya mı? yok
dar geçitlerimiz, korkunç boğaz· fed~k~~lığa katlanacaksm Meıru· sa Sulta~ ~.~l.~hatt~nin siyuetgS,· 
larımız var. Garbin modaları reyı bılıyorsun. Bu Haldun ona i- hında gordugu kesile: b~ı, kan ve 
telsizlerle ld v • • çok t:ıktı. Sen de Mesrurenin bütün ev- yere ıerili vücut bir kabus mu id1 

d k
. yba~l~ bıgılkı~ıdo, Ç gl eç za ve etvo.rmı takınacalum. Yüzü· Mebrure tekrar etti: • 

me en, ·ım ı ır e ı e am ıca ·· be k · Ad B · . nu ona nzetece sın. eta o· - enı tanrmadmız mı? Emir 
sırtlannda dılber eşkıyalann nun eşi imiş gibi hareket edecek Haldun... · 
baskınına uğnyacağıı. ve Haldu:ıu~ kalbine gireceksin. Ha~~unun kafasından §iipbe ve 

·----•••.....,.,.,.,....___ Ba,daı ıoze karıştı: tereddut bulutları birer birer silini 
0 Nermin,, barındaki - Bana kalırsa sen bizzat Mes· yordu. Bu kadın muhakkak Mesru· 

ci na "et nıre imit gibi hareket et! re idi. Boy onun boyu, durutu onun 
J Şeyh ıordu: duruıu, ses onun aeıi idi. Fakat 

"Nermin,, barında Ahmet Ef. Bunun üzerine yeni Şeyhül m~mkün mü? Mesrure, celladm Ja 
isminde bir genci öldürmekle Mebrure cevap verdi; bede ölmü§tür, kendisi onun bütü.ı 
maznun Zati Ef. hakkındaki 12 - Yaparım. ölüm ıstırabım duymuştu. 
buçuk sene hapis kararı, Tem- - Ala! haydi yap ta bakalım. Mebrure fazla söz söylemedj. 
yiz mahkemesince bozulmuştur. M~h.rure, şeyhin huzurundan çı Elini yavaş, yavaş kaldırdı, yüzü-
y akında yeniden muhakemesi kıp gıttı. Şeyh, derhal Zeyduna ce· nün örtüsünü açtı. Ve Haldunun ö-

vap verdi: nünde durdu. 
glSrlUecektir. s " on emrinizi dütünmek ve ka- Zavallı genç, iki kolunu açıp o-

Arjantin gemisi 
Arjantin mektep gemisi bu 

akıam limanımızdan lskenderyie
ye gidecektir. 

rar .v~rme.k için bjze üç gün mühlet nun boynuna sanlmak hıraım du· 
v~rınız. ~çüncü günün hitamında yuY_or fakat siyasetgahta gördüği. 
b~zden hır cevap almadığınız tak- keıık başın kuvvetli intibat onu 
dırde istediğiniz gibi harekette durduruyordu. 
serbestsiniz. Biz de serbestiz.,, .r, (Bitmedi) 
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m.e.ta ..t.Eı hasım merasimi 

2 Eylül Salı 930 

Dahilde Hariçte 

t ayh~ı Kuruı 150 

3 • • 400 

6 • 750 
12 .. •• 1400 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ay 

80J 
14)0 

2700 

-

Ganqm doğu~u: 5,26 - IW11 ıs 44 

Aym dolu1u : 15,50 - ba~ı · _o 51 

Namaz vakitleri 

~yo: 

Bu akıam Anl<arada 
Riyascticümhur musiki he) eti 

Saat 19 Bando 

1 - Merkadan: Eliza 
2 - Verdi: Markclı balo. 
3 - Grik: Non·cç dansı. 
4 - Meycrbcr: Arriknn. 
5 - Godar Vals kodi) on. 

6 - Scrbct: Marş. 

Bu akıam Istanbulda 

jinemalar: 
Alkaza - Serçeler 
Alemdar - Kazaklar Jon Gilbcr 
Beıiktaı Hilal - \ erdiın 
Ekler - Malek sıncmacı 

Efgan meb' usu 



6 - VAKIT 2 Eylül 1J30 ~~~~~~~!'!!'!!''!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!'!!!!!!!!!ll!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~M~u~h~t~e~l~lt!!!!!!!!!!rn~ü~b~a~d~e~l~e~d~e~~~~ 

Mihalakopulos Tayyareci Kost 440,000 lir8 Merkez ocağı heyeti 
Dün karşı fırkada seçildi 

Fethi B. ismet Pş. Hz.ne 
• cevap verıyor 

'taksimde Kalmls ap~anı 
Enelki akıam Y alovaya ıiden 

Serbest Cümburiyet fırkası umu· 
mi katibi Nuri ve Ağaotlu Ah· 
met Beyler dün aabah liderleri 
Fethi Beyle birlikte ıehrimiıe 
d5nmüşlerdir. 

Fethi Beyin nutkunda ne var! 
Lider bu nutka cevabını şiın

diden hazırlamakta olup dnn 
nutuk hakkındaki ihtisasını ıu 

1Uretle anlatmıştır: 
- Muhterem başvekil pqanm 

nutkunu beliğ, aiyast edebiyat 
noktasından zengin ve dikkatle 
haıırlanmıı bulduğumu itiraf ede
rim. Ancak derhal şunu da ilive 
edeyim ki, ismet paıa iyi bir 
aevkülceyifçi sıfatile kendisine 
gayet kuvvetli bir mevki intihap 
etmiı, bana da zayıf ve müdafaası 
güç bir yer tahsis et.mif. Pqa 
Hazretleri bu tabiyeyi yapbktan 
aonra da benim bulunduğumu 
zannettiği zayıf mevkie bütiln 
bataryalan çevirmiı, ve karadan 
havadan yeraltından tahrip için 
hiçbir vasıtayı ihmal etmiyerek 
nihayetsiz bir ateı açmıştır. 

Ancak ıurasını haber vereyim 
ki ben muhterem Bqvekilin bana 
tahsis etmek istediği mevkide 
hiç bir zaman yerleımemifim. 
Binaenaleyh lsmet pap Hz. yan
lif yere cephane iaraf etmi1tir. 

Başvekilimizio pek uzun nutuk· 
lanoa fıkra fıkra cevap vermeğe 
timdi vaktim mDsait delildir. 
Arıcak şunu söyliyeyim ki bu ce
vabı efkarı umumiyeye arzetmek 
çok gecikmiyecektir. 

Ben, bu nutkun bazı yerlerini 
sadetten, bazı yerlerini de, ne 
saklıyayım, ciddiyetten uzak bul
lum. lımet Pı. Hz.nin üzerime yağ· 
dırdığı yıldırımlardan bazılannın 
kendileri de farkına varmadan 
kendi llzerlerine yağdıiım gar
memek kabil midir?! •• 

Buna misal isterseniz işte Çes· 
ter projesi hakkındaki bayanatı. 
Bu proje müzakere edildiği zaman 
benim Dahiliye vekili olduğumu 
umt.muılar. Bu projenin bir an 
evd meclise scvkedilip kanuni
yet kesbetmesi için baı~urah
hu ııf atile kendilerinin Lozan
dan heyeti vekileyi müteaddit 
telgraflarla tazyik ettiklerini ben 
unutmadım. Lozao sulbünü teh· 
likeye koyan böyle bir Amilin 
vilcut bulmasında benim dahlim 
ne derece olabileceğini arbk ef· 
kin umumiye hkdir c.t:ıie. 

Halbuki aulh tehlikeye girme-

miı ve bozulmam11br. Maamafih 
bu eski hesaplan kanıtırmağa 
ne lilzum var ? Buglln önümnzde 
halli llzımgelen bir iktısadi buh
ran mevcuttur. Bu buhran baıka 
memleketlerde mevcut olan buh
ranlardan b6sbütün baıka mahi· 
yette ve çok dikkati calip bir 
şekildedir. 

Bu buhranın halli için mhterem 
Bqvekilin ne dilfUndnklerini bir 
çok aradım; fakat nutuklannda 
buna dair bir fıkraya tesadüf 
edemedim. 

Yalnız hayat pahalılığı hakkın
da ismet pqanın bizden tedbirler 
sordupnu anlıyorum. Demek 
oluyor ki, ismet pqa bunun için 
bize bir vazife tavsiye buyuru
yorlar, teşekkllr ederim. Fakat 
bu tedbirleri dllştlnmek ve tat
bik etmek bizim değil, heyeti 
vekil enin vazifesidir. 

Bizim vazifemiz bunlan kont-
rol etmektir. 

Fethi B. 
- Beyefendi, )" ann gazetesi-

nin fırkanızın naıiri efkin, oldu
ğu rivayet ediliyor. Bu doğru mu? 
ıualine bilAtereddüt ıu cevabı 
vermistir: 

- Hayır.. Y ann gazeteai fır· 
kamızın hiçbir vakit organı d ... 
ğildir. Bu gazetedeki yazıların 
fırkamızın eseri telkini olduğu 
hakkındaki rivayetleri sureti kat' .. 
iyede tekzip edebilirsiniz ••• 

Fethi B. yann gidiyor 
DUnkU akıam gazetelerinden 

biri Fethi beyin lzmir ıeyahatini 
bir mnddet tehir ettiğini haber 
veriyordu. Halbuki dnn lider bu
nu tekzip etmiş ve yarın muhak
kak Izmire ıideceğiııi •6ylemiı· 
tir. 

Fethi bey lzmirde on beş 
gQn kalacak ve ismet paıamn 
Sivas natkuna burada cevap 
verecektir. Fethi B. buradan 
Balıkeıire geçecektir. 

Dünkü içtima 
Bundan ıonra fırka umumt 

heyeti dün akşam Fethi Beyin 
riyasetinde toplanmış 't'e latanbul 
vilAyeti merkez ocağı idare heye
tini aeçmiftir. 
Merkez ooaQındı kfmler var? 

Aldığımız malumata g6re 
dGnkn içtimada merkez ocağı 
idare heyetine dokuz zat seçil
miı ve sabık Dar6lfllnun emini 
lamail Hakkı, avukat Sadi Riza 
sabık İstanbul icra reisi Refik, 
esbak lstanbul jandarma kuman• 
danı Naki, sabık Antalya meb'u
su kereste tüccarlanndan Murat, 
doktor Selibattin, avukat Or
han Mita.t, sabık cemiyeti umu
miyei belediye azasından arokat 
Necati B. )er ittifakla intihap 
edilmişlerdir. 

Vilayet merkez acağı yann-
dan itibaren Taksimde Kal· 
mis aparlımanında yeni kira
lanan dairede faaliyete baıla· 
yacakbr. 
Tanin binaaı da kiralandı 
Diğer taraftan Istanbul ıube

ıi için de Nuruosmaniyede 
eski Tanin matbaası kiralanmış 
olup yarından itibaren burada 
teşkilata baılanacaktır. 

Kaıtamonn tetki Atı 
S. C. Fırkasının Kastamonu tqki• 

Mühim bir nutuk 
irat etti 

Mfl.ıuuebetimizden ve veni 
tır!!adan bahsedivor 

Atina, ı. (Anek) - Yunan Hariciye 
nazın M. Mihalakopulos Patras•ta irat 
ettiği nutukta Yunan harict siyasetinden 
bahsederekcn Türk· Yunan münasebatın
dan da bahsetmiş ve demiştir ki : 

- Türkiye ile itilU ve teşriki m e • 
sai umumi telAkkiye muvafıkur. Zira 
Yuuan efkAn umumiyesinde Türkiye ile 
samimt münasebat idamesi fikri kemale 
ermiştir. Bu münasebatın başlangıcını im· 
zalanan itil~fume teşkil eder. Bu itil!fın 
imzalanması yegAne basiretktrane, siyase· 
ti teşkil eder. Zira bu itilA.fname maziye 
bir ~raftan nihayet vermekle beraber 
diğer JciJAfnameler ve b~lıyan meveddet
klrane münasebat için de bir merhale 
teşkil etti. Mütebui mukavelelerin de 
aktine bir emri vaki nazarile bakılabilir. 

Atina, ı. (Anek) - Venizelos Ban
yo! kaplıcalarında Yunan muhabirlerine 
vukubalan beyanatında Kılkış zırhlısını 
tamir ve tecdit ettireceği rivayetlerini 
tekzip etmiş. Yunanistanın tcd&füt bir si
yaset takip ettiğini ve yalnız hafif do
nanmasını takviye etmek gayesini istih
daf ettiğini kaydetmiş ve Türkiyede gö
rülen siyası faaliyete nak:likellm ederek 
Türkiyenin siyaseti hariciyesinin IAyete
gayyer kalacağına emin bulunduğunu ve 
çünkü bu faaliyetin Türklyenin iktısa
di ititAsma matuf bulunduğunu söyle
miştir. ---eeee,_. __ 

Alman yada 
intihabat müoıdelesi munaae .. 

betile ı6ylenen nutuklar 

Sll.Shların iezyidl /$/enlvor 
Berlin, J, (A.A.) - Treves'te bir na

tuk söylemiş olan Başvekil M Brunhıg. 
AJmanyanın harici siyasetinin prensip 
itıöarile 4imdiye kadar takip edilmiş 
olan siy~etten inhiraf etmemekte devam 
etmesi lAzımgeldiğinl fakat. bu siyasete 
daha azimklr bir mahiyet Yermek ve 
gerek memleketin gerek haricin itimadı
nı takviye etmek icap eylediğini beyan 
etmiştir. 

BerHn., 1. (A.A.) - Dortmundda bir 
nutuk söylemiş olan Jeneral Von"ekt 
Almanya için silthlan tezyit etmek bak
lanı talep etmiştir. 

Bedin, ı. (A.A.) Frankfortta bir nu-
tuk söylemiş olan M. Treviranas cephe 
muhariplerinln artık inanmamakta olduk
larl Lokarno zihniyetine aldanmamakta 
ve ona istinaden evham ve bayal!la ka
ka pılmamakta oduldannı söylemiştir. 

Mamafih, mubaripl.:r harp yapmak fik. 
rinde de değillerdir. 

Varşuva. 1. (A.A.) - Alman nazırı 
M Trivcranuıun intihabat münasebetile 
vukabalan beyanatına karşı protesto ma· 
kamında olmak üzere bin kişi nümayiş 
yapmışler ve bir karar sureti kabul et
mişlerdir. Bu karar suretinde vaktile Le
histandan kopanlıp alınmış olan arazinin 
tekrar Lehistana iadesi hususunu beyn el
milcl bir adalet eseri oldoğu beyın edil
mektedir. 

libnı yapmiya Kaıtamoni avukatla
nnda lzzet B. memur edilmiştir. 
idare heyeti lzalıklanna Açıkıaz 
gazetesi eabibi Hlisnll, Ballıkzade 
Muhsin, Hacı lımail zade Meh
met, yazıcı zade T emk beyler 
seçilmişlerdir. 

Fırkaya girnıemlı 
AtdttımlZ mektuptur: 
Gazetenizde benim S. C. fır· 

kası teşkilabna memur edildi
ğim münderiç olduğunu arka
daılanm ıöylediler. Ben genç 
bir mefkure adamıyım. Hacıyı, 
hafızı, mezini, imamı, ittihatçı 
Ye itilafçıyı bilitahkik Ye bila
tefrik kadrosu içine alan bir 
fırka ile allkam olmaz. Keyfiye
tin matbuat kanununun maddei 
mahsusası mucibince ayni sütun
larda tashihini rica ederim. Hür
metler eylerim efendim. 

B. M. 1\1. eski encümen kttiplcrinden 
Yazı makinesi tüccarı 

t:saı 

Atlas denizini aşmağ'a 
teıebbüs ediyor 

Nllngeser ve Kolinin Beyaz 
kuşlan Bahrı muhit dalgalan 
ara11nda kayboldu olalı llç se· 
nelik bir müddet geçti. Bu mnd
det zarfında Atlas denizi hava· 
•mın bekAreti kaç kere hetke
dildi. Lindbergin tek batına se
feri ve bunu takip eden üç dart 
tayyareci seferindıen baıka Graf 
Zepelin müteaddit kereler Al· 
ile Amerika arasında gidip geldi. 

Ancak Paristen kalkarak 
Nevyorka gitmesi henüz hiç kim-
seye nasip olmadı. Nüngeıerin 
kaybolduğu bu ıeyahate meş

hur tatyareci Koıtun tetebbtls 
ettiğini haber alıyoruz. "Kost,, 
ıimdiye kadar bütiln cihan rö
korlannı kırmağa muvaffak 
olmuştu. Bu seferde muvaf
fak olup olamıyacağı ala
ka ve adeta endişe ile soruştu
rulmaktatır. lilk gelen telgraflar 
ıunlardır. 

Le Burje, 1 (A.A.) - Bütnn 
gece hava limanında büyük 
bir faaliyet vardı. Saat beşte 
Nevyorka mlıteveccihen hareket 
decek olaa tayyareci Costes 
ile Bellontun hareketlerine ait 
hazıdılrlar görülmekt~ idi. Gece 
birdenbire hava bozulmuı ve 
Fransanın şimal sahillerini bir sis 
kaplamıtbr. Tayyareler, bir ara
lık hava açılır diye intizar et
tikten sonra azimetlerini tehir 
etmiştir. 

Paris, 1 (A.A.) - Tayyareci 
Coıtes ile Bellont saat 10,45 te 
hareket etmiılerdir. 

Pari•, 1 (A.A.) - Tayyareci 
Coıtos saat 11. 40 ta Le Crot
oy (Somm) Ozerinden geçmiş 
ve denize doğru açılmıf~· 

Ç'lcuklara ilahi öğreten 
kadın 

lzmir, 1 - (Vakıt) - Küçük çocuk
lara eski harfleri okutan ve ilahi öğre
ten Külsüm ve Basene isminde iki ka· 
dın yakalandı. 

Bir satış teklifi 
Ankara, 1 (telefon) - Ziraat 

aletleri •abn alınması hakkında 
meclisten çıkmıı olan pulluk ka
nununa milıteniden Ruslar hnku 
mete bir satı, teklifi yapmıtlardır. 

Adliyede~ 

•• 
Uvey oğlunu ze~ 

hirliven imam 
Dfl.n ağır ce.ıa kaleminde 

isticvap edildi 
Oskildarda üvey oğlu Beh

cet efendiyi zehirli badem ez
mesi yedirerek öldürmekle maz
nun imam Temk efendinin mu· 
hakemesine Eylülün dördüncü 
günü öileden sonra lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde baıla-
nacaktır. · 

imam, dün tevkifaneden ağır 
ceza kalemine getirilmiş, usulen 
muhakemeden evvel isticvap olun
muştur. 

Tahkikata göre, imam, üvey 
oğlunu bankadaki 150 lirasına 

konmak maksadile zebirlemiıtir. 
Ba

0

dem ezmesine karıştırdığı arse
niki bir tanzifat amelesinden, 
11 köpek zehirliyeceğim! ,, diye 
almışbr. Behcet efendi, · onsekiz 
yaşında bir gençmiş, 

imam, cürmünü inklr etmek
tedir. 

haşıl, ne zaman tevzi 
edilecek? 

Mübadele komisyonu Ankara 
mukavelesinin tatbikabna devadl 
etmektedir. Bu mukavele moei
bince Yunanhların muhtelit ko
misyon emrine verecekleri ~ 
bin lngiliz lirasının ilk tabii 
olan 62500 liranın tediye emrİJIİO 
verildiğini evvelce yazmııtık. 
abnacak olan 440 bin liraJUJI 
150 bini Garbi Trakyadaki 
mlislüman etablilere, diğer 150 
bini Anadoluda bırakbldan edl"' 

lake mukabil lstanbuldaki etabli 
Rumlara verilecek diğer 225 
bini de gayri mübadillere te.ıİ 
edilmek Uzere hük6metlmi.ze 
verilecektir. 

Etabli Rumlara tevzi edilecek 
olan 250 bin lira geldiği zamall 
tevziııtın kolaylıkla yapılabilme-' 
için muhtelit komisyon hazırlık
lara ba,lamıştır. 

Alakadarlar evrakı mllsbitele
rile birlikte 10 EylUlden itibaren 
komisyona mllracaat edecekler 
ve birer tazminat talepnametİ 
alacaklardır • Bu talepnameler 
doldurulmuş olarak komisyon• 
verilecek ve iıtihkaklan teber 
yün edenlere 150 bin lira YunaJI" 
lılardan alınır alınmaz tevziat 
yapılacaktır. 

Dün bu hususla muhtelit kO"' 
misyon umumi kitiplipden fll 
tebliğ gönderilmiıtir: 

latanbul, 31 (A.A) - Muhtr 
lit mübadele komisyon kitibi 
umumiliğinden teblii' olunmUJtur• 

10 haziran 1930 tarihli Anka
ra mukavelenamesinin 20 ind 
maddesinin (A) fıkaıı ahklun 
mucibince lstanbulda bulunan 
Türk tebaasından etabli RulD"' 

larla marUzıikir mullavelenamr 
nin 1 O uncu maddesi ahklmr 
na tevfikan avdet hakkından 
müstefit olacak olan eıhua lr 
tanbul mıntakası haricindeki 
emlakleri için muhtelit m6badele 
komisyonu marifetile tazminat 
verilecektir. Bu maksadı temineo 
balada mezkur ıınıflara . dahil 
olan eıhasın 10 eyllilden itiba• 
ren tazminat talepnamelerini aJ. 
mak üzere lstanbul tali komi
syonu börolanna milracaat et"' 
meleri icap eder. Bu talepname
ler hini tevdide verilecek olall 
izahnamede mOnderiç talimat 
dairesinde imlA edilecektir. Bu 
tazminat talepleri 10 eylfildea 
itibaren 2 ay zarfında muhtelit 
mübadele komisyonuna teydi 
edilmek icap eder. 

IH. Pançodorof un Baş• 
vekilimize bir telgrafı 
Sivas istasyonunun küşadı mD

nasebetile Baıvekilimizin vatanıD 
her kö,esinden sayısız tebrik tel
graf ve mektuplan aldığı yazd
mışb. Bu arada sabık Osmanlı 
meb'uslarından Bulgar tetkikat
çısı M. Pançodorof ta Başvekili• 
mize fU telgrafı göndermiftir. 
Stvasta Başvel( •l ismet Paşa Hz ne 

Gelecek Türk nesillerinin htır, 
müıtakıl, rahat yaşamaları içİJI 
babası olan bugünkü neslin fe
dakarlıklara ve zahmetlere kat
lanması tabii, zaruri ve ikbeadl 
olmakla Türk millet ve devleti
nin, Gazi Paşa Hz. nin riyaseti 
ve sizin vekaletiniz altında siya
set ve muvaffakiyah milliyeleriJI .. 
den samimi tebrikler ve ihtiranı"' 
larımın kabuln Ef. 

Hazincl C\Takta çalışan sabık 
Osmanlı mcb'uslarındaD 

Panço1oro/ 
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1 SPOR 1 Vali asil oldu Mekteplerde 
Yeni sene muallim kadrosunu 

neşrediyoruz 

Boks maçı Beyoğlu, Sarıyer, Eminönü, Beşik· 
taş kaymakamları işe başladılar 

Lise ve Orta mekteplerde milhim tebeddüller yapılmı~tır 

Iıtanbul mektepleri mnallim
ler kadrosunda bazı tebeddüller 
yapıldığını yazmıştık. Bu tebed
dnller şunlardır: 

Liselerde 
Erenkôy kız lisesinde 

Erenköy kız lisesi kimya mu
allimi Edibe Hanım Ankara 
Kız lisesi kimya muallimliğine, 
Tabiiye stajyeri Enise Hanım 
Buna kız muallim mektebi ta
bliye muallimliğine, Erenköy kız 
lisesi stajyerlerinden Hilmiye H. 
Tarsus orta mektebi tabiiyat 
muallimliğine, stajyerlerden Hür
riyet Hanım da Çankırı Orta 
mektebi tabiiye muallimliğine 

tayin edilmişlerdir. 
lstanbul kız ltse~nde 

latanbul kız liıeıi katibi ve 
hesap memuru Nurettin Bey 
Ankara erkek lisesine, Ankara 
erkek lisesi katibi Fehmi Bey 
de lıtanbul kız lisesine, kız li-
11eıinden stajyer Neşvet Hanım 
lzmir kız lisesi felsefe muallimliği
ne Mebrure Hamm da h:mir kız 
lisesi coğrafya muallimliğin~. 
stajyer Ayşe Hanım Konya kız 
muallim mektebi felsefe mual
limlij-ine, stajyer Hadiye H. Edir
ne kız muallim mektebı edebi
yat muallimliğine tayin edilmiş
lerdir. 
latanbul Erkek lisesinde 
I.tanbul Erkek lisesi riyazi

yat muallimi Süleyman Sudi Bey 
Ankara Gau terbiye enstitüsüne, 
Litfta BeyAlıtanbul Erkek lisesi 
riyaziye muallimliğine, Kimya 
muallimi Zihni Be 7 Ankara Ga
zi enatitüsllne, lstanbul kız mu
allim mektebinden Refik Bey, 
lisenin kimya muallimliğine ta
yin olunmuılardır. 

Muallim mekteplerinde 
Kız muallim mektebinde 
Kız muallim mektebi tarih 

muallimliğine Ankara kız lisesi 
tarih muallimi Sabahat Hanım 
Kız muallim mektebi tabiiye 
muallim muavini Seniha Hanım 
Aktebir Orta mektep müdOr 
muavinliğine ve tabiiye muallim
Ujine tayin edilmiılerdir. 

Orta mekteplerde 
Niıantapnda 

Nifantatı kız orta mektebi 
Tllrkçe muallimi Emin B. Ge
lenbeYi orta mektebine,• Fran
mca muallimi Sara H. lstanbul 
kız orta mektebine, Andre Esat 
Haaım da Nişantaıı kız orta 
mektebi Fransızca muallimliğine 
tayin edilmiıtir. 

Musiki mualJimliği Halil Beyin 
ahtesinden alınmıı ve ehliyet
nameli muallim Mediha Hanıma 
verilmiştir. . 

Adana kız muallim mektebi 
muallimlerinden Kitime Hanım 
da Nişantaıı kız orta mektebi 
Tilrkçe muallimliğine tayin 
edilmiıtir. 

Gazi Osman paşada 
Gazi Osman paşa tarih, coğ

rafya muallimliğine lzmir lisesi 
ıabık muallimlerinden Galip bey, 
Gazi Osman paşa tarih coğrafya 
muallimi izzet bey de Kandilli 
tarih, coğrafya muallimliği
ne, aynı mektebin tabiiye mu
allimi Nezihe hamm Cümhuriyet 
Orta mektebine, Nezihe hanım-

dan münhal kalan muallimliğe 
llk tedrisat sabık umum müdtırü 
Halit bey: Oıman Nuri beyden 
açılan Riyaz.iye mnallimliğine 
lzmir erkek lisesinden Şerif bey 
lngilizce muallimliğine de Ad
viye Muhtar Hanım tayin olun
muşlardır. 

Oakticlarcla 
Üıkiidar Orta mektebi tube 

Riyaziye muallimliğine Eakitebir 
sabık Maarif mlldilril O.mu 
Kemal Bey tayin olUDJDUflar. 
Ciimlıuriyet mektebinde 

Cümburiyet Orta mektebi Fran
sızca muallimi Etem Ruhi Bey, 
Trabzon lisesi Fraııaızca muallim
liğine, lzmir kız · lisesi Fransızca 
muallimi Handan Rıfkı Hamm, 
muhdeı Fransızca muallimliiine, 
lıtanbul kız Orta mektebi mu
allimlerinden Tevfik Bey Ctim
huriyet Orta mektebi Fransızca 

muallimliğine tayin edilmiftir. 
Vefada 

Vefa mektebinin müdllril ve 
Fransızca muallimi Salihastin 8., 
Kabataş liseseıi Fransızca mu
allimliğine, Askeri liıeler sabık 

müfettişi Hidayet Bey Vefa or
ta mektebi müdürlüğüne, lzmir 
lisesi sabık muallimlerinden Ali
altin Bey Vefa Fransızca mual
limliğine tayin edilmiıtir. Vefa 
muhdes şube Türkçe muallimli
ğine müdür Hidayet Bey tayin 
olunmuştur. 

Diğer mektepler 
fü:kek I\t~llim Mektebi tatbi

kat muallimi Rıza Bey, Sivas 
Lisesi Türkçe muallimlijine, 
lstanbul Muhtelit Ortamektebi 
Riyaziye muallimi Bahriye Ha
nım, Elaziz Ortamektebi riyaziye 
muallimliğine, Darülfünun me
ıunlarından Hatice Hanım da 
Bahriye Hanımın yerine tayin 
edilmiıtir. 

tık mektep mUdürJerioden Ke
mal Ömer Bey, Adana Ortamek
tebi ıube ve esas tarih muallim
liğine tayin edilruiıtir. 

Yeni bir orta mektep 
lstanbul imam ve hatip mek

tebi lagvedilmiıti. Bu mektebin 
binasında Çemberlitaş orta mek
tebi namile yeni bir orta mektep 
açılacaktır. 

Liivedilen imam ve hatip 
mektebi talebeai heyeti talimiye 
ile . birlikte yeni açılacak orta 
mektehe devredilmektedir. Lli
vedilen mektebin mtld&rtl Ami 
Bey Orta mektebin mlldftrlllğtlne 
tayin edilmislir. 

Mahallelerde 
Şehir mec1isi intihabı 
hazırlıklarına başlanıldı 

C. H. Fırkası kaza ve nahiye 
reisleri dUn fırka merkezinde 
Hakkı Şinasi Paıanın riyasetinde 
toplanmışlardır. 

Bu içtimada yeni belediye in
tihabı için müfettiş Paşa tarafın
dan hazır bulunanlara izahat 
verilmiı ve ne suretle çalaşacak
ları bildirilmiıtir. Yeni belediye 
intihabatı haz1rlıklanna dtlnden 
itibaren başlanmıştır • Listeler 
har.ırlanamadığı ıçın bunların 
asılması ancak birkaç glln sonra 
kabil olacaktır. 

Dünden itibaren her maballedeo 

8mi,12 mi? 
K. Kemalin Angelidesle 

yapacağı maç 

••••• 
Polişle 6 ına ıube teşkil edildi. Bu ~ube z.4bıtai bele

diye ve 5e'J'rişefer iılerile meıgul olacaktır 

lstanbulda dtınden itibaren lımail Hakkı, küçükpazara Mu• 
yeni teıkillbn tatbikına batla- zaffer, Sirkeciye Nurettin 8. ler. 
mlmqbr. ilk giln olduğu için Merkez memurları 
bazı dairelerde ufak tefek yan- Eski merkez memurları vekA· 
lqlıklar g6rnlm8f, bunun tıze- Jet emrine verilmiılerdir 30 mer• 
rine Mlllldye mafettitleri daire- kez memurunun iıimleri emni• 
im dolqarak maamellb tanzim yeti umumiye müdürlOğtine g6n• 
ft tetkika bqlamıtlardır. derilmiftir. Emniyeti umumiye 

K•1mlkemlar lf bııında bu isimler arasından on tanesini 
D&n yeni kaymakamlardan yeni merkez memurluklarına ta• 

Beyoğlu kaymakamı Sedat, San- yin edecektir. 
yer kaymakamı Htıdai, Betiktq İıtanbul mektup9uıu 
kaymakamı Şevket, Emin6ntı Hndai Beyin Sarıyere uyma· 
kaymakamı HalOk Nihat Beyler kam tayin edilmeaile inhiW 
ife bqlamıılardır. Fatih kayma- eden lstanbul mektapçulutuna 
kamı Veli Bey bugtln Biıadan, Üsklldar kaymakamı Fuat B. 
Kadıköy kaymakamı lbrabim tayin edilmif ve dUn yeni vazi
Bey de pertembe günü Ayvalık- fesine baılamııtır. 
tan gelecektir. V•li 61il oldu. 
Heniz ıelmiyen kaymakamlann Şimdiye kadar viliyeti vekl· 

K. Kemalle lta'Jllaıaealt dlıl1ı ftZifelerini vekAleten belediye leten idare eden vali Muhittin 
Angelldeı bqllltipleri yapmaktad1r. B. dünden itibaren ualeten Ya• 

Mevsimin hemen hem.en en Nahiye mQdürlerl zifuine bqlamlf ve keyfiyeti 
büyllk spor hareketine bu cum"a Nabiye mildllrleri kadrosu da dahiliye veklletine bildirmittir. 
ringin üzerinde tahit olacaju. peyderpey ikmal edilmektedir. Poliainı 6noı fUbeai 
KUçllk Kemal maç yapacak. Nahiye mUdllrlUklerine prenıip Zabıtaibelediye ve aeyrisefer 

Yunanistan hafif sıklet ıam- olarak mlllkiye' ve Hukuk faktıl- itlerini idare etmek Uz.ere Po-
piyonu Angelideı'in ıehrimizde teıi mezunlannın tayin edilmesi liste bir 6 ıncı . tuhe te&iı edil-
buluaduğu malumdur. Ve yine kararlaştınlmııhr. Onun için ha- miştir. Bu şubenin mlidürlüğüne 
malümdur ki Yunan pmpiyonu riçten kimse alınmamaktadır. İhsan 8. tayin olunmuştur. 
bundan iki hafta evvel Stadyam- Merkez memurları ara11nda te- Zabıtaibelediye ve aeyrUsefer 
da Selami ile karıılaşmış, Seli- ıadüf edilen Hukuk mezunlarına memurlan dtlnden itibaren ı:olia 
miyi sayı hesabile mağlup et- nahiye mlldtlrltığtl teklif ~ilmit- elbiacsi ıiymitlerdir. 
miştlr. Evvelce müteaddit gali- ae de bu zevat poliste kalma)'I Talimatnamesine gire poliıler 
biyel çarpıımalarına şahit oldu- tecih etmiflerdir. doirudan doğruya ceza verecek-
ğumuz. Selimi bokstan uzun Bir imam nahiye m6~ürle~ ler ve parayı makbuz mukabi
mtlddet uzak kalmıı olmanın dlin yazmııtık. Yeni tayin edi· linde tahıll edeceldercHr. ltiru-
verdiği bir durgunluk içinde lenler de ıunlardır: lar ıulh mahkemelerinde tetlrilc 
Yunanlıya birtey yapamamıt ve k 11 Şehr • • edı"lecektir. Kum apıya yu, emınıne 

onun küçük fakat puvan alan ··----------------------·---
yumruklanndan kurtulamayarak 
neticede mağlup düşmliştü. 

Bunun üzerine ortaya adlçilk 
Asri balık pazarı ! 

Kemal çıktı. Filhakika ele avuca 
sığmıyacak bir ıüratle ve tek· Balıkçılık mektebi nerede açılıyor ? 
nikle dövüıen Anıelides için 1 

' • • • 

en iyi rakip bilhassa bize bir Eski bir gambot balıkçı gemisi 
galebe verebilecek Türk rakip 
küçük Kemal olurdu. haline getirilecek 

lfte bn cuma dört buçuktan Balıkçılık mütehaaaııı M. Veber balık gelmeıi lazımdır. Bu da l:u 
sonra Stadyomdll bu çok mühim man dün ıabah Yalovadan tehrimi· ıerait altında kabil değildir. 
maçı seyredeceiiz. ze gelmittir. Bunun için evvel&. tehirde frigo-

Yalnız bu müsabakanın bir M. Veberman ticareti bahriye da rifik (ıoiutucu) teıiaatile modern 
ilitik noktası var. Maç 12 ravunt ireainde kendiıi için ayrılan odayt bir balık pazan li.zmıdır. Babkha· 

çahtmağa müaait bulmadığından ne bu ihtiyacı tatminden çok uzak• 
olarak tesbit edilmittir. Fakat Takıimde Eıtonya konaoloaluiun· tır. 
lıtanbul boks heyeti reisi Eşref da çalıımakta ve ara ııra ticareti Unkapanı civannda bir yeri va• 
Şefik B. tertemiz bir amat6r bahriyeye uiramaktadll'. li Muhiddin Beyle birlikte ıezdik. 
olan kllçUk Kemal'in, Anıelidea M. Veberman dün bir mubarri· Burayı balıkhane için müsait bu!· 
gibi SO d~n fazla profesyonel rimize meaaiıi hakkında af&iıdaki dum. Bu bahkp.azannın infaımd!n 
maç yapmıt tam manasile pro- izahatı vermittir: ~nra asri veaaıtle avlanan ve ao-

f 1 b.' 12 - Balıkçılık enstitüsü için Bal- guk hava depolannda muhafaza e-
eıyone ır boks8rle ravunt r d F . p I .. dilerek tehre getirilmit taze balık· 

kartılaımasını muvafık görmemekte t~ ımö~lm!••ür~rıty afi a yba 11b1
• muna lar ya dog~ rudan doğruya iıtihlik 

. ııp ı ru ~ • a nız u ınanın . . . . 
ve amat6rtln bır profesyonelle elektrik ve ıu teıiıab yoktur ve bi- edılır veya f abrıkaya ıevkedılerek 
azami 8 ravunt müsabaka yapa- na tamire muhtaçtır. Tamirat biter k~mıerve yapılll' .. Ancak ~ . zaman 
bileceğini ve bundan fazlasına bibnez iki sene evvel Marmara ada bır !tonıer'Y~ fa~rık~ı. te1111 mevzu 
heyetin mllaaade etmiyeceğini sında açılmıı olan balıkçılık mekte1 bahıı olabılır. Şımddiki .haki ldkaebl~1zım1 

1 k d
. bi oraya nakledilecektir olan ıermayenın te an ı o • 

ıiSy eme te ır. . • . •. aa da bir fabrika teıiıi muvafık de 
Jıte bu nokta henOı halledi- Mektep ıçın bır çok bınalan, bu ""ld" 

d Be k k d" gı ır. 
lememiıtir. 12 ravunt mu, 8 ra- mfakeyatnba Y otz ~rınıtmıekz ımk. Diğer mühim bir meıele de ba· 

? a uruım anzım e e ço 1 k · · IA ı ri •t 
vunt mu paraya miitevaldoftır. ı bavlıkıçın azı.mi ?d~n aBı 1 vkeaal ık 

Fakat bu bir ilci gtln içinde T·· k" • f . . b ve a ı çı gemı erı ır. a ı çı ı 
'. . ur ıyenın coira t vazıyeb a- gemisi ittihaz edilmek istenilen bir 

her halde bar cmua raptedde- lıkçılıia r~k müıaittir Akdeniz, bot l d d · B 
• • • ;T~. • • gam u geçen er e gez ım. u ge 

cektır. O vakıt yıne yaıacatız. Marmara bır balık havuzu halınde- mi bazı tadilatla balıkçılığa müıait 
·: . . . = . . -.:::a:::r: dir. Türkiyede mebzulen çıkan aar- b" h ı t" ·ı b"l: 
ıld kıpnın ıeçtlmcsıne bqlan- d 1 bal .. i d" "b" ır a e ge ırı e ı .r. 

şb a ya ıgını f m ı yaptıinn• Si 1 Fakat paraya ihtiyaç vardır Ma 
mı r. yalnz tuzlamıı olarak değil, konser amafih mektep icin lazım ola~ ge· 

Her mahalleden seçilecek iki- ve halinde Avrupaya ihaç edebilir · · b"" ··k -b. blA.. k b"l" 
kal d k" h" k . b 1 b"I" . . T·· mıyı uyu ır me ag mu a 11n• 

t•r zat. mınta ann a ı na ıye v~ ço ~üt~erı u a ı ır.ıın!z. ur· de hariçten yeni olarak tedarik et• 
merkezınde toplanarak aralann- k!yede hıçbır kıymet venlmıyen oı·- mektense bu gemiyi az bir masraf· 
da bir intihap enc&meni ayıra- kın~. bal!kları Avrupada çok mak- la baJıkçılıca müsait bir hale getir· 

ki d buldur. Sıyah havyar çıkanlan Meı mek her halde daha münasiptir 
ca ar ır. · b 1 ~ l k · · d k 1 · 

L• 1 b h l • t t'-• ıın a ıgı mem e etını• e ço av a Layıkile calıcı.abı"lmekliiim İ"İn 
ıste er u eyet enn e ıu- bal ki d d - :r • 'Y . • _ nan ı a~ an 11'. tabii Türkiyeyi iyice tanımakhiım 

kın den geçtıkten sonra asılacak Fakat bır balık konserve fabrı·. l.. d 8 1 k 1 ki 1 A k 1 
1 "h h 1 rl · ·ı azım ır. a ı cı ı a a a a:.ı o an 

br. ntı ap eyet e nın seçı me- kası açmak timdiki halde doğru de- kanunları tercü~e ettirdim. T etkile 
ıine perıembe rllnll bqlanacak- ğildir. ediyorum. Calı~maya yeni hn.tln• 
br. Çünkü fabrikaya her gün taze dım. Neticeden çok ümitvanm. 
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,c,:>rt!_AMdo!uda Seyahat Mektupları: 7 Naciye H. Geçen nüfus tahrirh.1l2n 
Tertemiz bir kasaba netı·celerı· Halepleki hadise mü-

Güze I Ba rtında "su,, dan ma- nasebetile ne diyor? 
ada h&r Ş'Y bol ye UCUZdUr. Bundan bir müddet evvel 

Halepten gazetemizo yazılan bir 
mektupta, orade cereyan eden 
bir cinayet badi.esi anlahlmakta 
idi. Hacı Murat efendi isimli 

bir zenginin geDÇ bit; kadınla 
H'lendfkten ve bu uğurda bir 
çok para ıarfettiktea sonra gene 
zevcesini mes'ut edemediği söy
lenildiji vaz.ıhyor, bammm Mu
rat efendinin genç toflSrile bazı 
hafif hareketleri görlildUğü yo
lundaki fayia}ar kaydolunuyorda. 
Neticede hanımın Halepten ay

• l nldıtı, ıof&rftn Hacı Murat efen-

~!!!!':!!!!!!!:! .. !.~!!•~1 ~.. .. Öıltı ka•ga ettiği, şoförlin bal-
' 

1 kondan qağa ablarak iSldüğll 

1 
ve Murat efeodiDin bu katil 
fiilinin faili olmak töbmetile tev
kif olundutu bildiriliyordu. 

Dlbı matbaaımza gelen bir 
genç hanım, Halep mktubunda 
menubab. edilen Hecı Murat 
Efendinin refikuı kendisi oldu
ğunu ıliyledi. Bu hanımın ismi 

. Naciyedir. Bize verdiği izahat 

. f Ye gösterdiği evraktan edindi· 
timiz kanaat tudur: Naciye H. 

h t11"""1 bir ınennr• " Mavna '"'•ati 
Bartlft: 
Butm, dejil Karadeniz ... 

hilindeki, hatta Anadolumuzun 
belli bafh ea çok mamm kua
balanndan biridir : hatta bu 
tefeniik bir çok viliyet merkez· 

gCSrOlmlyen glzel bir zen Yar. 
Evler, mağaxalar, dtlkkln· 
lar, mnessesat, tertemiz. 

lerine de teşmil ~dilebilir. Kuabada 1 

2000 ni mfttecaviz ev olduğu gibi 
köyleri itibarile en çok rakama 
rnelliktir. 8og6n Bartm. kazasuıa 
··ahi olan kaylerin adedi (210) 
olur. 

G6sel bir. htikUmet konafı, 
muntazam bır belediye dairesi 
ve çok pk mağaza •• mtleae
seler, temizliğin en aon merte-
besini bulmuı bir otel derhal 
l1oşa gidiyor. 

Kazanm iktiaadt faaliyeti 
diğer yerlere nazaran fena 

Barbnda, son seneler zarfında 
ciddi belediye faaliyeti görlıl
meğe bqlaomqbr. Burada genç 
bir belediye heyeti bulunuyor. 
Ba gençlerin faaliyetleri, daha 
boğazdan içeri girerek kasabaya 
yaklaprken göze çarpiyor. Bo
ğaıın bir keuannda tertemiz 
bir bina ytılaelmiı. Buruı yeni 
•e fenni bir mezbabaki gOzel 
bir bina bir çok Yilayetlerimizde 
bile yoktur. 

Barbnda çok tiddetli bir ihti
yaç her uman göze çarpmak
tadır: Şehirde içecek ve kullanı
lacak bir damla bile ıu yok. 
Herke. bu ezeli derdin tebam
mül edilmez bir halde eairi bu-
lmıuyor. Ben bu esaretin ne de
rece feci olduğunu Bartın kızla
rmın auyu omudannda kDplerile 
10..15 dakikalık mesafede bulu-
nan dereden taıırken görünce 
daha çok anladım. İçilecek ıu. 
doğrudan doğruya (Asker suyu) 
namı Yerilen ve ka1abaya on 
kilometre mesafede bulunan bir 
)'erden kamyon ve arabalarla 
ıetiriliyor ye çok pahalı satılıyor. 

İşittiğime g6re belediye bu 
İfi halle karar vermif, hatta 
belediye reisini de Ankaraya gön
dermiıtir. Şimdi belediye bir kaç 
IU menbaı bulmuf, planlannı, 
keıiflerini yapbrmıt ve taatik 
i~ Yekiletlere göndermiıtir. 
Ayrıca elektrik iti de ıu itini 
alan bil tirkete devredilecek ve 
iki mOhim dert ortadan kalkmıf 
bulunacaktır. 

Bartında itfaiye teıkilltı da 
ınnkemmeldir. 

1 
değil.. Ancak it kerett~ciliktir •• 
Barbna bir iki aaat meaafede 
d&rt kerute fabrikası var.. Bir
çok köylerin maişetlerini hep 
bu fabrikalar temin ediyorlar. 
Barbn iskelesinin önO kereıte

leri yükliyerek Iatanbul •e Iz
mire götilrecek olan yelkenli

lerle dolu. Barlından her gl\n 

vuati iki gemi yükleniyor. Bu 

suretle senedeki umumi iatilıaa
lat ve ihracat otuz bin metre 
mikibı bulmaktadır. Ençok sev-
kiyat yapılan yer Iatanbul ve 
lzmirdir. Bartınlı bir çok kereste 

tikcarlarımn Jzmirde de bir ıu
beleri varmıf. 

Barbnın ihracatı araıında yu
murta da ikinci derecede ehem· 
miyeti haiz bulunmaktadır. lne
boludan ıonra, Tnrkiyede ikin-

ciliği alan bura yumurtaları 
doğrudan doğruya Iatanbula 
ıevkol~nmaktadır. Senedeki yu
murta ıhracatı 120000ile1500()() 
arasındadır. Aynca tavukçuluk 
çekirdekçilik te Bartına hayh 
varidat temin ediyormuf. 

Yumurta ve kereste işile mq
gul olan köylünün bu ihracat 
rakamları yüıilnden cebinden 
para eksik olmamaktadır •e bu-

na mukabil ucuzlukta vardır. Bu 
yüzden burada mütekaidine çok 

tesadOf olunuyor. Bartında her 
şey ucuı temin ediliyor. Ucuz: 
olmıyan yegane şey, (su) dur. 

Hatta dondurma bile çok ucuz:. 
Bir porsiyon be:ş kuruşa satılı-

Bamoda bulunduğum bir kaç 
glln zarfında çok hoşuma giden 

1 

bir hale ıahit oldum. Burada, j 
Anadolunun bir çok yerlerinde 

yor. Sıcakta herkes içecek su 
bulamayınca derhal dondurmaya 
koşuyor. 

Bartın ıktisadi vaziyet itibarile 

Halepte Hacı Murat Efeodile 
evlenmlt, kendisinden ilri de ço
cuğu olmUfbır. Hacı Murat Ef. 

gerçi zengin blr adamdır, fakat 
Naciye H. saadet için serYetin 
kafi olmadığı kanaatinde bulun
duğundan ve Hacı Murat Efen-

dinin muhtelif huysuzluğundan 
dolayı kendiaile geçinemcmiftir. 
Naciye H. buna rağmen çocuk
lannın biraz bftyOyOp leyli mek
tebe gidebilecek yaşa gelmaini 
beklemif, çocuklan gece yabsı 

mektebine girdikten sonra Hacı 
Murat Efendiden aynlmlf, Tür· 
kiyeye aileıinin yamna gelmiştir. 
Naciye Hanımla kocasının şoförft 
arasında bir mOnuebet vukuuna 
asla ihtimal yerilemez, bu itibar
la b6yle bir şayianın çıkmış ol
masmı teessürle karıılamak li· 
zımdır. 

Naciye Hanım, eski zevcinin 
tof6rünil aldiirdöjii ve bu yliz

den tevkif edildiği haberini duy
duğunu, fakat bir çok geçimsiz· 
lilderi olmaaıDa rağmen bu ada
mın bir cinayet ika etmesine 
ihtimal yernıediğini söylemek-

tedir. 

bu halde bulunduğu gibi, ayni 
zamanda geıni inıaatına da fev-

kallde milsait bulunmaktadır. 
B6yUk yelkenli ve büyük mav· 

nalar inıası burada çok terakki 
etmiı, Her gün bu sahadaki 
inşaat faaliyetine devam olunu· 
nuyor. Hatta bir iki sene evvel 
lstanbul liman ıirketi için 50 
kadar mavnanın inşası da bu
raca temin edilmiştir. Ayrıca 
haşebi sanayie burada çok e
hemmiyet veriliyor •.• 

Amasradaki çekicilerin imal 
etmekte o!dukları efya bir zera
fet nümunesi addoluomıya layık· 
tır. Bir çok ceviz ve diğer ahşap 
mamulat her tarafa ıevkedil

mektedir. 
Bartmda okuma faaliyeti de 

cidden takdire değer. Herkes 
boş zaman:armı gazete ve kitap 
okumakla geçirmekte ve posta 
zamanlarını dört gözıe bekle
mektedir. 

Talat 'Münııaz. ı 

Kesafet, cinsiyet, bekarlar, evliler, 
dullar, boşamış ve boşanınıs!ar, 
gençler ve yaşlılar, okuma bilenler 

An,ara muhabirinıh yazıyor: 

İstatistik Umum Mndürlüğü, 
927 senesi nüfus tahririnin Mu
fassal neticelerine ait üçüncü fa
sikülil neşretti. Bu suretle geçen 
nnfus tahririne matuf işlerini 
bitirmiş oldu. Son rakam!ann 
kat'i ifadeleri önünde yapılan 
mukayeselerin cazibeieri var. 
Güldüren ve ağlatan hakikatler
le kartı karııya kalıyoruz. Kita
bın her faslını tetkik ederek bazı 
noktalan tesbit ediyorum. Aza
mi Ye asgari miktarlar esaılan
mızdır. 

Kesafet: Memlcketimitln en 

kalabalık yeri, letanbulun Avru
pa kısmıdır. Kilometre murab
baına 186 kiti dOşüyor. Nüfusu 
en kıt yer de Hakiri vilAyetidir, 
kesafeti 1,6 dir. Evleri en kala
balık villyetimiz Kan bulunuyor. 
Burada 100 eve 747 ntlfua dü
ınyor. Bu nisbet lstanbulda 723 
ttir. Evlerinde en ıerbeat ve ra
hat oturanlar da Bileciklilerdir. 
100 evi 237 kiti itgal etmif. 

Cinsiyet: Türkiycde kadmlar 

erkeklerden 520, 512 fazladırlar. 
Umumi nüfusun yUzde 51,91 ini 
teŞkil ederler. Kadınlarımwn, 
nüfusça erkeklere bikim olduk· 
lan vilayetlerin bquıda Rize var. 
1000 erkeğe 1371 kadın dBfll
yor. Gene 1000 erkeğe karşı 
Kaıtamonuda 1264, Orduda 
1240, Çankında 1226, Denizlide 
1221, Trabzonda 1217, lçelde 
1210, Bolada 1205, kaclm vardır. 
Evlenmek için kadın bulamayan 
ve beğenilmeyen erkekler, bu 
kadını bol vilayetlerimizo hicret 
etmelidir. Kadım kıt yerlerimiz de 
var. Beyazıtta 1000 erkeğe 829, 
Karsta 882, Vanda 905, Bitliate 
906, Hakiridr 926, Cebelibere· 
kette 941, Adanada 957, lstan
bulda 965, kadın isabet etmek
tedir. lıtatistikler gösteriyor ki, 
kocasız kadınların da bu villyet
lere baş vurmaları icap ediyor. 

Bekirlar: Umumt nüfusun yüz 
de 48 buçuktan f azlasmı teşkil 
ediyorlar. Bekar erkeklerin en 
çok bulunduğu yer, kadım erkek
ten en çok olan, Rize vilayeti
mizdir. Erkeklerinin yüzde altmıf 
ikisi bekardır. Kırşehir, Cebeli
bereket vilayetleri de bekilr er
kekleri fazla yerlerdendir. Bekir 
kadınların kesafet yerleri de Kars, 
Hakari, Beyazıttır. Fakat kadm
ların erkelderden ziyade evlen
dikleri tesbit edilmiş bulunuyor. 
Bekar nisbeti erkeklerde yüzde 
55 57 iken kadınlarda 42,09 dur. 

Evliler: Memleketimizde evli 

nisbeti erkeklerde yüyde 42,60 
kadınlarda yüzde 41,97 olmak 
üzre umum nlifusta yüzde kırk 
iki 27 dir. Erkeklerde en zayıf 
evli nisbetine Rize, Adana, Ce
belibereket; en yüksek evli nis
betine Bilecik, Hakiri, Kasla· 
monuda tesadüf edilmektedir. 
Kadınlarda en yüksek evli nis
betine Van, H:ıkuri Gümüşane; 
en zayıf evli nisbctine Muğ!a, 

Rize, lstanbul vilayetlerinde te
sadüf ediliyor. 

Dullar: Bütün memlekette er-
keklerde % 1,53, kadınlard:ı ft n15, 
02 olmak üzere dul nisbeti he
yeti umumiyetle % 8,53 tür. Her 
vil.1,.et in nisbelleri buna yakın 
olduğu gibi dul lrndınla du! er- l 
kek nisbeti arasındaki inhirafiar 

da her vilayette yekdiğerine ya· 

km dır. 
Boşamış ve Bo$anmı~la r : Eu 

nisbet bütün memleketle cr!.ch.
lerde %0,26 kadınlarda ~ov,f.S 
olmak üıere, heyet i umur.:iy= ce 
% 0,58 dir. Bo~anmış !rndm P:G

beti hemen hemen bi.!t föı v ·lfı.
yetlerde hoşanmlŞ erkek nisbe
tinden yüksel"tir. 

Gençler, Y atlılar: Umumi nü-

fusun ylb:de 48,06 sım 20 yr.~m
dan apğı olanlar, gençler tc~kil 
etmektedir. Genç kadınlar, ya-
ııtlan erkeklere nisbetle daha 
az oldukları halde kahil kadınlar 
adedi Y8'ıtlan erkeklere göre 
daha çoktur. 

Okuma bilenler : Arap harf· 

lerile okumak bilen nüfus erkek
lerde yüzde 12,99 kadınlarda 3, 
67 olmak ilıere umum nüfusta 
yüzde 8,61 nisbctinde olup otm
mak bilen nüfusun mikdarı 1,111, 
496 kifiden ibarettir. Eğer kadın 
ve erkek nllfuıtan tabail sinnin-
de elmıyan yani yedi yaşına 
k•dar nDfuı çıkarılarak nisbet
ler be.ap ediline okumak bilen
ler, erkeklerde yüzde 17,42 ka
dınlarda 4,63 olmak tbere umu
mi nnfusta ytizde 10,58 nisbeti-

ne baliğ olur. 
Yedi yqım mlitecaviz nüfusta 

okuma bilenler, erkeklerde en 
fazla Isbmbaldadır. Bu nisbct 
ynzde 53,70 tir. Enaz da Hakl
ride 3,08 dir. Kadınlarda da ya
pılan ba mukayesede en e,ok 
lstanbulda 100 kadından 36,97 
sinin 'Ye enaz Bitliste (.\ 13 iiniln 
okumak bildiği tcıbit edilmiş. 
Kadın, erkek yedi y~ım mtite· 
caviz nftfusta okuma bilenlerin 
ylizde niıbeti, ehemmiyetleri ıı· 
raslle her 'fillyette şöyledir: Ha
klri 1,85, Van ı,92, Amasya 
2,29, Bitlis 2,60, Marr!in 2,96, 
Yozgat keza, Beyazıt 3,47, Ak
saray 3,57, Tokat 3,76, Kars 3ı 
97, Urfa 4,02, Bursa 4,10, Gü· 
mUşane 4,54, Diyarıbekir 4,61, 
Malatya 4 168, Siirt 4,75, Mnraı 
4,93, Şebinkarahisar 5,01, Erzu
rum 5,04, Çorum 5, 19, Çankırı 
5,28, Ordu 5,49, Elaziz 5,54, 
Sinop 5,67, Artvin 5,79, Knşe
hir 5, 95, Sivas 6, 17, Gaziantep 
6,25, Kütahya ( ,34, A fyonlcara
hisar 6,62, Denizli 6,80, Autal· 
ya 6,89, !çel 7101, K as tamonu 
7,12, Erzincan 7,3 3, Giregun ke
za, Trabzon 7,62, Cebelibereket 
8, 13, Konya ve Ni~~d e 8, 17 Zon
guldak 8, 18, K ayseri 8,35, lV'a
nisa 8,72, Aydın 9,01, Samsurı 
9,27, Muğla 9.34, l3olu 9,95, A· 
dana 10,46, Balıkesir 10,50, 
Burdur 10,86, R ze 10,87, Lprr· 
ta 11,11 , KuklareH 11,67, h:er• 
sin 12,07, Çanakk:le 12,03, E
dirne 12,23, Tc:,idağ 12,43, 
Ankara 12,94, KocaC'ti 1 ,/.4, 
eskii ebir 14,17, BJedc 15-,50, 
lzmir 2 i ,22, Istanbul 4 5,~P, dır. 
Yalnız , bu rak:-::nbrın 1927 r"· 
n esi nüfus tahriri neticcfoı ı ol-
duğundan, okuma bu3u~nnr' :ı A 
rap ha•fier:nin e s<' S nlmdı2ını 
unutmamak lazımdır. O har fle r
deki güçlüğe kar:ı bugi.:nkü 
Türk hnrf!crinin kolayltğ ı ve 
Millet m~kkplerirıin iki ser.e!ik 
faaliyeti nazı:rı c:i!tl:a te ~hnmm 
şimdi bu ni~betlcrin pek c;o ~: de· 
ğ:şdiğı e!bctt e ıı !r~ılır. 

N.ıımılL Edip 
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Tny are ile Par ·~e o-ir~ "'~ nn :harrir!mfa:in mek"-uplan : 4 

• • ..... Parise 

Kuş Bakışı 

Hangi otele ineceksiniz? 
Hayır burada kalmıyacağım yoluma 

devam ediyorum! 

Memleket haberleri 

Cinayet 
D6rt amele bır kere~te fab
rlkıuı miidllr/Jn"ii öld"l!rd'iiler 

Geçen hafta lzmıtte Derbentte çok 
feci bir cinayet olmuş, oraıun kereste 
fabrikası müdürll Osman B. dört amele 
tarafından ormanda topa. bıçak .,e dl· 
fenk n tırnaktan .aJcl[Jmek suretfle al
dilrlllmilştilr. Onayetin sebebi igbtra.rdır. 
Osman B. ba dört ameleye bir mtıddet 
evvel yol vı;rm'f'it". c.&nllerhı dördil de 
yakalanmışnr. 

Zonguldak valiai 
7.ongoldak alillğine ıa,m edl1m. 

Arif B. meanıtiyed reıim gide.re yeoi 
T&Zifeahıe bqlaımştır. 

Budape•te ile Viyana arasında! da mesafe ile mebsuten mütenasip 
,. Antep vaJi.i ki mesafeyi bir buçuk saatte yap· olarak küçülen batka bir tayyare-

tık. Tayyarede yalnız ben vardmı. yi de görmeğe mi.ni oluyordu. Umum jandarma kıımandanbgmdaı 
Saat 13 kadar olmuıtu, yani apğt Bunları, yerle alikaaım ke91Diı Antep .,allllgine uytn edilen Nazmi B. 
yukan 12 saattenberi uyumamış ve yorgun bir adam kafa.sile flu o- An~bc gitmek için .Adan.,. muvualat 
ve yemek yememiştim. Tayyarede larak dütünürken, korkulu rüyalar emılşd.r. 
sigara içmek te yuak olduğu için da uçuruma düterken naad iman ··------------
sigara da içmemiştim. Maamafih yatağına ıarılına öyle ·oldum. :Yi- ı Ka

9
ak haberıor ı 

hu yaııağm, tehlikeden ziyade siga yanaya bir saat kadar mesafede . _ 

Ticaret odasında - Dfin ticaret 
odasında bir Jçdma olmnş. yerli malla
nn satışı bııtbndıa yapdan ted:il::at b> 
nuşolmuştur. 

Yeni makineler - Posta -... tel
graf ldAresl 50 Hak makinesi alacaktır. 

Bunlar muhtelli ~ 1nzi edile-

ra içmeyen yolcuları rahatsız etti- olan Aapern hava istisyonuna in
ği için konulduğunu bildiğim için miştik. Şimdiye kadar gördüğüm 
hemen bir serkl doryan tellendir- istasyonlardan en iyisi burası idi. 
dim. Bu sigaranm buralarda bu· Beyaz ve uzun bir binada ~ 
lunmıyacağım bilişim ve kaçamak polis daireleri ve bir gazino vardı. 
olarak içişitn onun zevkini iki kat- C 1. D. N. A. nm Viyana müdi
lı artırdı. Artık yavaş yavaş yor- ri olan pek nazik bir zat beni kar
gunluk duymağa başlıyor, hazan şıladı, ve, Y e9ilköy istiayonu müdi 
§Öy)e bir dalarak kendimden geçi- ri M. dö Pontiyenin radyo ile be- eektir. 
yordum. ni tavsiye ettiğini söyledi. Bakkallar cemlyetlnde - Bakkal-

Bir aralık pencereden asağı bak Kazinoya girdi~ gayet sıcak bir lar cemiyeti omumı katibi Fethi B. vaJa 
bm. Tayyaremizin gölge~i, yürü- k~hve içtim ve biraz kendime gel- olıln bazı yolsuzluk lddlaJuı tberine teb-
yen bir hizam haçı şeklinde yere dun. dil edilmiştir. 
vuruyordu. Yalnız gölge bir değil, Müdir sordu: TercOmanlarm i~maı - Drın. 
iki idi. Bir tayyarenin naaıl iki göl - Hangi otele inecekainiz? tercümanlar cemiyederinde içtima .terek 
geai olabileceği hadisesini dü!Ü- - Hayır, dedim, burada kalını- aralarm.dakt fhtil!flır ic:ID. gartışmtişler. 
nü:-ken ikinci gölgenin bir az sağ yacağım, devam edeceğim. Neticede ba ihtiJtf1ua .-bek idare heıye-
ilerimizde uçan başka bir tayyare- - Nasıl, dedi, Parise kadar gi ti tarafından ~ ftrildlli ml&fl}-
ye ait olduğunu gördüm. deceksiniz demek. Fırtına aizi Y!Jl- mıştır. 

Bu müşahede, bana, o dakikaya madı .. m~? .. .. . .. Yeni idare beyed namzederi seçil-

Karşıyaka suvu 
lzmir cemiyeti umumiyeı~nin 

verdiği Karfıyaka su menbala
rının Karagöl ve Yamanlar mın
takaaında tetkiki meselesi de 
gelmektedir. Bir hey'eti fenniye 
ite haılamıştır. 

Su menbalarını ki.fi va kuv· 
vetli bulursa ve para noktai 
nazanndan da 150 bin liralılı: 
tahsisat kafi gelirse tercihan bu 
nefis sular borularla ıehre geti· 
rilecektir. Bundan IODra Vezir 
Osman ağa sularile Halkapmar 
ıulanmn Karııyakaya getirilmesi 
meaelesi do menuu bah iltir. 

Barla ~ında• 

/$ 'anbal 4 iincü ıua memurluff:ın

dan: 
İstanbul l inci Ticaret mahkeme.sinde 

iflAsına karar verilen ve if!Asının tasviyesi 
dairemize tevdi edilen mimar Zarmayat 
Hamamciyan Efendinin iflAs idaresi ~ 
rafından tal\Zim olnnan alacaklılann sıra 

defterinin dairemize te>ıdi edilmiş oldo· 
ğo ve tadhl ilAndan itibaren alaca.kbla· 
nn (10) gün zarfında iflAsa karar veren 
mahkemede itiraz etmeğe hakları olduğU 
iltn olunur. 
~·-·::am&IWW*M11ese-•••:sa·m~ 

;~sELANiK sANiCA.sı • 
1888 d~ tesıs edilmiştir 

SERMA YF.SI 30>000,000 FRANK 
Merkezi umamL İatanbul 

TUrklye şubeleri 
Galata, lstanb~ İzmir, Sam~ 

ErM-lide tnccardan Halil Ri-
-0 Adana, mersin. 

fat beye borçlu Amasrada Hacı Y:1111anlitan fflbeler 
Nuri oğlu Hacı lbrahim kap~- SelAnik, Adna, Kavala. 
mn haczedilen Amaarada yiall"da Her tiirlü banka muamel!tı 
cami albnda sat tarafı Hacı Nu• kibar mektuplan, her nevi akç 
ri oğlu Ahmet kaptan ıol tara• Uzerlnden besabatı cariye, çek 
fı Ye öntı yol arka11 F epi Ata muamelltı . •• 
bahçe.siyle mahdut birbirine bi- :::=:::• 
tioik birer odadan ibaret tç tane Kazannıak için 

nısıf mağaza ile IJlağua içinde bulu-
nan mtiatamel altı parça yelken ilk ıart ilandır 
ve bGtibı teierrOatile arma ta
kımı ve dolap Ye Gç adet çapa, 
altı kilit zencir Ye borda feneri 
sablığa çıkanlarak eylnllba Jirmi 
beşinci pe11embe glbıD saat OD

albda ihaleai yapılacağmdan 

mtışteri olanlarm kıymeti muham 
meııesi olan bin ilç ~ lira 
flzerindon % 10 pey akpslle 
icra cLüreıine mnracaat etinolen 
ve bu baptaki aabf f&rlJ!ameai· 
DİD eyltllftn onundan itibaren 

B&uız kaZll.ncı arhrmava 
savaşmalc1 havada ta-
11tıresz uçmıva çal~ 

mak gibidir 

bark ese acık buhmduraldaiu . Sommaw ..,.f.da 
ilAn olunur. 5 tDd 

kadar akıl erdiremediğim bazı nok D.o?uşte te~ar gor:'1§~e1' U%l'e miştir. Yakında lndbsp y.pılacaktir. 
taları izah etmişti. Hava muharebe kendıamden ~UJaade ıatiyerek ~ Kmıdmacdar toplanıyor - Bu ,,l _____ z_a_y_ıı_e_r ____ ,....11 
)erine ait okuduğum kitaplar ve aefer .~ yolcu ıle berab;r Praga m· gftn kundnracılar cemiyet merkezinde 
gördüğüm sesli filmlerde nasıl o- ~ek .uzre tekrar aynı ta~ ---ıımarak umumı 1* kongre ü:ded&- laıanbul ŞchrelQlndi ~ me-
lup ta tayyarpelerin biribirine bu bmdım. -r kezinden &bmt oklolam aalwnt ~ 
kadarf hatta hazan 10 metre ka- • • • celderdlr. )'I za,ı ett1m. Ycn!dol ~ 
dar sokulup ta harbettiklerine §a- Viyana ile Prag aran ild .at· evlQJ 
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esldslııiıı hUkmil ypbar. 

§al'dım. lik yol Artık UJ.ku bastmnqtL 1 Oskndar BeM>m ..,._ ...at.es 

Şimdi görüyordum ki eğer yere ~yudum. y~ Praga gelirken Bo salar A!ıni8t. 
balcııamı§ ve öteki tayyarenin göl ~agısmın f~bnkal~la dolu oldu- r ı•--111111!1--... -------., Doö-n.n ve Kadın hastalıklan 
gesini görmemi§ olaaydım, onun gunu fark~ttım. !ndik, hemen ~-11----------------1 Dokt.or •- müteliassıSı 
vücudundan hiçte haberim olmıya ıaportu vıze ettırerek bu _sefer uç Ihsan Şt:lkrB Doktor 
cakmı§. Çünkü havada, kendi tay· °!otorlu tek ve gayet _ge~f ıatıhlı ~b3"0 Sinfr huaılıkfaa mi!teh.. ff.. • N • 
yaremizin gürültüsü ötekini duy- bır ha§~ tayyareye bmdı~ P~- t in.ak lbua L. Cnma .,e pazardan maada 2 den G 1 USeyın aşıt 
msya, güneşin parıltısı ve ufukta port deyınce aklıma gel~ı. ~ızını • T.L mukabili DO kadar Tepebaşı ?3. Tel Beyotfu Tllrbe, eski HilAliahmer bioua 
fen namına bir şey bulunmaması pasaportların pek az aalıifesı var. " • FNDt 862, KadıkfJJ 49 No. 10 Telefon: lst. 2622 

6 hükUmetin vi.zaamı almıştun. • • fJıet ili~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 
.., Her istasyonda da '.geldi gitti,, vi- • • ~ 

zalan yapılınca bir o bdar da sa • • Drabmt KIZIL 
gömlek 

OMERRIZA 
beyin 

YEN!ESER! 
"CenntJt fedaileri,. birkaç 

güne kadar bitecc· .' ir. Ondan 

"nra Omer Rıza Beyin yeni 

·r eserini tel. :!lya başlıya· 
""a· ··ıın l'e · :ıaa /H 

l8m tariJ. '. zln en mühbr. deıJir-
leı·ir. .!en lJirinde t . a!.:.iil ~ 

den, bildhare birçok inkip.d 
lara, birçok tarihi De mühlll'l 
maceralara •ıol açan ilk gidi 
cemiyetler, bu eser·n en esas 
lı ı.ıevzularr .. c!aızdır. 

"Kızıl G:'mlek. ı mlni taşı-
' . es. r, t ilapların-

da pek müplıem ve an. 
laşilmnz bir surette mevzu· 
bahis olan ilk gi~li teşekkü!lc
ri, şark .. c gar. , menabiinin 

'' ·. i i'ı te11vfr ~:r?c'de ve 
onla1 !ı. sırlannı .:!\'" 
r..aktadır. "1aha !.olay anlaşıl· 

ması, dafıa cazip bir surcl ·' 
takip c:unmaııı : • . • oman ~ :l. 
lindc yazllan bu e.serde tarih~ 
lıa/;ikatler itina ile ka!ı· 
dolr nmustur. Cen11et Fe· 
dayüerini lezzetle takip eden 
lmri!crimiz bu eseri de deri'l 
bir mera.'; içinde ol ·ue--:al:lar 
-

} ___________ B_E_~,,,_YlN_ 

hiöe doldu, öyle ki dönüt için pa• ·:fı: Is.= 
ıaport üzerinde vize yapacak yer • • l'bdn 
ebnek te yasaknuf: Sık ıık 'Avrupa • • nıron 
kalmadL Pasaportlara kiğit ilive .. • $Ulng 
ya seyahat eden tanıdıklar bu ta•. • .. Peseta 

• • Mat 
hife azlığından §İki.yet ediyorlar: • • Zlod 
Kendilerine hem vakıt hem de pa· .. • ~ 
ra kaybettiriyorm.1q. Çünkü her 1o Ler KaııJt 
yeni pasaport alınca eskisinde t Tlrt !lrut Dtur 
mevcut ve müddetleri uzun bir za· "Çcırvooeç r:int 
man için olan vizeleri yenilemek 
ve tekrar para vermek lazım. Bun
dan b&§ka kaplannm rengi de in
sana bir sılacı tezkeresi hissini ve
riyor. Daha yan yolda ha mesele 
zihnimi kurcalamağa bqlacb. Ba
kalun naarl yapacağım? 

• • • 
Sabahleyin pek erbn bDDnq 

.ve mütemadiyen garba doğra, ya
ni günetle beraber uçtuğumuz için 
gün, bana pek uzun gelmifti. 

Bu "ruzu yelda,. nm aonu Paris 
olacaktı. Fakat oraya ancak 6 sa
at kadar sonra varacaktık. Saatte 
135 • 145 kilometrenin verdiği bit' 
hızla adeta sabırsızlanmağa başla 
mı§tıın. İnsan tayyareye ne de ça· 
buk alıtıyor? 

• • • 

Nuk• 

ı ister& ~ 
J Dolar (Ar.ııedb) 

Frank [F'n:mıırJ 
·Iınt (ıt.ıya 1 

O Frant I Bdçtlıa] 
Drahmi [Yanan] 
Fnmk [lff1çreJ 

o Üft [Bolpİ'] 

I Florfn [FclementJ( 
Kmon [Çetoslont 

t Şnt.ag IAV"UStarya] 
1 Peı:eta flspcnyaJ 
1 Rıyşmuk (Alnımya 
t Zloti ! Lelılstıaıl 
ı Pengö 1 Macmtnaıı I 

Ley [Roman.Ja] 
o Dinar iYogc:ısloTya) 
t Çevoneç 'SeY)'et 1 

Altın 
Mecidiye 
Baiıtoo 

na... 
hafld 

Şimdi artık geni§ ormanlar üze .---,111"11-----11!----• 
rinden uçuyoruz. Ormanlar da dağ 

~ ............................... ., 
lar gibi hava cereyanları yapıyor. 
inip, kalkıyoruz. Nazım Hikmetin 
" Hazer,, i aklmıa geliyor. 

iniyor uçkaç (tayyare) 
Çıkıyor uçkaç 

/n.
l!~

Çrk-

Fikret Aclll 

Butiay 
Yumuşak 
Siinter 
sert 
- Zahlrelet- -
Çav.dar 

uı 

"-.-S ~I 
K. P. K. p 

141 ti 

ro JG 12 2.5 

6 :il) li ·~ c; 

Maarif vekaletinden: 
~ 

F.nunımda yapalacak .Muallim mektebi intub 1-9-930 tarihin-
den 1-10..930 tarine kaCLir bir .,. uınaaeiıe ve kapalı zarf u•dile 
milnakuaya konmDfhr. MOnabuya iftiftk edeeeJEler bliY,~ Ülf8111: 
ya.plDlf olduklanm mllşir ebliJeti feDDİJ.e ve kabi_l~ti m8!1fo vesl
kaJanm hamil olduldan halde plan pri.jeleri " f~ fartDame "e 
mukavele SUl'etlerini her g&n ~ğleden 10Dra maarif Yektietl 
İllf88.t mndlhiyetinden tedarik edebl&.rler. 

Dıale 1 teşrinievvel Ç11U'181Dpa glhin saat 5 de icra edilecıelfn
dm. talipler mezkftr gljn ve mtte mthı.b.a ve ibalAt kanmıuna 
gCSre tanzim edecekleri teklif, melr:tupl:arını Maarif Yekileti S.-t 
komiayonuna teYdi ede~. Muayyea ftlötten soma vuku b.-

Tahlisi~ Umum M.WdffirıliıiOffinden: 
Aanadola taliU.lye mmtabanm Macali 'ft lıaY8h1iudeki tabll

ıiye diDalannm bazılanmn ,tamiri ft liaalinnm ct3i teccH:deu İIJla8I 
mukarrer bulunmasına binaen yirmi. gftıı mllddetle Ye kM>&lı nif 
wnılile mOnakasaya vazedilr~•'. Mezk16r binalann < ibaleai\22• E,.. 
930 Pazartesi günn saat ttı "'de icra kıhnacatındin bİiı>Ierin ba 
baptaki keşihıame De teraiti fenniye liatelerini g&rmek üzere Ge
latada Rıb.bm caddesindeki idarei merkeziy~e mOraca8.tları. 

1.açak müracaatlar nazaı:ı i~ ~yaca~~ , 

1 Osnıalllı banka~ı . 
. Sercmayesi: 10,()(}f),OfXJ f ngiliz liraBI 
Istanbul acenteliği - Telefon: l§taabul 1948 

Beyoflu. daireai - Telefon BeyoA'la 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· 

saı carl suretile avanslar, pollça ve iskontosu. 
Türkiye cümhuriyetinin haŞhca şehirlerine ve memalik:i ecne-

biye senedat, çek,itlbbar mektuplan ve telgraf emirnameleri 
irsal Atı 

DJ!ı1D~-------



mektebi kay-



"'\ ---
Ga.ıeteyc JrOJdcrlltctk mektupların üzerin: ldue içinse [ idare ] yaıı YA 1 

ait ise [ Yv.ı J itaretl ~onufmalıdır 

il-l-ra1> meld•pJann ıade&lnd-. 1nnnet1 a..ı...dde...ıa 111eld.]tlara lıoaa ' m\&f pa.re1....,. 

lıaır1>olma.ındaa •• dhlana mOnd-.tıaclan ıdaH me•..ı clelfldlr i 

- SAYISI HE~ YE~DE & KU~U$ 

MATBAA VE iDAREHANE : 
tST ANB CL. Babıali, Anl.:ara caddes nde •v AKIT YURDU. 

"1 fal • 1970 ( iDARE iŞLERi 1 !971 ( YAZI iŞLERi > Ta!.-af: VAKJT . Poeta lnahu" 

~------------------------------------..................................................................... _. ...................... _.im&~*'--~-----~~ .. Emniyet sandulı emlak ı.·mmifüllJJ> Kız ve Erkek - Leyli ve nehari ... ·ıımm·D - ,...,,_ 

d 
f~ İS T f K LA L Lisesi l=l=l=!··. _s_ey_r_i_se_f a_in ____ 

mu~~ zaye esı• Mcrl.n: ıcıntui: Galatı Köprü bı,ındı 
:.iınff5 ı·ık Orta e Lı"se k 1 ht "d" :m r.ıJo•lu ~!62. :::ubı ıcentui Sirkecide , v ısım arını mu evı ır. . .. = •• ·.··===: ~ 

f :\ Hihürdar zade hanı altında T et.lst2i41 

k ::ı: Bütün sını ları mevcuttur. :.:.:.:. w------·--------
Kat'"ı arar ı·ta" nı ··--=.·=·· .. ;··.==. K k k l b ı d k ı ıvı , ız •e er e ta e e ayn kısım ar a ve ayrı teş i at :m ersin sür at postas1 

Mıizayede Muhammen ftru Merbunabn cins ve nev'i ile Borçlunun lıml 
iii _ dahilinde idare edilmektedir. m! (KONYA) Vapuru 3 Eylül 

.. ~~I Talebe Kaydına ba$1Bndı .=:~~:.:.~:.~ çarşamba ıı de Galata Rıhtımın bedelı Lira 1.ıymctıLtra No- mevkii ve müttemilib 
a• Tal dan kalkarak Çanakkale, l:ımir 

fü5 ep vukuunda tarifname gönderilir. ·:·:·:·: K" ll .. k F b. F' 'k A 2005 ll740 1261 Kasımpaşada Çatmamesçit mahallesinde Ces
riatik ve Küçükhamam sokağında eski 2, 1 ila 
11, 9, 9 mükerrer 9 mükerrer ve yeni 3, 1 Ha 5, 
7 iH. 13 numaralı üç yüz altmış arşın arsa ü· 
zerinde erkeklerin soyunma mahallini ve iki 
yüz yirmi arşın arsa üzerinde kadmlann so-

·m u u , et ıyc, m1 e, n-

•

l::i Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında ii~i talya, Alaiye, Mersine gidecek 
:::·:::::m::::::::::;:::::::::::::9 T 1 1 t 2534 ....:111························ .. ·=·········a d ·· · T A :::ü::ı::::wc::::::::::::::ı:::: e : s • "Wi!ii55i5EE5555i!i:5i!iiiii:ii5::::::. ve oniııte aşucu, nam ur, 

.... AT YARIŞLARI .... · 
Alaiye, Anta}ya, Finike, F ethiyc 

Küilük, lzmire uirıyar•k gtle
cektir. 
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yunma mahallini ve beş yüz arşın arsa üze. 
rinde her iki tarafın sıcaklık maha11ini sıcak 
ve soğuk hazneyi erkeklerin kısmı kapısının 
iki tarafında bodrum şeklinde iki dükkanı ve 
yüz on arşın arsa üzerinde kargir üç katta 
on iki odalı ve al tında iki dükkanr ve iki sofa 
harap bir mutfak bir toprak avlu bir büyük 
odunluk bir kuyu ve birinci katın bölmeleri 
kA.rgir ikinci ve üçüncü katın döşemeleri ve 
merdivenleri ahşap bir hanı ve beş yüz on 
arşın bahçeyi havi bir hamamın otuz iki his
se itibarile on yedi hissesile derunüne cari 
bir bu~uk masura mai lezizin on ikişer hisse 
itibarile üçer hissesi 

Ayşe Şaziye ve Hobter Hanımlarla 

Hayrünnas ve Hadimünnas Beyler. 

Veliefendide 5 Eylül Cuma günü saat 14 
buçukta, 12 Eylül Cuma günü saat 13 te 

Sipahi Ocağı ·tarafından 
·-~ İstanbul Muhasebei Hususiye yarışı yapılacaktır. ~1*_8 

Şehremaneti ilanları 

lstanbut btl~diyesinden : Fenerde Haraççı Kara Mehmet ma-

9M Balatta Kesmekayada Hamamimuhittin ma- /'" ·• 
hallesinde Kilise caddesinde eski 1, 1 müker- · 

hallesinde Fener caddcıinde 83, 85, 87 numaralı 76, 61 metro 
murabbaı arsa kiraya Terilmek için açık müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin ıartnameyi görmek için her gün müzayedeye girmek 
için ihale gilnil olan 23 Eylül 930 salı gllnil Levaxım mUdürlü
ğUne gelmeleri. 

i ------------------------------------------------·· rer ve yeni 3, 5 numaralı yüz otuz arşın arsa~ 

üzerinde kargir birer buçuk katta biri iki odaıa 
bir kömürlük bir ev altı bir ocak diğeri dört o-İ 
da bir kömürlük harap bir mutfak ve otuz se- · 
kiz arşın bahçeyi havi harap iki hanenin ta· 
mamı. Mehmet Ali n. 

Jstanbnt belediyes:nden: Temizlik, Sıb.biye ve inşaat hayvanları 
için lüzumu olan 519574 kilo arpa ile 557570 kilo saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak için 
her gUn levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da 

Çamıkkalede yalnız: yoke 
verilir yolcu alınır . 

~H8HK sorar ~OStHI 
( M E R S 1 N ) 'fapuru 2 

Eylül Sııh 17 de Sirkei 
rıbtunından kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale-, Küçükkuyu, Edremit, 
BUrhani,e, A:YTalığa gidecek 
Ye dönüşte mezkur iakelelerle 
birlikte Altınoluia uinyarak 
ielecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

alınır, yük almmaz. 

iskenderiye sürat 
postcsı 

( 1 Z M l R ) vapuru 5 
Eylül Cuma günü aaat 13 te 
Galata rıhtımından kalkarak 

10955 26670 3172 Galatada Kemankeş Kara Mustafapaşa ma· 
haJJesinde Gümriik ve Tulumba sokağında eski 
2 ila 12, 35, 35 mükerrer 35 mükerrer 35 mü
kerrer ve yeni 33 ila 39, 4 ila 14 numaralı altı 
yüz arşın arsa üzerinde kargir iki katta üs
tün de 22 odayı ve altında on dükkA.nı ve yfü 
otuz arşm bahçeyi had Adabanı 1tamlle ma .. 
ruf bir hanın tersü intikalli rubu hissesile bi
la tevsi rubu hissesi. 

ihale günil olan 23 Eyini 930 sa!ı gilnü saat on beşe kadar 
mezkur müdürlüie vermeleri. 

katta bir oda bir taşlık ve elli arşın arsayı ve 
kırk arşın üzerir.de iki katta bir oda bir taşlık 
-ve elli dokuz arşın ı. arsayı havi iki dükkanın tamamı. 

Fatma Hadiye H. 
385 . 931 17929 Sarıyerde elki Kudret~lab Ef. ve yeni 'l'ürbe 

yüz sekiz arşın arsa üzerinde ~P üç katta 
alb oda üç sofa ve yirmi iki arşın arsa üze-

cumartesi sabahı lzmire 
Te akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi Iskenderiyeye vara
cak ve Çarşamba lskenderi-
yeden kalkarak lzmire uğ

rayarak İstanbula gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
(KARADENiZ) Yapuru 4 

155 1200 3332 

1191 3693 

2876 4027 

219 1334 

249 49.~ 16195 

1070 2250 16636 

ı~ 17689 

Memduha ve Atiye Hammlar. rinde bir mutfak ve iki yüz yirmi arşın bah· 
Fatihte Cumartesipazarında Hocaüveys ma- çeyi havi eskice bir hanenin tamamı. 
hallesinde Külhan sokağında eski 8 ve yeni Hasan Tahsin B. Nudiye ve Saniha Hau•nthr. 
2.3 numaralı yüz arşın arsa üzerinde kargir 30710 84815 18427 Beşiktaşta. Cihannüma mahallesinde Yalı so-
iki katta beş oda bir sofa bir mutfak bir malta kağında eski 24 mükerrer 39, 41, 43 ve yeni 
ev altı ve ev altında kuyuyu havi harici sıva- 8-1, 2:1, 19, 21 numaralı bin yüz seksen yedi ar· 
sız bir hanenin t:lmamı. Emine H. ıoın arsa üzerinde kargirbeş katta ve her katın· 
Beyoğlunda Ferıköy birinci kısım mahallesin- da birer büyük salonu ve üçüncii ve dördüncü 
de Büyükyeni sokak eski 35 mükerrer ve yeni ve beşinci katlarında birer odayı ve üç yüz üç 
58 numaralı seksen arşın arsa üzerinde ahşap arşm arsa üzerinde ahşap bir katlı depoyu ve 
iki katta üç oda bir sofa bir avlu bir mutfak yüz altmış üç arşından ibaret nhtrrn mahalli-
bir şahniş bodrum katında dük.kin gibi müs- ni havi kargir antrepo ve yazıhaitenin tamamı. 
tamel bodrum ve krrk arşın arsa üzerinde bir Evdekim Ef. 
oda bir mutfak ve. bahçede bir kuyu ve altmış 3530 15735 19524 Beyoğlunda Feriköy ikinci kısım mahalJesin-
bir arşın bahçeyi havi hariç ve dahili yağlı bo- de Kır sokağında eski 3, 3 mükerrer \'e yeni 
yalı bir hanenin tamamı. Ahmet ağa. 41 numaralı iki yüz"otuz sekiz arşın arsa üze-
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Vişne rinde maaçatı kirgir altı katta bir ufak oda 
sokağında eski 122 mükerrer ve yeni Z'l numa- kiler ve biri hilmam odası olmak ü:ııere on altı 
ralı yüz arşın arsa üzerinde ahşap üç katta bi- uda bir salon iki ufak olmak üzere üç sofa 
ri sandık odası olmak üzere sekiz oda bir mer· bir mutfak bir hamam ve dört yüz otuz iki ar-
diven başı bir taşlık bir balkon bir srnıç ve şın bahçeyi havi bir hanenih tamamı. 
kırk dört arşın arsa üzerinde ahşap bir katta Cinan H. Alp ve Mehmet Cilasin Beyler 

Eylül Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kall<arak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
G iresun, Trabzon, Rize, Ho
pa'ya gidecek vo dönUıte 
Pazar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon Polatbane, Gire 
son, Ordu, Fatsa, Samsun, Si
nop lneboluya uğrıyarak 

gelecektir. 

Seyrisefain müdürlüğünden: 
6 Eylül 930 : Kadınlara 
7 ,, ,, : Erkeklere 

Türkiye Seyrisefain idaresi 
mütekaidin, eytam ve . er ami
linin ağustos 930 maaşları ba
lada muharrer günlerde vari
lecektir. 

odun ve kömürliik ve elli altı arşın bahçeyi 655 2934 20100 Beşiktaşta Sinanpaşayı cedit namı diğer Kılıç 
havi bir hanenin tamamı. Nedime H. Alipaşa mahallesinde Mesçit sokağında eski Havuzlar dahilindeki lokanta 
Koca Mustafapa~ada Avratpazan Kürkçübaşı 26 yeni 46, 48 numaralı dört yüz sekcen arşın kiraya verilecektir. Son ihalesi 
Ahmet Şemsettin mahallesinde Küçüklanga arsa üzerinde kargir i~ buçuk katta on üç oda 8-eylül· 930tarihinde yapılacak· 
addesinde eski 144, 146, 148 ve yeni 152, 152 - 1 iki salon bir mutfak bir kuyu ve yüz otuz beş tır. lstiyenler o gün levazım 
numaralı yetmi:ı yedi arşın arsa üzerinde ah- arşın arsa üzerinde kargir bir katla üç odalı müdürlüğüne gelmeleri. 
şap iki buçuk katta biri kiler gibi olmak üzere harap selamlık dairesi seksen arşm arsa üze-
dört cd- bir ufak sofa bir antre çini taşlık rinde eski ahır ve odasını ve yüz kırk beş 6 Eylül cumartesiden itiba-
merdiven baş1 odun ve kömürlük bir mutfak arşın bahçeyi ve derununa cari nısın masu- ren Bandırma ve Karabiğa 
bir cihannüma bfr kuyu ve altında bir dükkanı ra mai lezizi havi bir konağın yirmi hisse iti- postaları idare rıhtımından ıa-
ve yüz yirmi sekiz al"Ş1 .. bahçeyi havi b. ha- barile Rekiz hissesi. at 18 de kalkacaklardır. 
nenin tamamı. Ahmet Ef .. Ahmet Şemsettin B. ve Hatçe Necmiye Hamm •m= 1 w- ' 
Samatyada Beyazıtcedit mahallesinde Samat- 1100 4000 18260 Erenkoyde eski Bostancı ve yeni Kozyatağı •••••••• 
.ra caddesinde 16.-J mükerrer ve yeni 209 numa· ınahalle~inde eski Köprübaşı ve yeni Arifpa- Bayr on La y n 
ralı seksen dört arşın arsa üzerinde kargir iki şa sokagında eski 10, 13, 29, 33 maklup ve yeni r.· 1 · d "ara• enız en mu\"asalatı lıe:.Jenen "Ma-
bu~uk katta üç '.)da bir taşlık bir sofa bir mut- 'n 27 numarah yüz kırk sekiz arşın arsa üzerin-
fak ve yirmi dört arşın bahçeyi havi bir hane- de iki katı ahşap bir katı kargir olmak üzere id of Crete,, vapuru 6-8 eylüle do~ru 
nin tamamı. Bodosaki Ei. dokuz oda iki snfa ve elli aıiıın arsa üzerin- LONDRA ya hareket edece!,tir.Ayni za· 
Ulelide Mimarkr.malettin mahallesinde Uleli de bir mutfak bir oda ve dokuz yüz seksen manda 1 lull ve f3radford için emtiayi tücca· 
tramvay caddesinde eski 84, :->0, 52 ve yeni 56,58, dokuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. riye kabul olunur. ller türlü tafcıiJAc için 
ôO, 62 numaralı yüz yetmiş arşın arsa üze- . Mehmet Ağa G:ılııta Çinilı ııhtım hanında Anağnostopıı· 
rinde k.irgir üç bu~uk katta biri dört oda biri Yukanda cine fe ne~ıle .m.~vki. ve müştemilatı yazılı ernlıik hizalarında los n Lishidis \'arur accntes:ne mü· 

_pfak olmak üzere iki sofa bir mutfak bir taş- gösterilen bedellerle tahplerı uzerınde olup 13 eyliil 1930 tarihine müsadif 
rac:ıaL 

lık bir cihannüma bir gusulhane diğeri biri cumartesi günü sant ikiden itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak (mu-,....--~-----------·-_, 
sandık odası olmak üezere beş oda bir ufak hammen kıymetlerini) geçtiği takdirde kat'i kararlarının cekilmesi mukarrer azin1n y o u 
~fa bir kiler bir taşlık ve bir ocağı ve iki dük- bulunduğundan talip olanların mezkur günde saat dörde !;adar Snndık idare- Söyleye., Ye yazan ; Memduh Necdeı 
klnı havi iki hanenin tamamı. Nahit ve Bedrettin Bevler sine müracaat eylemeleri ve saat dörtten sonra vukubulacak müracaatların Basılıyor; yakında 
Emirganda muvakkata.ne caddesinde eski 44 kabul edilmi:receği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i karar es· 1 
m~rrer 46 ve yeni 38, 40 numaralı 38 numa- nasında hazır bulunmadıklan ve başl:cl. talip zühur eylc·li~i takdirde evvelki ______ <r_I_u_a_c,_a __ c ____ _ 
rahsr krrk beş aqm aTSa üzerinde kıirgi. iki taliplerin müzayededen ~ekilmiş addolunacaklan lüzur.rn Han olunur. Mes'ul müdür: Refik Anmeı 


