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Fethi B. bugün gidiyor 
izmirde 

lecek 
ismet Paşaya veri
cevap hazırlandı 

Yeni fırkanın beledive 
kimler? 

namzetleri 

İamall Hakkı B. Refik B. Cemil Pş. 
Serbeat Cumhuaiyet Fırkası- namzet çıkarılması karalaşmış

nın bulunduğu Nazlı han dün tır. Bunlann arasında bir Rum 
mühim faaliyete sahne olmuş ve bir Ermeni ve bir de Yahudi 
heyeti umumiyenin iştirakile Uç vardır. 
içtima aktedilmiştir. Fırkaca 

Heyeti umumiye içtimaı 
" Sabahleyin saat on birde ya
pılan birinci içtimaa Lider Fethi 
B. riyaset etmiş ve dünkü sayı
mn:Cla yazdığımız dokuz zattan 

gösterilecek olan 
namzetlerden bir kısmı da dün 

tesbit edilmiş olup bunlar şu 
zevkttan mürekkeplir: 

[Alt tarafı 5 inci sayı/ada] 
mlirekkep merkez ocağı bey eti ınını111111ı 111 "''" ııınııınııınıııımımıınnıınııınıımımıımııılm ........ ,,"' ... "_"_ 

tudik edilerek derhal faaliyete K • 1 · t J 
batlamesı kararlathnlmıştır. l 1 • . • 

Ocak heyetinin toplantısı 
Bunun üzerine öğle vakti mer

kez ocağı heyeti toplanmış ve 
buna Luleburgaz, Şile, Çatalca 
gibi lc.ah.lardan gelen murahhas
lar da iıtirak eylemiştir • . 

iki Hat &0ren bu toplanmada 
evveli reis Ye umumi katik in
tihabı yapılmıf ve ocak riyase
ti~e sabık icra rciıi Refik, katibi 
umumiliğe avukat Orhan Mitat 
beyler ittifakla seçilmişlerdir. iç
timada bundan sonra kazalarda 
yapılacak te9kilit esasları tesbit 
edilerek mUrabhasJara bazı ta
limat verilmiştir. 

Süreyya Pş. nın ağz!n
ııdan nasıl sl.lküldii ? 

Bugünkü içtima Süreyya Pş. 
M~rkez ocağı heyet\ bu akıam Serbest Cümhuriyet Fırkasına geçen 

aaat on sekizde tekrar toplana- İstanbul meb'usu Süreyya Paşa gaze. 
rak Kazalardan maada bütün Is- telere beyanatta bulunmuş. şunlan 
tanbul manallelerindc de faaliyete söylüyor: 

k . . lazım gelen karar- "Halk Fırkasının programı yoktur. 
geçme ıçın. ilerde gayet güzel bir program yapa. 
ları V'Crecektır. I . cağız diye bir parmak bal çalınm.ııtır 
Fırkanın belediye namzet. en Bu fırkanın prograım elyevm birk~ 

Diln bundan maada beledı~e zatin kafasının içindedir. 

namzetlerini seçecek olan Tahsın Fırka prensipi, fırka dissiplini, fırka 
E . (l'"t hya\ Hay· menafii cUiyeRi diye Harlk fırkası aza. ( rıurum), Nurı "u a ,, .. 

d k ları ile halkın ağızlarına birer küit vu. 
dar (lstanbul) beyler en mure - mlmuştur. Halbuki Serbest fırka bu 
kep komisyon da topJa~~~~k kilidi söküp atmıştır". 
namzetler listesi üzerinde goruş- Halk Fırkasının programı vardır, bu 

nıüıtUr. .. p~ogram~~ bazı ~ad~elerini bundan 
Ald - malumata örge dun- bırkaç gun e••vel hız \akıt sütunların· 

1_ • ~gımdız ebir meclisine 122 da yeni fırkanın programı ile karşılaş. 
KÜ ıçhma a ş ,,. tırdık, mukayese ettik ve ondan çok 

ııı~•BlllRllldll',.. 
...,.....,,n1111100•ııllJl1lll11mnııııı"ımıııııuıııı ( ı~~fas~l, ~ok rniikemrn~l olduğunu 
I ~c ff F s -;o .. terdık. Senelerdenberı Halk Fırka

• • • ! rına dahil olan ve onun içinde çalışan 
~ Hüre) ya Pas:ı. bunu göremiyorsa, anJr. 

Jşfanbul merkezindeki. S ,-:.ımıyorsa kabahat Halk Fırkasının 
l t 1 ;:nıdır? 
ç ıma A f Gelelim ağızlara vurulan kilit tnese· 

Dnn C. H. Fırkasında A ·?· j e3in~: Acaba Süreyya P~nın ağzına 
karadan gelen umumi katıp ~ Halk Fırkası tarafından vurulan kilit 

Saffet Hakkı Şinasi Pş. ve ) topla, tüfekle mi a~tldı? Yeni fırka bu 
Vali Muhittin Beylerin ittir~- ( ;,ilidi a~mak i~in ne gibi ~esait kullan· 
kile bir içtima yapılmıştır. ~ dı? Süreyya Paşanın agzındaki kilit 

B . . a belediye intihabatı \ Ierce orada nasıl durdu? Yeni fırka 
u ıctım .. k d s·· ti meselesi göru. ~ r;ı ydana çıkıncıya a ar ureyya Pa. 

ve n~m~e er \ şa buna ni~in ve nasıl tahammül etti? 
şülmuştur. I • ~ Halk Fırkası, lstanbul meb'usu Sürey. 

ınt"ıhap cnclimen erı yarın ~ .. 1 "'l'• r l ~·1 k = ya paşadan boy e gu unç şey er cı~ ~· , 
ı.:::amlıklarda toplanaca · f O:adde üzerinde münakaş~ mevzuu is· 

-~1111111~ terl 

İkinci tertip 
kur'amız 

IDördüncü kuponu bugü;I 
f_ tevzi ediyo~ J 
Birinci tertip bitti ; aşağıda 
verdiğimiz izahatı okuyunuz. 

Gazetemizin bacındaki hediye ku· 
v· takdim 

ponlannın son nuınarasını 
ettik. \ 

1 - Kuponlar! birikticenler - isim 
ve adreslerini- Vakıt nıüsaba.ka me
murluğuna .oildirecekler f~at kupon· 
lannı kendi yanlarında saklıyacak
lardır. [1] 

2 - nAn olunan günlerde ve saat
lerde 1..'llpon biriktirenler kuponlarını 
.. Vakıt., idaresine getirecek, bizzat 
kur'a çekip çıkan hediyeyi alabilecek· 
lerdir. 

3-Gerek İstanbul, gerek taşra ok~
yuculanmız için isim ve adres b~l
dirrne müddeti 20 gün olarak 
tesbit edilmiştir. Okµyucu~mız bu 

müddet zarfında mektuplannı gönder
miş bulunacaklar virmi gün zatfn~da 
müracaat ctmivc~ kariler hakkından 
va;ı; . geçmiş adciolunacak~ar~ır: / '. 

4 - Taşrada buluna.p karilerinpz 
kur'aya iştirak etmek istedikleri tak· 
di rde kuponları lstanbulda. ts.nıdıkl:ın 
biri~ine gönderecekler ve bu ıuretle 
memur etoıiŞ oldukları kimse mat~ı
:ımııa gelip bizzat hediyesini alacaktır. 

[!) 5 nnmar.1lı kupon yoktur. Yerine 
altı numaralı kup•)ndan iki ıaııe konacaktır. 

Irak Başvekili diyor ki: 

Çalısma(lın ne de
mek olduğunu da-
ha iyi anladım ! 

Nuri Pata 
Irak hUklimetinin Bqvekili 

Nuri Pqa diln sabah ekspresle 
[Alt taralı 3 üncü ıayıfada] 

Zengin münderecat ile 
takdim edilecek 

lmlAmızda Fran11z 
Mandası mı ? 

Yazanı Kem1Jl Cenap 

Onlar gibi 
Nefiı bir şiir 

Yazan: Hakkı Na~lr 

Raşit Rıza ile mülakat 

Güzel bir hikaye 
Edebi "'usehabe , musiki , 
Vcryete,Gelt,igüzet, Sineme, 
Siyeset, Gen9Uk sıyıfaları 

e V-A-~-1-T 
1 

ikinci tertip Hedive 
kuoonu : No. 4 

L, ır_,..us =c..,,... + •fi w: • 

Yeni teşkilatın bütün noksan
ları ikmal edildi 

Beyo~lu k,:ıymakamı 

Sedat B. 
Emin/Jnri f.:nvm!'llcamı 

HalOk Nihat B. 
Sar1vrr kavma~amı 

Hüdai B. 

Dahiliye vekaleti mahalli işler 
müdüril Nazif B. dnn vilayette 
vali Muhittin ve mu:lv!n Fazlı 
Beyleri ziyaret ederek yeni teı· 

kiliit hnkkmda izahat almıştır. 
Nüfus umum müdürlüğü üçün. 

cü şube müdürü Hilmi B. de 
yeni te~kilatın nüfus taksimata 
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msun *' Mersin 
t ne :ınn1an açılacak? 
31 aeneai ajustoa ayı zar

a doiru Sameun - Menin 
açılma meruimi yapala· 

8İDI propama hemen 
Jan•lf rtbldir. Kltat glhıO• 
30 •iuato• olmam arzu 
ide Dede BoyGk Millet 
• intilaap clewui hitam 

..-. cihetle umumi intiha-
!8 ..... icrau pek 

oldajandu klpt me-
29 aiolb.ta Saml""dan 

--- llenlade hitam ha-

llllM ntO&ffi JlkHtda .... .,.. 
atika mlzeUde eski 

t •e mheneaaat alleai ................... 
Wtiulftlr. Ba .,_ı.rm 

.. ., ... a••• .... 
• Ş..dl taa1ata a1t 

-- , ..... aldada-. 

~ Y.A.~IT • TILC.·~·va!ı~=r::tJ 
lsterlin p~~~!A,1!c;!1t~~.... İlk tren 

.......... ~ ..-rtet*1fdi· 

Sukut ettiGi 
takdirde 

Tacirlerimizin zarar 
etmemeleri için ted

birler ahncb 
Ankara, 2 (Telefon) - Ali 

ikbsat meclill .. tonundaki içti· 
malan buton de devam olun· 
mutlur· Yum ıene de•aaa edi· 
lecektir. 

Buglln Abab lçtimama Bape
kil riyuet ••ittir. içtimalarda 
bvadald Yekilleria la8" de 
halaaııı ...... içtimalar ltazı ... 
it ......... para iıtiknnm 
iclaaeJ,e .ataftur. Çlnkl ..... 

ntn, tayyarecl""'Costtsun tayyaresinlii saat 
• te ( TJirt -.llP~efSO ~ ._ Qltanoa 
aıtısı üMi'ufe 43 derece arif şım&U ve 
f l derece 1$ daWka tutfj nrbfde bulun
duJunu bilifirmiş oldutµqu tebli& et-~ 
••t~dJr. 

Parıs. 2 (A.A) - Aboan bir telsi? 
Coltesuo rqyirellnin ~ vakti 50 <le 
rece t\llü prbir de bul~ca olch1 
ye her feyin yolunda ıitmek~ oJ4uı~u 
bildirmektedir. Hava gUzel sakiıi ve ber
raktlr. 

mr 81M1• ftO.Jiti 
Budapeşte, ı (A.A) - Ziraat mlzetf 

yakınında niimayif yapan •mele ile pôlis 
ıruında mtibim bir müsademe olmuş· 
cpr. Yüzlerce amele 'bir poUı bt'111na 
'ücum etnrif ler pollıle1'1 tlf& tutmutlır 
w mUzeye girmek lstemitlcrdir. Bunun 
berine PQltı ıtef ıçlDlfttt. NetiCede, bir 
~k poliı memurlan pralandalt gibi 
•UmıJifçilerden birisi de ölmüştiir. NU
eaylffllerdea .,..waanJarua Ja-. aum 
ldıç darbeslle yanlanmıştar. 

Şebirln diler bazı noktaW.da da 
baza pek o kaCbr ehemmiyed obnıJU 

Sivaıa birçok 
yolcu götürdü 
Sivu, 2 (Vakit) - ilk ,_.. 

treni baglin •aat on &ç buçukta 
geldi. 17 ele SiYUtaa HaJcl-
pqaya hareket etti. Bu ilk 
pc.ta ile ı.tubulc:la bul ... n 
birçok Slvuhlar ıefuimizi ziya
rete geldiler. Posta b&ylk lrir 
halle kalabahfl tarafından allrır 
larla b ...... •11 ve lylece lef'" 
Ji •••• ,tar. 
Ruı tayrelerl 

Yarın Ankaraya gel
Ieri bekleniyor 

cat....,. olmllk ttiMrh 
memlebtimise fula dhiz pe:. _.,.... ________ , erektir. • Yaziy6lte piJll&,a Mı takım arbedeler wtua gelmifdr. 

Vell8htlfl l'Qtbesl 

W.., 2 (T.,on) - ... 
rimid a1Jaret edecek olan R• 
tanarelerinin havanm malıale
feti ~ JU'ID plmeleri 
... ' ... ~ektedir. 

llldaclar.. Vıllyette m61ait 
llllİIN W.mnana alri em• 
.... hiauı kiralaDa· 

..... fil 

an IGlll•&*jmclu dl'fiz ldyme
tl __. edecektir. Ba ft-

zi,.ıte ...... liraaun ....... 
pı, .. laerillden tieeap ederek 
..... --. olan hir tacir ha 
.._ aetleai zarar tehlikeli 
kartaauıdadır. 

Hlklmet ilh'aeat tacirlerini 
... bu zarardan vikaye, bem de 
itbalit 1apıldıkca elde da.is 
iatoka baluadurmak için hala 
tedbirler almmktaa, 

Htlkemet Y• konaonl1om fazla 
dlvizled mDbayu ecleielt bu 
PJ•Jİ t edeceldlr. 

lAndra, ı ( A.A) - Prens De Gale 
r.r1t11t. Vls amtnlbt ve hrial kuvvetler 
....-ılfll tevcih edllmlftlr. 

... h .... , ....... 
Anvers, l ( A.A) - Gazeteler, meş

llnr Ameribn tete reJsl Jack Dfsmon-
4s'un mantuam bir pasaportu hamil 
qlduta Wde batacla taraya Clkmıt ol
dutanu llıber~ Mamıllehh, 
Nevfarb ser1'escçe terbtualf olclatanu 
w araya tekrir döllmek niyetinde bu· 
bmdatunu beyan eaalf*. 

Yelli bip kedin NllOPU 
Pcuu12uıs. ı C A.A) _. 2t JlllDd& 

bulanan mı .. Ba1ter, f9Dt bir bdm re
tona lllia etmlfdr. ~ bir p&· 
.......... 11. SJI li&ii liaflC1ID ~ 

·•~r~·•..._ 
ıPonın neticesini resmen bltdlrecektir. 

A ....... IJı• ,.-ıar 
Vlfln~9 1 (il) - Bagttn ameJ, 

·~*"'4•r""1 bir w _. 
etmekte WU111 ahllldeD 18 •lfl ezld 
banreda ..... bittin 1llr .... JWe 
JllVU'1anmlfllr " .... .....,. bl-dm=. ....... ...... 

.......,9, -···-Sat>nJ. ....... 

An~~' ı (A.A) - Alwali 
laavai1e dolayiiile hareketlerini 
tehir eden SoYJet tayyarelerinin 
yarın aj'ledea •oma teluJm.ile 
muvualatlan &mit edihilektecllr. 

Baıvekilimiz yarın 
geliyor 

Ankara, 2 (Telefon) - Bq
Yelülimiz yum akpm elıiapresle 
latuhala hareket edecektir. 

Nurullşh Esat 8. 
Aalal.q, 2 (Telefon) - Na· 

,....~ ~-.....,, ••. 
Şarkta sük6net var 
Ankara, 2 (A.A) - Şark 

.......... ~ ... et ...... .. ,.,,...1c .... 
Şikqo, 1 (A.A.) - Amedbn deniz 

taYJll'ldUllnl• Jlhlalnıdan blrl adde· 
dilen bpcaa Anim Ptp, eski mllli J• 
nflll' eaumda eo bin tlflnin huzuquı
da ceftllnlar )'IPU'ken dtifmfif ve hu
tınede ö.._. ~·:..

m,fbjllı ... 
o1d 

Vı 
edili .... 

Sivas ... .uıtn1er Mr•u 
Sivıı 3 (Vakıt) - Stvasda ilk muti

- Umleri için ha tprı " ,_ ltid. 

Y...U fMll• ._..,.. mOdOl'G 
Yeril maU.r ,_.. mtıdllrtl 

AJüiaet $1btl B. baı&n Aaka
......... S...Ji, Maaclio 
laamlr il ........ itler lwinde 
.... alecakbr. Şlkrll 8. ~ 
......... teluimin .... 
cektlr. 

Yugoslav tica:·et n1ekte 
hi gemisi cuma gün 

3idecek 

Yag0tlavyada~ ;11111111•lk 

aı... ticareti Wırl° bi 
tallm gemisinin ı.....- pldi
IW haber venaiftik. Kamuclu 
" Nikolo GerecbtWllUl'er ., ia 
idaresi fltanda bulu._. Vif. Ve
labita 259 toDIUk bUJıu ~ :.!1.:Iı 

kenle mlteharrik ufak ve Sok ~~ 
bir ı~midir. 1908 ıenelin~ in
i* edilmiftir. Ufak 6frde t~ ....... 

Gemide 24 talebe. "" d~ 
mullim Yardar. 

Yup,lavya ticaret aw:ue~ 
erklnnndan M. Moatedo 8•~ 
Ye Dubrowik ticareti ~ 
mektebi mldilril M. i.Qviçnjf 
de hu Myabata iftbak •t11iı~ 
dir. 

Vila Velabita liaa-n• 1'0P 
•• p-.. OUOI ,tarikil pim" llia 
tir. Cdida llbl ....... ••" 
kalkacak Ye dofını re1'Do ı~ 
decektir. 
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~W.4 ~v~ır[KÇ3Ey1)1119tf3o~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~§CENNET 
u Arjantinde isyan 

Avrupa gazetelerinde görün 

düğüne nazaran Cenubi Ame- "' RI• ~ 
Gazinin takdiri 
S vaı istasyonunun itlemi

ye açılml5ı münasebetile 

rikatta Arjantine mühim bir ib- En tabii hak! FEDAYILE ==: Ycztn:Ömu~m:=:; 
tilil zuhurundan endişe edilmek- Her sene aylülün ilk bafta-

Başvekil ismet Pş. Hı. tarafın
dan çekilen telgrafa Reisicüm
hur Hz. tarafından verilen ve 
dünkü nüshamızda ıureti intip.r 
eden cevap çok dikkatle okun· 
mıya layık kıymettar bir vesi
kadır. Çünkü bu vesi~a ismet 
Pş. hükumeti tarafından takip 
ve tatbik edilip yeni fırka er• 
kim ve taraftarları tarafından 
tenkitlere uğrayan timendifer 
siyasetine kartı bizzat Gazi 
Hazretlerinin yüksek. takdirini 
sarahaten ifade etmektedir. Fil
hakika büyük haliskir ismet 
Pataya verdiii ee"vapta: "Şimen· 
difer şebekemizin Sivasa var· 
ması münasebetile bu sabada 
da elde edilen parlak muvaffa
kiyet milletin yüksek idrak ve 
kabiliyetinin ve reisi bulundu
ğunuz hOkumetin şayanı takdir 
mesaisinin eseridir " demiştir. 

tedir. Perude zabitan tarafından larında bu derdimiz taze- Mesrure dirildi mi 1 
çıkarılan ihtililin muvaffakiyetle lenir. Başta maarif adamlarımız 
neticelenmesi Arjantinde hüku- olmak üzere hemen herkes, ken
met aleyhtarı olanlara cesaret di ·içinde eski yaraların tekrar 
vermİftir. Arjantin reisi cümhuru kanadığını duyar. 

122 -
Haldun, titreyen dudaklara 

ıordu ı 

M. lsigoyanın ikametglhının bu- Bu, bir türlü kapanamıyan 
lunduğu mahal zabıta tarafından yara, mektepsizliğimizin ıstırabı
tabb muhafazaya alınmıt ve ev• dır. Mektebimiz yok mu? Var, 
lerin damlanna mitralyözler yer- fakat yetmiyor. Hangisine uğ· 
lettirilmiıtir. Reisi cilmbur ken- rarsanız uğrayınız kapılarını do
disinin adliye nazırı tarafından lu, kayıt defterlerini tatkın bula· 
verilen mal<kmata rağmen bir . caksınıı. 
ihtitil olmasına imkin görme- Sekiz kiti kabul ed.eceğini i
mektedir. Maamafih Arjantin lan eden bir mektebin bahçesi
kongresini fevkallde olarak 8 ey- ne beıyüz çocuk koıuyor. Oku
lülde içtimaa davete karar ver- mak gibi en tabii baklannı ka-

- Mesrure misin sen? .. Yok-
sa onun hayaleti "mi ... 

- B:zzat J14esrure .. ? 
- Yalan ... 
..;... O halde dönüyorum vefa-

sız adam l 
Metrurenin tıpkısı olan kadın, 

tekrar · yOzü.n\\ örttü, abasını ar
kasına aldı ve çadırdan çıkmak 
için döndü. 

Son zamanlarda sabık Paris 
sefiri Fethi Bey efendinin Halk 
fıraasına karşı tenkitkar bir va
ziyet almak üzere yeni bir fırka 
teıkil etmesi •e bu fırkanın teı
kiline karşı Gazi Hz. tarafından 
teveccüh gösterilmesi bir takım 
yanlış telakkilere meydan vermifti. 
Ezcümle bir takım kimseler bu 
hadiseyi ismet Paşa hükümetiıİin 
Gazi Hz. nezdinde haiz olduğu 
tevecctlhlln zaf a uğradıiJna htı
kmetmiıler, bu yolda el albn
dan propagandaya baılamıtlar
dı. Gazi Hazretlerinin eski bir 
tıhsi dostu olan Fethi Beyefen
dinin a-azetecilere: 

" Yakın bir zamanda meTkii 
iktidara geleceğim. ,. Manasını 
ifade eder teklide beyanatta bu
lunmalan da bu gibi propaıan
dalann faaliyetini teshil etmiıti. 

Öyle zannediyoruz ki Gazi Hz. 
terinin ismet Pqa Hazretlerine 
verdi leleri ct vapta kulla01lmıı 
olan lisan bu gibi propagandalan 
k6kUnden bertaraf . edecek kıy-
met ve kuvettedir. . . 

ismet Paşa htıkiımetiiıio timen
difer siyaseti bugün birdenl>ire 
ortaya çı"kmıı bir it degilcİir. 
Bu siyaset yedi senedenberi. ·de
vamlı bir surette ·takip ve tatbik 

edilmektedir. Ancak· bu s•yededir 
ki yedi sene içinde bin sekiz 
yüz kilo metrelik geoit bir ti· 
mendifer ıebekeaini sırt . Ttırk 
aermayesi Te Tllrk bilgiıi · ile 
vücuda getirmek imkAnı hasıl 
ola bilmif tir. 

bul ettirmek için eşin, doıtun miştir. 
tavıiyelerine sığınıyorlar. 

[ 
::U · Yıllardanberi hakikat budur. 

. ~rl mektu p•lar~ Neticefi o dıtardakiler de itin 
YunanWar Türk emlikini içinde bulunanlar kadar biliyor. 
niçin iade etmiY,orlar ? Tenkit, ıade muahazeyi hedef 
Yunan tabaaaı emllkine kon- tuttuğu mOddetçe kolaydır. Fa

muı 'olan haczin son zamanlar- kat insafı elden bırakmak iıte-
da ·hükumetimi~ tarafından kal- meuelC, meselenin çetinliğini iti-
dınldığı malumdur. rafa mecbur oluyoruz. 

Hükumetimiz tarafından veri- Ben, bu yoksulluktan en fazla 
l~n musaade Uzerine ıehrimiz- elem duyanlard~n olduğum İçİİI, 
deki Yunanlılar alım ve satım da~anın 91ğ taraflannda kalmak 
~uımeleıi de yapabilmektedir- istemedim. Vardığım neti~eler 
ler. Buna mukabil Yunanldann fUDlardır. 
Yunaniatanda emllki bulunan · Bir kere, lstanbul . mektepleri 

· TOrk tabaasma ayni mllaaade.. yalnız lttanbul çocuklanna mün-
yf Termediklen anlatılıyor. . hasır kalsa, keaafetin y6zde sek· 

Girit Kandiye ıayri mubadil- ıeni ortadan kalkar. Anadolu 
lerincJen bir kariimiz bize ıön· yavrulannın her dera yılında 
derdiil bir mektupta bu noktayı bqlıyan akıiıl.an, ana kaqı ta· 
ehemmiyetle iıaret ediyor. Son lebi ölçlllmez bir dereceye çıka
itlafnamenin dardDocil maddesi nyor. Halbuki . her yerde ayni 
mucibince bu karümizin ~mll- programla çahtan mektepler •ar. 
kine t~f .e~~ilmeai IUam- ~ uedense tgra mekteplerinin 
ıelmekteair. Bu karümhı: bir seyrek, hatta Of aınlflanna mu· 
mOddet e•el emlAkini .utmak kabil,· buradakiler kalabalıktır. 
istemit . f~ka~ kendisine TOrk T qradaki çocuk babuının lıa
tabauının Yunaniatanda mal sa-

yalinde lstanbul, biraz: lstanbul-
tamayacaklan ceYabı verilmiıtir. lu babanın hayalindeki Anupa 

Kariimiz "''' kiyecJe Yunanlılara 
biı kadar kolaylık gösterilirken gibi yqıyor. 
oniann bayle hareket etmeleri ikinci nokta, btıtçelerde yeni 
Tnrklere mllfkllllt çıkarmağı yapılara yer verilmeıidir. Zaten 
bir prensip ittihaz ettiklerinin mevcudu zor geçindirip yaptan 
canlı bir numunesidir,. diyor. ıimdiki biitçe ile .mektep bol-

; · - ı ı•-• luğuna kavuıulamaz. Baıka 
iledir ki Yuıiaıi - oıduıunu Ana- memleketlerde bu. -ujıırda ça· 
dC?l~ tC?praklarından atmak kabil ~an huıust ·teşekk&ller · · Terdır. 
ol.abj}mittir. Y aai Garp villyet· Mektep kitaplarına yapılan 1'~-
lerimizin: . cJGfmaıı . iatilia!ndan çllcilk . zamlardan bile eserler 
kurtulabilmesi ancak . Şark Te b 
orta Aııabolu . balkının kanlan yaratmanın yolunu uluyorlar. 
v~ . mallan babasına · mümknn Bizim Maarif . cemiyetimiz acaba 
olabilmiftir. Memlekette bu au- neyle mqguldiir, ne gibi ted· 
retle- kurtulabilmiıtir. TOrk birlere tiaş wrmUf, ha_ngi ne
mWetinin istiklili ve hallsa de- ticeleri almışbr? Bunlan bUmi
mek olan Cllmhuriyet te bu- yor"•e · eserlerini de görmtiyoruz. 
sayede kurulabilmiftir. Şimdi Bu belki onlann, çalıımadıklan
S~vua Taruııı olan timendifer m · değil,· bizim bilgisizliğimizi, g~
orta Anadolu balkının milli mn- terir. Hakikatin de b6yle olma• 
cadele . aenelenncle" yapbğı . feda- aım aileriz. 

klrbklar"a kartı Cumhuriyetin Sonra &izde bina " kadro 
bir nevi m(lkAfab olarak telAkki meselesi aade bir ilim davası da 
edllebilir. Fakat unutmamak li-
zımdır ki bu mnk•fat ayni za· dejildir. Biru dikkatli bir gCSı 
manda bir" milli v&Jifedir. Orta bunun albnda bir tedriı istik· 
Anadoluya ·varan bıı timendifer illi qkım da g6rilr. 

her balda Emıruma ela gidecektir. . Memlekette yabancı mek-

Haldün koıtu ve onu yakaladı . 
- Gitme Mesrure, fakat ina

namiyorum. Senin kesik baıını 
kendi elimle tuttum. Senin kan 
larını göz.timle gördüm. Sen na
sd dirilebilirsio ? •.• 

- O g6rdüğün ben deiildim! 
- Kimdi? ..• 
- Bir baıkası ... Benim yeri-

me ölUmU tatmağa habeşker olan 
bir batkası. 

- Buna · inanayım mı Mes-
rure? ••• 

- Yalan s6ylemediğimi bilir-
ainiz. Haldun. 

Bu ..sözler tam, Mesrurenin 
.aZieri. idi. Mesrure rolünü, ha
rikulide bir ı:ıuvaff akiyetle ifa 
ediyordu. Cebel kızlan, bu rol· 
leri · ilk defa yapmıyorlardı. Bel
ki onlann en çok alajbkları rol· 
\erden biri bu idi. 

Nice defalar, Cebel ıeyhleri 
öliileri diriltmek kudretini haiz 
olduklannı göstermek için, alen 
adamlann qlerini bulmuı ve 
onlara bu rullan oynatarak • 
herke1i hayrete düşürmlltlerdi. 
Bu nk'ada onlardan farksız 

idi. 
Haldun Mebrurenin son s6z-

lerini dinledikten sonra: 
- ÔlOmden nasıl kurtuldu

ğunu bana anlat! 
Dedi. 
Mebrure: 
- · HaYJrl Dedi, ıımdi Takti 

dej'il. Seninle timdi bqka bir 
ıey konuşacağı&. Şimdi buradan 
çık&ıım ve uıl itimizle meşgul 
olalım. Sen beni takip !t. 

Mebrure y6zünt1 örttü, abasıuı 
sırbna aldı ve çadırdan çıkb. 
Haldun kılıcına dayanarak onu 
takip etti. lkisi, kararglbtan 
aynldılar ve kalenin kapısına 
doğru ilerlediler. Bir aralık Meb
rure arkasına bakb. 

- Bu yollan babrlıyormusun? 
Emir Haldun! dedi. 

- Habrhyoruml Mebrure. 
- Aynı yol Ozerinde kavuşu-

yoruz. 
Haldun, yalnız: 
-:- Evet 
Dedi. 
Mebrure kale ka}>ısından öte

d" durdu ve Halduna: 
- Burada duralım, dedi. 

Onun· yerine gelenler. 
O 1 b:zı'm dostlat1• - . n.ar, . 

1 

mızdır. . 
- Fakat kalenin . içinde iıi• 

miz ne!.. 
- Bu harp' işine bir nib1Jyet 

vermek, bunu ancak sen yapa• 
bilirsin •. 

- Bizim aldığımız emirler, 
kalenin harap ve katillerin mahV 
elilmeani icap ediyor. 

Biz:lc bunu yap mağa ge~dik, 
bilhassa ben senin intikamını 
almağa geldim. Çünkü ıen de 
bu katillerin yüzünden harap 
oldun. 

-Çok doğru söyliyoraun \:en• 
de bunların bir an evvel mab-
volmalarıoı istiyorum. Fakat 
bunun ıçın nekadar kaD 
dökülecek? onu dUıünmiyor mu~ 
sun? Bu katiller alayı, . size mu
kavemet edecekler, kanların• 
son damlasına kadar mubarebed~ 
dökeceklerdir. Onun için s~n ı 
biz kaleyi içinden zaptedelim. 

- Bunu ikimiz ve yalnız iki·. 
miz yapabilir m"yiı? 

- Buna emin ol. 
Mebrure bu söılerden ıonr• 

ayağa kalktı ve kapıya ilerledi. 
Kapı açıldığı zaman Mebrure 
muhafızlara mukaddeı yllznğtl 
gösterdi. Hepsi yerlere kadat 
eğilerek onlara yol Term.iıler ~e 
kendileriııe iki at getirmışlerdı. 

Mebrure ile Haldun mabut 
köprOytı geçerek Cebelin ~ah· 
çesine ve bahçeden k8fke ıler 
lediler. · • 

Mebrure burada ra1t geldiğı 
mubafızlar1l emretti: 

- Bizi Şeyknlce bele ı&tlrli-
nüz ! 

Mesrure, eakisi gibi emir ~· 
nebyediyerdu." Onu g&renlerııı 
hepsi onu harmet ve itaatle 
kartılıyorlardı. 

ikisi de ıene parmaksızlık ta-
raçaya ıittiler. Cebel ıeybi •" 
yakta idi ve burade ondan bar 
ka bir kimse yoktu. 

Mebrure, şeyhin &qüode secde 
etmif, sonra onun elini 6pmliıtll. 
ıeyh onu kucaklamıı, ona : · · · · 

- Sevgili kızım 1 bu mlltk!'i 
zamanımızda gene bize d6ndUO 
mil ? Senin bu dönOtDn hayı~li 
bir işarettir. Murure ! selefiaı, 
seni ölüme mahkCim etmişti. Be• 
seni affediyorum. Biliyorsun ya, 
Sultan SalaliaUin aeni cellld• 
teslim ettiği Takit, aeni ben kur 
tardım. Fedai kızlanmızdan biri~ 
senin yerine koydum •e aeDI 

hayata kavutturdum. Sen, benilll 
bu iyiliğime müklf at olarak, bO 
dakikada imdadıma yetiıiyorsu~ 
Sadık ve kıymetli kadın. 

Mebrure hail ıeyhin kolları 
arasında idi. Şeyh onu harareti• 

Eğer ismet Paıa hilkümetinin 
bu siyaseti ve faaliyeti Gazi 
Hazretleri tarafından tasv;p edil
memit olsaydı ayni siyasette ye
di sene devagı etmek imklnı 
bulunabilir miydi ? Kaldı ki bu 
uzun müddet z~rfında BOyÜk 
Millet Mecliıfnin senelik. içtima
larında büyilk Rt:isl cllmhurumuz 
tarafından irat edile

0

n kıymetli 
nutuklarda timendifer iflerinde 
hnkumetçe takip edilen hatb 
hareketi çok açık ifadeler ile 
takdir ve tasvip eden cilml~ler 
•ardır ve bu cümleler herkesin 

SiTashlar nasıl millt mncadele . . tepleri unutaııyalım. Bunlann 
devrindeki fedaklrİıklarının mu- kimi medrese, kimi, ibtiklr yu· 
kabelesini g6rmllşler ise mutlaka vasadır. Her yıl tazelenen dert
(Erzurum} ve (Van)" a kadar lerimizi yalnız sene baılannda 
olan yerlerdeki halk ta bir gün · duyar ve sonra unutunlk kıya• 
fimendifer ditdilklerinin kendi mete kadar bu iletten kurtula
ufuklannda akislerini qidecek- mıyacağımızı bilerek çalıımab

ikisi de durdular ve kartı kar
ııya oturdular. 

öpüyordu. . ... 
Şeyhin, heyecanla, ıöyledıgı 

sö der, HaldunGn zihnindeki s~ 
ıüpbeleri silmitti. Demeak k• 
siyasetglbta gördüğil kesik hat• 
Mearureye benzeyen bir kadındı hatınnd adır. 

Mebrure parmaj'ındaki yDzOkO 
g&aterdi: 

- Haldun, dedi, biz bu gece 
kalenin içine gireceğiz. 

- Nasıl gireriz? .• 
Erzurumdan Sivasa, Sivua

tan Ankaraya kadar olan 
Anadulu topraklan üzerindeki 
vatanda,Iarımıaıız milli mOcade
ienin en çelin mOfküllbnı ve 
ıstıraplarını çekmişlerdir. Bu Ta· 
tandaşlarımız d6ktOkleri kanlar 

lerdir Te aneak O Takittir ki ytz. 
milli hudutlarımız dahilindeki 
Ttırk evlltlan me•cudiyetlerine 
hariçten gelebilecek her tilrln 

- Mnkeddes ylizilğtı 
miyor musun? 

asıl Mesrure yaıayordu. Bu ~ 
garip bir tecelli idi. 

gör- Şeyh, Mesrureyi, bıraktıktall 

ile, sarfettikJeri mallar ile, yap· 
tıklan her ttırlü fedaklrlaklar 

tehlikelere. kartı kendilerini 
emin ve mOsterih g6rebilecek· 
)erdir. 

Almanyada intihabat 
Almanyada yeni meb'us in

tihabatı için (27) fırka tara_fın
dan ayrı namzetler aöatcrilmiı-
tir. 

- Fakat içerdelc iler 
yaparlar?! •• 

- Bir ıey yapmazlar. 
dOfmammız sinın öldü, 
clo;rusu aldiirilldü. 

sonra Halduna bakb : 
bizi ne - Merhaba, Emir Haldua r 

bu kızımız seni severek senini~ 
ÇOnkU birlikte kaçtı. Fakat ötedenbeJ'I 
daha- (BitnWdiJ • 



Fethi Bey 
Bugün gidiyor 
cu.ı tarcılı 1 kıd sagıfada] 

Sabık ıehreminlerinden dok
tor Cemil Pat•• eczacı Hnseyin 
Hlllnll B. Sabık Dariilfünun e
mini lamail Hakkı B. Sabık 
Aatalya meb'usu Murat Bey, 
Ankat Sadi Rıza B. Mimar 
Allettin B. 

Komisyon bugllıı tekrar top· 
lanarak mOtebaki namzetleri 
teabit edecektir. 

· Dnnkll içtimalardan sonra 
lider Fethi B. refakatinde Ağa 
oflu Ahmet (Kars) ve umumi 
katip Nuri (Kntahya) B. ler ol
dafu halde Bllyfikderedeki evine 
giderek geç vakte kadar lımirde 
irat edeceği nutkun ikmaline ça
lıfmııbr. 

Aldijmıız maliimata göre 42 
bUyllk sayıfadan ibaret olan bu 
nutukta lamel Pqaya bazı ıid· 
detli cevaplar verilmekte ve 
bilh.,.. ikbadl me1eler llzerin
de teveklmf edilmektedir. 
·Fethi B. bugitn gidiyor 
Fethi B. nutkun ikmalini mn

teakip bagthı 12 de «Konya• 
nparile Ağa oğlu Ahmet, Hay
dar ve T alit Beylerle birlikte 
Jz~o gide~ nutkunu irattan 
~nra lzmir kaza ve m6lhakabnı 
clOlqacakbr. Fethi B. on gOn 
Ama Balıkesir - Bandırma yolu 
De tehrimize d6necektir. 

Şehrimizde Fethi Beye T ahıin 
B. (Erzanım) •ekAlet edecek ve 
T .Jamı B. liderinin hmirden av
~tfn.de_n 80Dl'a Karadeniz hava
ım.de ri prkta tqkilita çıka
e.ktır. 

.... '"- . Baran tapnıyorlar 
Fırka merkezi bu günden 

l&J>are1a?Tabimd~ 1'&hmt apar-~ zanma tqınacaktır. Bunu için 
a aabibile umumi kitip ara• 

lmda mukaveleler dün imza 
edilmiıtir. 
· Herkez ocağı heyeti de ıim

dilik Nazlı handa çahıacaktır. 
· ~ethi B. in beyanab 

,------::-:7":~~~-----------------------------~----...5 :'("-;~-'-:' :-V_A_K_ı_T~'~'-l_N __ .:.S:_:E H i R HA BERLERi J 
Doktorlarımız 150 ·bin lira ;;::: ~;;~7~~~aret 
Mecburi hizmetlerini 
ifa etmek üzere Ana
doluya tayin edildiler 

Bu sene tıp fakWteıinl ikmal 
eden genç doktolanmız mecburi 
hizmetlerini ifa etmek fizere 
Anadoluda muhtelif ıebirlerın 
hükumet doktorlukJanna tayin 
edilmitlerdir. Genç doktorları
mızın tayin edildikleri yerler 
ıunlardır. 

Köycc;ğze Necati, Kongala 
Arif Fevzi, Gürüne Ihsan Os
man, Kadirliye, Tevfik Ali, Ara
ca Celil, Mecidözibıe Ata, 
Incesuya Sun'i. Koraisalıya Sa· 
dettin, Ilgaza Refet, Kavaklıya 
Bahri, Osmancığa J;yip, Babaes

kiye Mazhar, Cizreye Ali Ö
mer, Hınısa HAmit, kemaha Sa· 
cit, Niğdeye, Muin, Şarkıılaya 
Mehmet Tevfik, Silva~ Niyazi, 

Etabli Rumlara da
ğıtıhyor 

MiJbade'e komi~vonuna 
mtlracaai mdddetl . 

iki avdır 
Mübadele komiıyonu etabli 

Rumlara verilecek 150 bin i1-
. terlinin · dafıblma ıeklini tesbit 
etmiftir. 

Bu husuataki beyamıameler de 
butınlmlfbr. Etabliler bunlan 
doldurup komisyona verecekler
dir. 

MOracaat moddeti 10 eyllll~en 
itibaren iki. ayd.,. Bu para ile 
allkadar Rumlarm 20 kiti kadar 
olduiu tahmin ediliyor. 
~arQlfiin undaı 

Tıp fakültesi 
Ankaraya nak· 
ledilmiyecek 

odasında 
Ticaret mukav~lesi müzake· 

resi için iki giin evvel şehrimize 
gelen yunan heyeti dün Ticaret 
odası reisini ziyaret ederek ti· 
caret işlerine dair g8rllşmllşler
dir. 

gg 
A.dllyede; , 

Noterlik ve nüfus memur· 
luklarım teftit 

latanbul mnddei umumiliğince 
noterliklerde ve nüfuı memur· 
laklannda icra edilen teftif at 
son safhasındadır. Noterlik ve 
n6fus memurluklanndan çoğu
nun teftiıi bitmiştir. 
. Mlitebaki teftiıat ta ikmal 

olunduktan aonra, teftiş, netice
leri hakkında mufassal raporlar 
hazırlanacaktır. 

Borsada; 

İsterlin 
Borçkay T alit Etem, Tavua 

ıOsman Kazım, Aksaraya Arif Orad4 Uctnd bir taAdlte-
Sezai, Suşehrine Besim Abe- · .nin teşul dllfdndldyor 

fngiliz Jiraaı dOn 1030 da açı
larak 1030,10 kUl'Ufa yükselmif 
ve tekrar 1030 kuruşta kapan
m11br. kiye Selihattin, Emede

1 

Yakup Bir arkadapmıı Tıp faklltm· 
Sabri, Diyadine Fevzi, Liceye ilin geleçek •ene Ankaraya nak· . Onoflye 
kadri, Sultaniyeye Mllnip, Tn- ledileceP.ıJ, nakil hazırhkl~ '\ Onifiye 109 kuruşta açdmıı 
rüla Ömer Fevzi, Sorguna Ah- bu sene JapaJacapu yazmıfbr. 109,10 da kapanmlfbr. 
met Ihsan, Imraza Refik, Milctı- Diba ~jOmllz allkadar- Nurullah Esat B. 
ra Allattin, Şirnağa Necip, Da· lar bu meaeleden maldmatlan Nurullah Eıat Bey bugiln An· 
vudiye Rıfkı, Ercişe Fevzi Nec- olmadığım .aylediler. Ancak .. karadan ıehrimize avdet ede
det, Erganiye Sadri, Tokata Leylt Tıp talebe yarduııUD AJt-~ cektir. 
Talat, Çiliga Ziyaeddin, Haki- karaya nakledilerek orada ikinci! gg 

Ş k" ç bir Tıp fakOlte1i temi tuanur Cemı~etlerde& 
~ana a ır, ola Dem,, Bo- Kunduracılar gazlıyana Ali Rıza beyler tayin halindedir. Bu takdirde GOlbe 
edilmiılerdir. haataneai de Ankaraya tqma• toplandılar ~ 

Hnkümet doktorlan peyder- caktır. Kunduracılar cemiyetinde dün 
pey memuriyet mahallerine ha· Memleket haberleri b ı1 
k k umumt ir içtima yap mıt ye ara et etmektedirleı Gen~ .. · ~~~~-.;;..;...,.._...~!'-"'!"'!""-~ d 
l~b:e Yd~~rinde ~uva~- F ac iava bakı n1 mesleğhr·. inkipfı !fleri ib:erin e 
Jıt1t'femenT .. e'c!eriz?6t ı:tı: ~O'\ .. ~ , h ~.· Jı . ~· '" ı ~rflft11iı~. ·~"' ~ı..~~ "" ı 

Limanda.: 

Ege hazırlanıyor 
Ege Yapurunun ~salon tertibib 

ve levhalan bitmek üzeredir. 
Yakında seferlerine bqbyacak
tır. 

yem ldiire ııeyetı. lntıaabı 

Bir genç, babaıını karı · &uı ibtiWbardan dolayı bqka 
aile yakaladı, ölClürdül bir 2'lne bırakılmıtbr. 

lzmlrde Kemalpqa ka1a11Dda ,' Bakkallar 
Yiğitler k8ytlnde feci bir hadise Manbal bulunan umumi kitip-
olmuı, Mehmet iamiDde bir de- liie Ahmet Halim Beyin tayin 
likanh kamı Haticeyi babaıı edileceği söylenilmektedir. 

Ali Hayri efendi ile meıhut Bıhkc;ılır 
cD.rGm halinde yakalamıt ve Dün Ticaret odallllda balıkçı-

Fethi B. dlln kendisile g8rn
ıen razetecilere yeniden beya· 
Datta buluQmUf ve memleketin 
geçirmekte olduğu buhranların 
en bUy6ğDnOn mali buhran ol
duğunu aöyleyerek fU izahatı 
•ermiıtir: 

( VUKUAT J 
Dolandıncılar faaliyette 

Son gOnlerde ıehrimizde do
landıncılık vak'alan çoaalm 

·ı.ıı. t b' k . o .,, 

dDıtOğil ruhi ıatırap içinde bu· lar toplanarak balıkçılığın inki
nalarak babasını çiftie ile vurup tafı hakkında görlltmlltlerdir, Bu 
&ldürmOıttır. . içtimada balıkçılık mütehassısı 

Veberman da bulunmuıtur. Bir grev 

- Bence yapılacak fcy ıu
dur: Evveli bütçemi düzeltirim. 
Bugllnktı bütçmiz miltevazin de
ğildir. 

Masraf varidata göre değil, 
•aridat masrafa göre ayar edil
Dlittir. 

Böyle olduğu için bntçemi.zde 
her sebe bir açık gürUlOr. Büt
çeyi mütevazin bir hale getir
mek için masrafları asgari had
dine indirmek lizımdır. 

vı "'ye e ır ço ııkiyetler nki 
olmuştur. Vilayet bunun önOne 
geçilmesini poliıc emretmittir. 

Eozaoılar Etıbba odesına 
yezlldılar 

Etıbba odasına 140 kadar 
eczacı kaydolunmuştur. Geriye 

kalan hastane gibi resmi ecza. 
hanelerde çalışan eczacılar İçinde 
Sıhhiye vekiletinden sonılmuı-

Boı~ynk kereste fabrikaaı it· 
çileri, Ticaret gazetesinin verdiği 
habere göre, bazı Ecnebi ame
lenin fena muamelesine protesto 
olmak llıere grev ilin etmiftir. 

Tuooırlarımı.z ıldenmasın! 
lzmirde çıkan Hizmet refiki-. 

miz yazıyor. 

l.__K_o_ç_o_k __ h_a_b_e_r_ı_e_r_J 
Emlik ve Eytam bankası -

Bütün memurlarını yeni bir usul ile 
hayat sigortası etmeğe karar vermiştir. 
Bu suretle işe yaraaıayanlar tekaüt edil
dikl~ri vakit . majşetlerirıi temin ede· 
ceklerdlr. 

Atinanada _ Muhacır mahalle· 

sinde büyük bir yangın çıkmış , .e şeh
rin büyük: bir kıtmı yanmışrır. Nüfusça 
zayıyat ta vardır. . 

TOtün fiatlan _ Memleketfmız 

de geçen seneye göre °!o 10 artmı:or. 

1930 ~ 

VAKiT 
S Eyi-ili Çcrşemla 930 

Dahilde 

1 aylığı Kurut 150 
3 • • 400 
6 • • 750 
12 • .. 140o 

Rebiülahır 

1349 
Bu geceki Ay 

Hariçte 

800 
1450 

GD.ne§ın doğU§U: 5,28 - batıp : 18,4(} 

Ayın cloğu~u : 17,22 - bab1ı : 24,55 

Namaz vakitleri 
Sabah Ölle ikindi Alqam Y at.ı ~ 

4.01 12.13 15,55 18,4o 20.IS 3.43 

Hava: 
Dün azamr hararet 23derece olmuş

tur. Bugün mutavasıt şlddetle poyraz, 
esecek, bava bulutlu olacaktır. 

R1ıdyo: 

Bu akıam Ankarada 
Riyaseticümhur musiki heyeti 

Saat 19 Bando 
J ~ ~1endcl son: CJverrilr.ıüktnet..t 
2 - Bize süit karmen. 
3 - Çaykovskl: Şan lalüet. 
4 - Lekok:; FantezL 
5 - Lodet V ats karcsınt. 
6 - Supe: Marş bokaçyo. 

Bu akıam htanbulda 
Saat sekizden ona kadar alaturka 

fasıL 

Slnem11l1ır ı 

Alkaza - Serçe]er 
Alemdar - Kazaklar Jon Gllbcr 
Betiktat HUi.l - Verdün 
Ekler - Kuvvetin bükümdan 
Elhamra - Saadet yolu 
Etuval - intikam 
Fransız - Beyaz esire 
Opera - Cennet bodur 
Şık - Aşık 

a. Süreyya Kadıköy - 'A~ oyunları 
e ?' M5 

1 Cielenler, gidenler f ----Belediye zat iıleri miidiirll 
Samih B. dtin Ankaraya gitmif
tir. Samih B. umumi bütçenin 
ve yeni kadronun vekiletçe ılir' 
atle tasdikini temin edecektir. 

Birinci Ordu müfettiıi Ali Sait 
paf a dlln Ankaradan şehrimize 
gelmiftir. BugUn Bursa, Balıkesir, 
Edremit, Ayvalık, Bergama ve 
havalisini teftişe gidecektir. 

Yarın akşam 

M f lf K ~iftf Mil~ 
Yeni mevsim temsillerine baı· 

lıyor. tık programda: 
TAMAMEN FRANSIZCAsözlll 

Define Ararken 
nam ıaheser gösterilecektir. 

Heyeti temsfüyesi bnşında 
JEA('\ MURAT - DOLLY DA vıs 
. ,'\tı\RGLJERITE HORENO vardır. 
llıı.veten : En mühim ve en mütenevvi 

sesli ve sözlü FOKS JURNAL 
hali hazır şüunu 

Hatta bu mütevazin bütçede 
her sene bir miktar varidat faz· 
lası bulunmasını temine çalışırım. 
Aut bir devlet kurmanın bu, 
birinci tartıdır. MnteTazin biltçe 
hariçte aarıılan itibarımızı düzel
tir. 

tur. Bu . eczacıların da kayıtlan 
lazım gelırse kayde~ileceklerdir. 
Kayıt muamelesi bittikten sonra 
Hayaiyet divanına eczacı bir aza 
seçil~cektir. 

"Mısırda bulunan ylb: ellilik· 
lerden bazıları Tilrk tiiccarlanna 
aönderdikleri mektuplarda, ken• 

dilcrile mUnasebatı ticariyeye 
giriıerek daha vasi it yapmala

rını teklif etmiılerdir. Keyfiyet 
Mısır konsolosluğumuz tarahndan Hanımel endi: 

Bu birinci iıi yaparken bir 
taraftan da kuvvetli bir devlet 
bank&11 tesis ederim. Benim 
kanatimce kuvvetli bir devlet 
bankuı tesis edildiği takdirde 
ecnebi bankaları bu bankaya 
mühim miktarda kredi açarar· 
lar. Bu sayede memlekete 
birçok para girer. Piyasada 
para bolluğu bugtınkll sıkıntıyı 

ortadan kaldırır. 
GiirGyomıam ki ben istikraz 

haber almmJf ve iktıaat vekile• 

yapmayı düşllnmüyorum. Mcm- tine yuıla111flır. Konıolo111muı 
lekete para getirmeyi istikraz bu mektubund11: 
tarikile değil, daha tabii yol- - Bu teklif ve tqebb6sler· 
larla temin etmeyi düşünüyorum. den maksat Türkiye vaziyeti ik-

Bence, bu günkü meslemiz tısadiyesine bir darbe vurmak 
budur ve bunun süratle halli ve tacirleri fena bir vaziyete 
lazımdır. Bu mesele halledildik- sokmaktan baıka bir ıey değil
tcn sonra diğerleri t .. ferruattan dir. 
addedilir. Beni programımın Demekte ve TOrlriyede bu 
noksanlığı ile itham edenler bu gibi mektup alan tacirlerin ken
vaziyeti kavrıyamıyanlardır. Ben dilerine teklif yapan zat hakkın
mütevazı bir programla çıkıyo- da effell mOmeuiltiklerimiz va• 
rum. Ben bu kadannı yapayım vasıtasile malGmat almalannı tav
ve memleketi bu mali felaketten siye etmektedir. Vekilet keyfi
kurtarayım, benim için bu kAfidir. Jeti tamim etmiftir.. · 

Istanbulda Hava gozı, Elektrik ve teşebbüsao sın alye Türk Anoni m Şirketi 

Beyazıt'ta Elektrik Evinde 
6 Eylül cumartesi saat 15,30 da 
verilecek ameli ahçılık dersinde liitfcn hazır bulunmanızı 

rica ile kesbi şeref eyler. .1 

Tahlisiye umum müdirliğinden: 
Rumeli tahlisiye mıntakasınm Ağaçlı mevkiinde roket binası ile 

rasathanenin yeniden inşası mukarrer bulunmasına binaen 20 gün 
mUddetle ve kapalı zarf uıulile münakasaya vazedilmi~tir. Mezkur 
binanın ihalesi 23- Eylül 930 Salı günü saat 14 le icra kılınacağın· 
dan mUbendis veya mimar: vesikasını haiz olan taliplerin bu baptaki 
prtname ve ıeraiti fenniye listelerini görmek üzere Galatada 
Rıbbm caddesinde ki idarei merkeziyeye müracaatları. 
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Yüksek Orman mektebi 
Boğaziçinde Büyükdere-Bahçe köyündedir. Tahsil müddeti üç senedir. Leyli ve mecca

nidir. Talebenin her türlü ihtiyacı temin edilir. Mektebi ikmal edenler "orman mühendisi,, 
diploması alırlar. 

Orman mülıendisi ıçın 
• 

Taliplerin 1 te,rinievvel 1929 tarihine kadar mektep rektörlüğüne, yahut vilayet orman 
müdiirltiklel'ine mnracaat ederek evrakını ibrazla muamelelerini ikmal ettirmeleri lizımdar. . 

Yuksek orn1an mcJ{tebinin kayt ve kabt1l şartlar 
1 - Taliplerin Türkiye cümhuriyeti tabasamdan olmalan. 
2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 den yukan olmaması. 
3 - Tam devreli lise mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğu maarif veki

• etince tasdiki lise ve muadili şahadetnameye. 
4-Jyi ahlkalı olduğu ve hiç bir gfına cezayı müstelzim efal ve harekatta bulunmadığın 

beyan eden ve mahalli zabıtasınca tastikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına Ye 
5 -Her türlü hastalıktan salim ve bilheıs a kuvvei semiye, basariye ve lisaniyesi tam 

ve diğer noksanlarından beri ve gezip yUrümeğe, suvariliğe mütehammil olduğunu mllt'ir tabip 
raporuna malik olmaları lizımdır. 

6 - Talipler yüksek orman mektebi rektörlüğilne yazdıkları bir iıtidaya en son mektep 
şabadetnamesini sibhat raporunu, aşt şahadetnamesini büınühal mazbataaım, hüviyet cüzda
nına raptederek bizzat mektebe veya vilayet orman müdürlüklerine mllraca.at ederler. 

7 - Mektebe kaydolunduktan sonra mektebe dahil olmad için olbaptaki şartlarına 
tevfikan noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek lizımdır. 

. 8 - Taşra dan gelecek talebenin yol masrafı kayt ve kabul olunduktan sonra 
mektepçe tasviye edileck ve dersler başlayıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe 
temin edilecektir. 

9 - Fazla tafsilat istiyenler Büyükdere 70 ra Telefon edebilirler. 

Ankara Gazi Muallinı 
rne1Ctebi ilk kısmına 
girmek istiyenler için 

inıtihanı 
Ankara Gazi Muallim mektebi müdürlüğünden: 
1 - Mektebin1izin ilk kısmına bn sene imtihanla talebe almacakıır. imtihan 7 Ey

lül 1930 tarihinde Ankarada Gazi ~luallim mektebinde ve İstanbutda Erkek muallim 
mektebinde yapılacaktır. İmtihanlar şifahidir. tmtihanlara sa hah saaı <lokuz<la baş
lanacaktır. 

ll - İmtihana girınek istiyenlerde aranan şartlar şunlardır : 
1 ) On üç yaşmdan aşağı ve on yedi yaşından yukarı olmamak. 
2 ) Bedenen ve ruhun hasta, malul, sakat ve kusurlu olmamak. · 
3 ) Tanı devreli yanj beş sınıflı bir ilk mektepten mezun olmak. 
4 ) Türk tabiiyetini haiz olmak. 

111 - Yukarda yazılı şartları haiz talipler 6 Eylül 1930 cumartesi akşam1na ka
dar Ankarada Gazi muallim mektebine ve lsıanbulda Erkek nıuallinı nıektebiue ınü
racaat etmelidirler. 

Ticareti 
baya at 

mel{tebi alisi m-Ü bahriye 
koınis,ronu rİ)rasetinden: 

Mık darı Cinsi 
1500 metre Yerli beyaz patiska yatak ve yorgan çartaflığı 
300 ,. Renkli yerli bez yatak ve yastık yüzlüğti 
300 " Yerli amerikan bezi kılıfhk 
150 kilo Yerli iyi cins pamuk şilte ve yastıklar için 
65 adet Elbise dolabı yerli mamulatı 

Yatakhaneler için lüzumu olan balada muharrer bet kalem efYa 
7-9-930 pazar i'Ünii saat on dörtte ihalesi icra edilmek ilzere ayn 
ayn milnakaai aleniyeye vazolunmuştur. 

Taliplerin şeraitini anlamak üzere Ortaköyde kain mektep mU
dllrUiğilne ve münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi mli
e11eaeler muhasebeciliğne tevdi edecekleri teminab muvakkate 
makbuzunu hamilen yevmi mezhô.rda mektepte müteıekkil komiı
yonu mahıuıuna mfiracaatları. 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Bakırköyünde Kartaltepe camii şerifinin etrafı muhafza dıvarla

naın intası 19 - 8 - 1930 tarihinden itibaren kapalı zarf uıulile 
mlınakasaya konmuştur. ihalesi 13 - 9 - 1930 tarihine mtıaadif 
Cumartesi gGnü yapılacağından talip olanların projesini görmek Ye 
ıeraitini anlamak için her giin saat dörtten sonra hey'eti fenniyeye 
ve ihale günü de aaat on beşte idare Encümenine müracaatlarL 

/stantJut beşinci lera mtmurlu/undan: 

Bir boçrtan dolayı mahçuz ve 
fnrOhtu mukarrer bir demir kasa, 
bir yazıhane, bir dolap EyllllOn 
albncı Cumartesi giloil saat do· 
kuzdan itibaren Zındankapı Nal· 

burlarda 357 numaralı mağaza 
öntınde aablacağından talip o-

lanların yevm ve ıaatl rrıezk1lrda 
m'ahalinde bolunacak memuruna 
müracaartlan lüzumu ilin olunur. 

Beşınci icra memurlufundan. 
Mabçuz olup satılması mukar

rer bnfe, gardirok, sandalye ve 
sairenin Beyoğlunda Yükaekkal
dınmc:la Lillecihendekte Kazereto 
apartmam iSnilnde 6·9-930 tari
hine müsadif Cumartesi günll 
aaat on iki buçukta açık artır
ma ıuretile mllzayedeıi yapılaca
iından yevm ve saat mezkfirda 
memura müracaat olunması. 

Da,ünafa'ft:.a MüdDriyıtinden: 
Reaml mekteplere tevfikan 

mektebimizde de derslere T et
rini evvelin birinci günil başla-

'

[ Devlet Demlryolları ilanları ] .... _______ _ 
Kereste tüccarının nazarı 

dikkatine 
Devlet Demiryolları Ye Llmanlan Umumj idaresinden: Ecnebt 

memleketlere ihraç edilmek ve Haydarpaşa, Derince, lzmit, Mersin 
istasyonlarına mürettep olmah üzere Devlet Demiryollarında nak
ledilecek kayın (gürgen ) kerestesinin tam tarife nakil ücretleı'İnden 
% 50 si ikramiye olarak iade olunacaktır. 15 eylül 1930 tarihinden 
sonra tatbik olunacak olan bu ikramiyeli tarifeden istifade edilmesi 
için, kereıtenin harice sevkedilmit olduğu, mevrude iıtasyonunda 
tesellümündeD itibaren azami alb ay zarfında tevsik edilerek ikra· 
miye talebinde bulunulmalıdır. 

Fazla tafsilit için iıtasyonlanmıza müracaat edilmesi muhterem 
tllccar1anmızdan rica olunr. 

* * * 
Devlet Demiryollannda tenzilat 
8 Eylül 1930 tarihine dOşen pazartesi gününün sfııat sıfırında 

bq1amk Ye 17 eyllH 1930 çarşamba gününün 11aat 24 dünde bitmek 
üzere on gün müddetle, Devlet Demiryollarımn, Sıvaa ile doğru 
muvaaaluı bulunan her hangi bir istasyonundan Sıvasa gidip dö
necek yolculara gidip gelme bileti almak oartile % 60 tenzilit 
yapılacaktır. 

Bletlerin avdet mmı, yalnız bu tenzilit mtıddeti içinde Sıvas'tan 
kalkacak katarlarla bunlann devamı katarlarda muteber oldµğan
dan yolcularca gidit ve dönlf gtinlerinin ona göre tayin buyrulm•ı 
lizımdır. 

T amlit için iatuyonlammıa müracaat buyrulması muhterem 
halkımızdan rica olUDUr. 

* * * 
Şarkııla Si.-aı kıımımn 1 Eyl6l tarihinden itibaren ifletmeye ldı-

tadı m8nuebetile Ankara - Kayıeri ve dolayıaiyle Ankara - Cebeci 
ve Ankara • Kayaf - Etimes'ut katarlarının vakti hrreke~ri tedaU 
edilmiıtir. Yeni tarifelerimiz mucibince Haydarpa,adan Pazar Ye 
Çartamba gilnleri saat 20,00 de ve Sivastan Sah, Cuma ıtlnleri 
aaat 14,55 de hareket etmek ftzere Haydarpaşa - Sivaı - Ha~ 
pqa ara1mda haftada iki defa bir yolcu katarı itley~ ve ba 
katarda bir yatakh ngon bulunaeakbr. 

Bu doğru katann işlemediği gDnler Ankara - Kayaerl - Ankara 
Ye kayseri Sivaı • Kayıeri araıında muhtelit yolcu katarları i,&e,.· 
cektir. 

Daha fazla izahab haTI hareket cetTeDerinin fstuyonlanımz bell
lenti mahallerine talik edildiii ili• olunur. ---------------------------

Seyrisefain 
Jıhrku acHtıai: Galata Köprii bqında 
Bcy•tlu tS6t. $abı acentesi Sirkecide 

:\füh!1rdar zade hanı altında Teı.fst274( 

İskenderiye sürat 
postası 

( 1 Z M 1 R ) Yapuru 5 
Eylül Cuma günü saat 13 te 
Galata nhbmından kalkarak 
cumarteai sabahı lımire 
Ye akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi Iıkenderiyeye Yara
cak ve Ça11amba İıkenderi
yeden kalkarak lzmire uğ
rayarak lstanbula gelecektir. 

Trabzon ikinci postası 
(KARADENiZ) Yapura 4 

Eylül Perıembe ak.tamı 
Galata nhtamından kalkarak 
Zonguldak, loebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize, Ho· 
paya gidecek .-e dlSnUıte 
Pazar iskelesile Rize, Of, Sür
mene, Trabzon Polathane, Gire 
son, Ordu, Fatsa, Samıun, Si· 
nop lneboluya uiı'ıyarak 
gelecektir. 

Havuzlar dahilindeki lokanta 
kiraya verilecektir. Son ihalesi 
8-eyltil-930tarihinde yapılacak
br. lstiyenler o gUn levazım 
mUdiirlllğiıne gelmeleri. 

6 Eylül cumartesiden itiba
ren Bandırma ve Karabiia 
postalan idare rıhbmmdan ıa
at 18 de kalkacaklardır. 

Bayron l..ay;n 
Karadenizden muvasalab. beklenen "Ma .. 
id of Crete,, vapuru 6-8 eylüle doıtıs 

LONDRA ya hareket edecektir.Ayni za. 
manda Hull ve Bradford için emtiayi tilcce. 

riye kabul olunur. Her cürlü tafıiltt için 

Gnlota Çinili rıhtım hanımla Anağnostopu-
1 los ve Liskidis vapur acentesine mü· 
raca at. 

Beyo/lu. 5 nci icrasından: 

Sedat beye 60 lira borçlu ga
latada Danup hanında 6 numa
rada bulunmakta iken halen ne
rede olduğu bilinmeyen Cudi 

Tahsin beyin emvalinin 8/9/930 
ı tarihine mliıadif pazartesi günft 

saat 17 de borçlunun hane ye 

yazıhanesinde hacizin tatbik 

edileceği malum olmak Ye haciz 
ihbarname ve tebligatı yerine 

geçmek Uzere ilan olunur. 

lslonbul Asarı atika müzeleri 
mlidüriyttinden: 

91 ili 94 takım elbise 
55 adet palto 
52 ili 60 adet kasket 

Istanbul Müzeleri hademesi 
için nevileri balida muharrer 
melbusat ve kasketin intihap 
olunan kumaşlarla imali Eylalftn 
24 nci çartanba günü smat on 
birde açık münakasa ile ihale 
edileceğinden taliplerin ıeraiti 
öğrenmek ve nümuneleri görmek 
llzere Müze dahiliye müdiriyetine 
ve milnakasa günü de teminat 
akçelerini müstasbiben müzeler 
mübayaat komisyonuna müracaat 
etmeleri. 

t ., ' V AKIT,, a abo
ne olunuz 

nacaktır. ikmali olmayan talebe- ı 
mizin onag6re mektebe gelme· 
lert. .................................. ... 
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64~::.u:~.:=:kk:m ~ds~ı!::~=e =~e~:~:aae!ibi ··· Adapazarı · belediyesinden: 
Vaktilc: padıtahlar .çoban kızları ile izdivaç edermiş, timdi de 930 senesi Eylulün 16ıncı aiinüne 

I • 

'i'akm nlde kadar, 1 Ylcudun 
Jaıunuı kadınlar arasında mo
da idL Kadınlar denizlere gire
rek ve gDnq banyosu yaparak 
tenlerini eımerleıtiriyordu. Buna 
mukabil beyaz kalmak için ye
ni bir ~ereyaa bqlamıştır. Be
JU kalmak iıtiyen kadmlar, ye

ni bir Çctit maske kullanmakta· 

pren~lenn ~a~t~n kımıelerle evlendiiini görüyoruz. Kayser Vil- u 
~m A~ek''rdmm ZBpkof i!e izdivacı hatırlardadır. Yuğoslivya m ii sa d i f Salı gi.i n li n den şehri m ez-

. e .kd nnNamcadzadesı Nikoladan boıanan Prenses Karacor- k A 21 · · ·· ·· k d :i::.ç M_meGrıfa a •
1 

eYa
1 
ay~ gitmiı ve orada makinist bir amele urun lllCl pazar gunune 8 ar 

a ray ı e ev enmıttir. 
Mı.t~a1Gd& ~eksfı'~r Znpkofun hatıratını andınr bir eserin 6 gÜn devanı f'ttnek uzere geçen 
ıqW:az. a ay ara n an yazılarak reklam yapılması görtilllrae k . • b • b l d . . Ad 

A , • ~ .. , sene ı gı ı e e ıyemızce apazarı 

v .. ~J::.n-.!"l:U".:~egıı.. En son moda namile bir panayır küşat edilecektir. 
M/R::'Vun;·; d:!':: işbu panayırda her cins hayvan 
Mr. Yungun istifanamede ~ •• b d · ı . 
terditi sebep kendiıine verilen mu a ele' alım ve satıını 1 e manı-
tab.aisabn klfi gelmediğidir. Fil- } • 
hakika tahsisata 12000 dolar Y•- fatura ve saireye mütaallik 1er nevı 
ni 24000 Tilrk lirasıdır. 

Mr. Yung hususi bir müuae- mevad ve eş,ra, me'ktılat ve meşru-
ı• olan Boaton federal ihtiyat J baııkuına 60000 Tork lirası ile bat satılabilecektir. lVIuhtereın halkı-
mnd11r alınmııbr. 
Hindistan hudadunda harp mızın alış verişlerini icrd etmek için 
~on ~aft~lar zarfında lngilte-d':,'i,,:~:: ~:rt~il~':j belediyemizce panayır mahallinde 

aruında tiddetli muharebeler vu- dükkan ,,e sergi mahalleri tefrik ve 
ku bulmuıtur. 

Afridilerin hedefi Peıaverteh- esbabı İstirahatları imkan derecesin-
rini iıgal etmek ve bu sureUe 
hududa hikim olmakbr. Bir ara- de temin edil~ceği gibi hariçten ge-
hk Afrldiler, Pe.ıa.,ere girmifler Londra gazetelerfnln parJaten fak~t tayyare bombardumanı il~ ı k t-ccar e esnaflara ı·cap eden 

Bu maıkeyi kullanan kadınla· ıehırden çıkanlmıılardır aldığı malumata pre en son e C e ll V 
nn aldıklan ıekil, dercettlgimiı: Hali hazırda bu har~ bitme· kadın modalan eski Mısırın E· muavenet ve teshİ}atdaİremİzce gÖS· 

dırlar. 

resimde g6rillmektedir. !11!•• belki • Vezirilerde Afridilere bülhevlini taklit etmektedir. 
ıltıhak etmışlerdir. Reıimde mak- Bu İ · l ..., · ·} A l 

Muhnik gazlara kartı kullanı· ~~.Ye mec~h düımlif, Afridiler modaya gare kaşlar d6rt erı ecegı l an O onur. 
~m~•rebnd~~Y~ p~m~~~Bun~~~h~ ~~~hl~~Mff•ao~ -----~----------~--f~-~---
IDukeler, kachplar ara11nda an- tını geçerlerken bu lngiliı kur- bir şekil oluyor. Gazı· ayıntap Na ı· abaş 
_.,,_ cif ıunlarile yaralanmıflar ve öldll- Bu son moda ile, buaOniln 
•.uc taammnm e yormuş. rülmfişler. o 

• • • • • • kadınlan kırk elli asır evvelki ıı h d• ı• v • d 
Hintlilerin başında bir lngili:ı kızı kadınlara hen••mektedirler. ffiU en IS ıgın ep : 

- -- ......_,,#. 

. ~ bir mtıd'clet muka&.' 
~- bir lnıilis kaduwun Gandiye 
ıltihak ederek onun mezhebi ye 

e>nuıı talimab dairesinde yqa

dıiun yazmıfiık. 
Bir lngiliz kızının bu ıekilde 

hareketi lngiliz gazetelerinİD r------iMİlllııil-.......,._...--Q;:.;;;.:__ 
lltzan dikkatini celbetmitti. 

Gandinin medeni iayan ilin 

'bneaı Or:erlne onun safında ha· 
b ~reUe çalııanlardan biri gene 

ta Ingtliı kızı olmuıtur. Bu Iogiliz 

kııa lııgilterenin maruf ricalinden 
l\nıiral Sör Slode'in kızıdır. 

liinUilere muhabbeti ve on· 
1lrııı davalanna merbutiyeti dg. 
1'Yılile, Ingiliılerin hiddetini ka
ltnaıı Mis Slode Hint milliyet· 
~erverlerinin yapbklan bir çok 
tlllınaJiılerde an ayak olmuş, 
fihat çocuklannı himaye husu
'llııct. bllyDk iyiliklerde bulun
'-' .. ıtur. 

111riltere matbuab, Mis Slodun 
btıtlha hareketlerini, derin bir 

'itka ile takip etmektedirler. 

Onun bir Hint nllmayiıi ba
l•tıda ghteren bir ruimi derce
di,011ız. 

Aık uğrunda 
Bir taht /eda edildi 

Macar tahbna çok kuneUe 
namzet görlllen ArşidUk Albert 

' izdivaç ile biten bir •tk mace· 
rası neticesinde Macar tahbnı 
zayi etmiı sayılmaktadır. Al'fi
dük Albert bir mlldettenberi In
gilterede bulunduğu halde biç 
kimse onun orada bulunduğunu 
bilmiyordu. Halbuki bu ıeyaba
tin hedefi ArşidlikOn, aevgilisile 
evlenmek için hazırlıkta bulun
ması idi. Bu hazırlık ikmal edil
dikten sonra Arşidllk, çoktan 
beri aevdiği Macar Mm. irin 
Lelboh ile evlenmiftir. 

Madam Lelboh eskiden, Ma
caristanın Sofya sefiri M. Rano
yun zevcesi idi. 33 Yatında olan 
bu kadıo, Macr kadınlannın en 
güzellerinden sayılmaktadır. 

Prens Albert, izdivaca karar 
yermeden evel Macar tahh hak-

2 evıüı 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 Lasillz bruı Kr. 
.. T .L. ıntıkablll Dola ... ... 
• • 
• • 

Frank 
Liret 
Belga 

• • Drahmi 
Is. Frank • • 

• • 
• • .. . 

• • 
• • 
• • .. . 

Leva 
Florin 
Kuron 
SIUng 
Pezetı 

Mart 
Zlod 
Pengô 

1 
to Ley Kuruş 

.. Türk lirası Dfnar 
Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 lsterlfn (f ngtl!ıı) 
l Dolar (Amerika) 
Frıtnk (Fra1151zJ 

o Liret [1t&Jyıl 
O P'rank fBeiçlbJ 
DraJıınJ [YuııanJ 
Frant [fsvıçreJ 

O Leva !Bulgar] 
1 Florin [Felemenk] 

Kuron [Çekoslovak] 
1 ŞilınK IAV'\Uturya] 
ı Pezeta lfspanya] 
1 Ranmarl:fAlmınya) 
I ZlotJ !Lehistan! 
ı Pengö [Macaristan · 

Ley [Romanya] 
O Dinar (Yugoslm'Yal 
l Çevoneç ı Scvyet · 

Rorsa 
harlc:t 

Açddt Kapandı 

f03 o 
2n 
167 
221 
117 
s~ 

82 
,!41 

; 75 

911 ~o 
5 50 

240 o 

icaret ve zahire 
P'itlar ncaret borea•• klt1blum11mllllt 

tarafın.Jan •erimi ttr 
ael 

Aeauı Aaaal1 

Bulday 
K. P. re. p 

Yuınuşak ıo ı:. 
Sütıter 
sert 10 ıo 12 25 

1 M Temel fevki hafriyab 44, 00 
1 ,. Temel hafriyab 63. 00 
1 ,. Moluz kigir inşaab 1166. 00 
ı " Kaba yonma mozayik kabartma kigir inşaat 2337. 00 
1 ,. ince yonma ~gir inıaab 2687 · 00 

1 Ş 474. ()() 
" ap, 

1 ,. Çimento harcile derz 196 .00 
t " Kuru perre 362. 00 
1 ,, Kapak taıı ve mahalline vaz'ı 624. 00 

Gölbaşı - Bensi yolunun O - 000- 17 - 000 kilometroları ara• 
sındaki imalab sinaiyenin bedeli muhammeni olan 15000 lira hali· 
daki silsilei fiyat Ozerinden 18-8-930 dan 7-9-930 a kadar kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Müzayede, mOnakasa ve ihale 
kanunu veçhile muamele edileceğinden talip olanlann Encümeni 
Yİ llyete ve şeraiti anlamak isteyenlerin Nafia Baş mnhendialiğine 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Maarif vekaletinden: 
Mekteplerden mezun olan çocukların velileri evlitlannı g6nde

recekleri mekteplere dair malumat almak hususunda bazı m&ı~
lita tesadüf etmektedirler. Maarif Vekaleti muhtelif mekteplenn 
kabul şeartlan hakkında tenevvür etmek iıtiyenlere icap eden 
malfımab giinderecektir. Arzu edenleri~ '9Ulh adres ve teahhtttlft 
mektup pulu ile vekilete müracaatlan ılin olunur. 

-Nafia Vekaletinden: 
• 

120 ton maden kömürü 
münakasası: 

(Kayseri. Maraf) ve (Ankara-İstanbul) yollan üzerinde takribea 
650 kilometrelik iıtiktaf ameliyatı kapalı z~f uıulile .münakasaya ko· 
nulmutur. Bu ameliyabn muham30menÇabedelıb162?.00ü lNırafdır.V kAl . 

M""n kasa müddeti 10 Eylül 9 rtam a gun a ıa e a etın· 
d u ~acaktır· Münakeaaya ittirak edeceklerin teklif mektuplannı 

e ~•P.~nde ••at on L... ..... kadar Nafıa Vekaleti Müsteşarlığına verme· 
aynı fıU - ~ .. • h leri lazımdır. Talipler nıunakaaa tarlnameıı, .~·~•1 .. !~~tname, mu• 
k vele nümuneıini Ankarada Umum Yollar ~udurlugunde ve lıtan
b:l İzmir vilayeti batmühendiıliklerinde mütalea edebilirler ve 15 
lir~ mukabilinde tedarik edebilirler. 

ali Ticaret mektebi müba-
yaat komisyonundan: 

Mektep kaloriferi için alınacak 120 ton krip~e m~~en kömilrt. 
15 - eylül - 930 pazartesi gUuli saat an bette ıhaleaı ıcra. olunmak 

ı-liııiiııiıiıı ________ ııiliiıı-11 üzere kapalı zarf uaulile mtınakasaya vazolunmuftur. Talip olanla 
nn ıartnameyi görmek Oıer• hergiln mektep idaresine ve müna· 
kasaya ittirak edecekleriD de tartnamede yazılı olduğu üzere te
minat akçelerini mDeateaab iktı .. diye muhasebeciliii veznesine 
tevdi ettikten sonra yevmi ihale<ie mektepte ml\tqekkil komiıyo· 
numuza milracaatları. 

- Zahireler -
av dar 6 !lo 6 ~~ 

kındaki iddialanndan feragat et
mit ve bu tahtın namzetlerinden 
olan Prens Ottoya ıadakat ye• 
minini ifa etmiftir. 



,(' ~ Gautemı:•• --:.~ •• .....:.ı:.. bMıı .:i.ı.,, mah= ~- ... , 

Guetne ~.ıdertlectt mektupların üı:erin~ idare içln~e f idare ] yuı ya 1 

L 
ait he f Yazı ] iıareti konulmalıdır 

Bu.ı..,._ 111.ı.t.Dluua ı..ı..uuı-. ~ mwlra.Ll ....... -ktylara ..... ,..,., p&Rlanıı 

~4- " IUıı.larııı _...._.. tm.I•• tcla.te -··ı tllelfldlr __Jj 

" " Hüseyin HüsnO 
Noradonkyan 
Mehmet Kadri 
Rukiye Hanım 
Fevzi Bey ve hiasedarlan 
Ali Rıza ~ 

., 

" 
" " 
" 

Mahmuriy~ .. " Odalar ç~kmazı • ) O " Zencefil 66 
" Camii Şerif 180 tt 

Alaca mescit 250 
" 

Nedime ve Hamdune Hanım 
Madam Avrui ,. " · Yemeniciler· ' 187 ,, . l . ' 
Fitnat Hanım Halit Bey 
Ziliha Hanım 

,, ,. Odalar çıkm~zı 88 ,. 
" " Yaprak çıkmazı · 200 ' ,, ! 16 · 

Fikriye Hanım · " " Odalar çıkmazı 84· 21 ' 
Hacı Ahmet Efendi AJ 't 91 " 39 " ,, aca mescı 

3 9 
~;~ida _C~nsi m~~arrer ar1alar mutasamflannın Yergi b~rcunın dolayı ııa~lm.aıı takarrnr etmekle 

• • tarıhınden ıtibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmutttir. Talip olanlar lstanbul VilAyeti 
ıdare heyetine müracaatları. ( T.) 

r;;~,A K 1 T ı ~.:ı 
~~~ !!~~~~I HUk6y fUb<sİ d~!!e1~!.:~::ahalle ve caddesinde 

•••••••••Tarife••••••••• · atili 75 cedit 69, 71, 73 No arta Ühibinin vergi borcundan dolayı 
: 1 Def alık tunu JO : 3/9/930 ta~ih~nden itibaru 21 gUn mOddetle müzayedeye konul-
: .:ı • . • $O : ~uıtur; talip olanlar lstanbul vilayet idare hey' etine mOracatlan. (T.) 
• .1 : ........ - ııı. • • • 6~ • .. ~ ;o; 

• • ı 4 • 25 • • • 
: lhtlvaç kalmayın- : 
: cava kadar (azam? : 
: 10 Jefa) il~n edil- 100 : 
: mek '/lzere maltla : . . . 
: Abonelerimlzin her üç aylıtı için : 

: bir def uı meecanen'. • 
• • • 4 satırı ce;:eo illillanu fazla ~aun • 
: lçl..ıı 5 er kuruş ummolııııur. : ......................... : 

l 
Kiralık - Satılık 

Sabbk hane - Şehzade- battnda 
Cakurç~me yanında Ta~ban atkasında 
Marmarayı nezaretli 9 numaralı be~ oda 

vemüştemilAtlı müceddet ktrgir hane 
Hb1lktır. içindekilere müracaat. 

UIS ilhl liiWf w 

Mütefettik 
Biçki dikit dersleri - 18 se· 

nelik tecrübeli uroll•le ders almak iste· 

yenlertn DiTanyolunda. Biçki • yurdunda 

Hakla Beye müracut1ın. T~lc~ ~038 

MOracaat evi - Her işe mu
tabassıs memurlar sevk eder her şeyde 

bımf teshiltt gösterir. 

A!ek~iyadi ha.o Galata, müessisi 
Ferit 

Seyyar Tllrk memur iıtiyonız 
yapacağınız muameleye göre ayda 

90 liradan fazla kazanabilir &iniz. 

lstınbol dördnncü Vakıfhan içinde 
Ünionkol Tesriat 

Muavenet istiyorum- Edimedcn 
geldim. Mektebe girecektim. Yaşımın 

küçüklüğü sebebile a1madılar. Eskişehire 
ailemin yanına gitmek istiyorum. Fakat 
param yoktur. Ehli insaftan· bazı kimİe-
ler muaveneti nakdiyede bulunurlarsa 
ben fakiri duahan etmif olurlar. 

Gebze· Aldiliu oteli: tzzET 

Mühim ve klrlı ilin: Milracaat 
evi - lstanbulda senevt 7000 Jiva ktr 
temin eden bir işten dolayı sermayeda
ranm teşriflerini rtca eder. 

Aleksiyadi Ihn Galata 

' ' ' ' 1 ' ı~ 
.ı ' ı 

· SatilıR nane ' . 
F erik&y tubesi dahilin~e birinci kısım bilezikci · sokağinda 

1?1 - 103 No m~ez bir çab !ahtında iki bap hane tabibinin ~~r
gı borcundan dolayı_ 3 - 9 - 930 tarihinden itibaren 21 gftn mtiddetle 
mnzayedeye konulmuıtur. Talip olanlann Istanbul villyeti id~e 
heyetine mOracaatlan. (T.) . 

lstanbul defterdarlığından : : · 
Duba inşası münakasası: İstanbul av vergileri müdür

lüğünün balıklmne müzayede mev·kiine meıhal olarak 
yapılacak 957 5 lira keşifli ahşap duba kapalı zarf usu
l ile münakasaya konulnıuştur. Keşif ve şartnamesini 
görnıek istiyenler Defter.darhk Heyeti fenniyes~~e .gel
meleri ve münakasaya iştirak edecek )erin de 720 Jira.:. 
hk teminat para veya mektuplar;Je teklifnamelerini 17 
Eylül 93 J çarşamba günü saat 15 de Dt>fterdarhktaki 
münakasa ve ihale komisyonuna vermeleri. . . .. 

lstaı:ıhul Zat maaşları Muhasebeciliğinden: 
1 - BılCimum maq tediye fubelerinden tekaüt, yetim ve· dul

lann eylül 1930 yoklama ilmilhaberlerinin alınmasına 2 eylül 930 
salı ,nnOnden itibaren bıılanılacaktır. 10 eyini 930 çarıamba günü 
akıam ikmal edilecektir. 

2 - Kadın günlerinde erkeklerin ve erkek günlerinde kadın-
ların yoklaması yapılamaz. . 

3 - Yoklama muamelesi müracaat itibarile sıra No. sile, yapı
lacağından sırası gelmeden hiç bir: kimıenin yoklaması yapılamaz. 

4 - Mütekaidinden devairi ıajreden ücretle müstahdem olanlar 
yoklama ilmühaberini mensup olduklan devairden aynca tastik 
ettireceklerdir. 

5 - V oklamasını icra · ettirecek her sahibi muaıın yedinde 
bulunması icap eden vesaik berveçhi zirdir. 

A - Maaı cilzdanı 
B - Nnfua tez~er~i . . 
C - Retmi senet (Resmi senedi bir muamele dolayısile alm

mif ise idaremizden veiilen nümara pusulası ) 
6 - g6aterilen müddet zarfında yoklamasını yapbrmıyanlann 

maqlan 1DUf tediyatmm hitamından sonra kabul ve maqı ita 
edileceğinden her sahibi maaı mutlak aurette iıbu ıekiz gOn zar
fında yoklamalannı yaptırmaları için istical gC>stermelidirler. . 

7 - Maaı c&zdanlannela her sahibi maq1n fotoğr&fı me•cut 

=$AYISI 11E~ VG"DE 6 KU~UŞ = 
MATBAA VE ıDı\REIIA~E: 

lST ANB l.."L. Babıali, /.n\:ara caddcs nde •v AKIT \TRDU. 

1 . Lr.ı . 1970 < iDARE IŞLERJ ı ı~ı < YAZJ ışu:;ır ı r.ı .. a1 , VAKJT. r ... ıa ı.uı ... ~ 

-~_.;.....;....--~--~--~----------~-------~----~~---. 
!l~~g Robert Kolec ~I ., iil · Kolec kısmı - Ali mühendis kısmr - Sanayi kurlan · · 
i1 . Her perşeınbe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye kad•r 

mllracaat kabul olunur. Yerler mah
0

dut =··al 
~~t] tavsiye olunur. _ 

Denizcilere. illın · 
Istanbul Deniz Ticareti mü

dürlüğünden: 
EylüJiln dördüncü perşembe sabahı saat dokuzdan itibaren b

tanbul telefon tirketi . tarafından Anadolu hisan ile Rumeli hisarı 
arasında mevcut telefon kablosuna siperlik etmek• \izere tıbtdba" 
bir bir çelik kablo vazedilecektir. Kabloyu döıeyecek meraki\Jill 
bat tarafında yekdiğeri üzerine ıakulen mevzu üç alamet buluna" 
cak ve bu alimetlcrin en üs ye en alttaki kırmızı renkte kOrre .,, 
ortadaki main ıeklinde olacaktır. 

lıbu alimetleri hamil olarak mezkCir saha dahilinde kablo dl-
llJllD pıerıkipteıa ıafaiDin açık ıeçmeleri illn olunur. " 

E vl{af' levazim müdürlüğünden: 
Y enicami helilannın kısmı azamı meccani ve bir kısmı ücret 

mukabilinde idaresi bu bapta tanzim ve tertip edilmif olan ıera"' 
it dairesinde ihale edilecektir. Talip olanlann ıeraiti anlamak 
Oz:ere her giin levazım idaresine ve ihale günll olan eylnliln oÇBır" 
cü çartamba glinü saat on beşte idare encümenine müraca~_, 

Galata ithalat gümrüğü müdirli-
ğinden: 

Kilo Gr. 
45 30 Kadife çiçekli ipek mensuca~ 
• • Kereste parçaları. _ . . . . . 

Balada yazılı eıya 16/8/930 tarihinden itibaren arttirma ınıretiJe 
ıatılağa çıkarılarak yirmi gün zarfmda furuht edileceğinden talip-
lerin sataş komisyonuna müracaatlar. · 

~ 

Galata 
liğinden: 

ithalat gümrüğü~ . üdir· 

Adet Kap Kilo Marka· No: 
6 S. 142 AB Muhtelif Makama 
5 , ., 219 S 115 Asit Borik 
1 · 402 PF 3 Pam. Y~cn be.ıl 1 

" . 1 ,,n . 135 SF 153 Pam. Çorap 
2 B 315 PO 100-101 Yün mensucat 

. 2,3 Num~aı. ~mbarda butnan balada yazılı eşya 16 s-930 uri"' 
binden itibaren 20 gün mllddetle bilmüzayede satdacağından talij>-
lerin mµr acaatları. · · ,,,,,,,_ 

olmasından ııaşi ilmühaberde fotoğraf ilsakı mecburi dejildir. 
8 - Şubelerine gelemiyecek derecede rahatsız: olanlar yokla111• 

ilmühaberJerine heyeti ihtiyariyece metruhat verdirilmekle berabet 
ayrıca polis ' merkezince tastik ettireceklerdir. 

9 - Mahalle heyeti ihtiyariyesinin nazan dikkatine: 
A - ilmühaberler mutlaka tekmil heyet tarafından milbarkll"' 

mit bulunacaktır. Şayet azasından birisi bulunmaıaa esbabı ayrı~ 
yazılacaktar. . . · • 

B - Babasmdan maaş alan kız: ve oğlanlann doğum tariltler• 
yetlerindeki Nilfua tezkeresine göre rumi ve arabi olmak · &zer• 
mutlak olarak ilmühaberlerde bercedileccktir. 

10--: Yoklama günleri: 
Eyllll ikinci, dördüncD, altıncı, sekizinci günl~r erkekler. 

,, ÜçOncü, yedinci, dokuzuncu ve onuncu gtınler. kadtnlat 
mDrac•-at edeceklerdir. 
~-·---·-1 llllP'T•l--""-------·-nı 1 • 7"""" Mes'ul müdür: '.Rtfik ~ 


