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Tevfik Kamil Beyin 
beyanatı 

4 '/Incil $ilpıf amızdadır 

Mısır meb'l!§.ları 
Zabıta ile müsademe ede

Gazi Hz. 
Dfln alqam Adalara doğru 

bir tenaz.z'ifh vaplılar 

Bu akşa~rayda bir 
müsamere verilecek 
Gazi Hazretleri dnn akpm 

OstU Ankara motörO ile Adalara 
doğru bir tenezzlllı yapmııJar, 
müteakıben avdet buyurmuılar
dır. 

Kaçmamışmış ! 
Halbuki Ankara icra dairesinin tebliginde 
Cenani B.in "firarı,, haberi kaydolunmuıtu 

rek meclise girdiler 

• GazJ Hz. nin manevi kerime-
leri Rukiye hanımla jandarma 
birinci mOIAzimi HDınll B. in 
evlenmeleri mllnuebetile yum 
akıam saat 22 de Dolmabahçe 
sarayında bir mOumere verile
cektir. MOıamereye davet edi
lenlerin davetiyeleri dtln tebliğ 
edilmiıtir. 

M. Rist Ankarada 
Ankara, 24 (Telefon)- M.Rist ' 

geldi. Maliye vekili Beyle görüı-
til. 

Kıradere ormınlerı l9ln 
müzakere 

Davamızı (!6ruel( h~~imler ve mes'ul mDdtıranıDz Refi1' Ahmet B. 
Evvelki ganka muhakeme ba~langıcında 

Me6•ru111nn zorllJ 

Ankara,24-Karadere orman
lanm ifletmek iıteyen lngili& 
grupile bugün ikhsat yeklletinde 
bir mtızakere yapılmlf ve gurup 
mftmeuilleri içtimadan Hora 

glrtlOclerl Mışıı 1'ot'lt!mAnfonı Baıvekilimizi ziyuet etmiıtir. 

Mısır seyahati mllnasebeti!e tegafnl ediyor. Ali Cenani B. 
(Yakıt) ı Ankara ceza mahke- kalklDlf, gflnfln birinde Mısıra 
mesine davet eden ıabık Tica- gitmif. Gazeteler bu seyahati 
ret vekili ve Gazi Ayıntap bir nevi firar mahiyetinde gös
meb 'usu Ali Cenani B. bu da- tererek neıretmif. Vay efendim, 
vayı ikame ederken bize öyle siz misiniz, bu neıriyab yapan ! 
geliyor ki kendisinin bu memle- Geliniz de timdi ceza mahke
ket içinde iıgal etmiş ve etmek- mesinde hlkimlere hesap veri
te bulunmuı mevkiden tamamile niz. Çllnkll bu neıriyat Ali Ce

nani Beye kartı bir hakaret 
Naha. P•f&DJD iatifaııDzeri~e 

Mlllrda vaziyet an•vn mlih.im 
bir tahamll ~eli. Nahaı Pt
Mıaırda bPani uui ahklmınm 
lik lif vakit tadil edilemem.mi_ 
kRlfJI ipa tift" illifWa>" Ja}'IJIUI 
hazırlamıf, bunu Mısır kıralına 
takdim ve Mısır kıralmın bu 
IAyihayı imza etmeı·ni bekle
ınifti. Halbuki layiya kıral 
tuafından imzalanmamlf, bu
nun neticeıi olarak Nahas 
pqa istifaya mecbur olmutlu• 

Bunu mllteakıp Mııır kırab, 
lamail Sıtkı papyı batvekilliğe 
ptil'IDİf, yeni baıvekil milliyet
penerlerin itimadını haiz olma
dığından mecliate kabir ekseri
yeti haiz olan milliyetpe"erlerle 
mncadeleye karar vererek geçen 
seneki gibi bir diktatörlük vll· 
cuda getirmiştir. 

Bunun neticeai olarak Mısır 
pulementoıu daj1blmıı ve Mısır 
IDeb 'uslannm içtimaı menolun
muştur. 

Meb'uılar bu memnuiyete raj'
lllen toplandıklanndan Mııır hil
k6meti fevkalade tedbirler al
llUfbr. 

Bu itibar ile M11ırda geçen 
leaeki hadiseler tekerrür ediyor. 
Geçen seae de aynen böyle ol
nıuı, net·icede milli fırka muvaf
fak olmuttu. 

BUgGn a11nan telgraf haberleri 
IUDlardır: 

[Alttarafı 2 incl sayıfamızdadır ] 

Türk - Yunan itilafı Yunan parlemantosunda 

Tasdiki bir gün dilhD geciktirdiler 
M.. Veniaelo• taecli- B. . h . d Irak kıralı ke aleyhtar ve mü•- ır ı tı a 

- • . ti tenkil olaruan fır- .. . 
Tayyare d.e .Musıra gıt kasından çıkaracak Genç ve guzel bır 
Yakınd~ hır Avrup~ 1 . . İngiliz misi Müs-
aeyahatı de vapar~k .. Şımarık muhacırler harbı- ı ·· ld . uman o u ye nazırına yuha çektıler 

Seyahate çıkan kıral FeyS1Jl . 
. Bağdat, 23 (A. A) - Kır~l 

F eysal, hava tarikile lskendera
yeye gitmiıtir. Kıral, oradan 
Avrupaya geçerek doktorlann 
tavsiyelerine tevfikan birkaç 
ay Avrupa kaplıcaJannda kala· 
caktır. lngilteı eyi ziyaret etmesi 
muhtemeldir. 

Atina 24, (Anek) - Diln Yu
nan parllmentosunda Tilrk-Yunan 
itiWınm tetkik ve mllzakeresine 
başlandı. Celse açılınca meclis 
reisi isimlerini yazcbrmıt olan 
siyasi fırkalar reislerini a6z al
mağa davet etti. Fakat reisler 
bir biri akabinde ı6z almaktan 
istinkif edince meclis reisi M. 
Çirimokos mllzakereyi bitmit 
addederek kitibe tasdik liyi
hasım okumağı emredince siyasi 
fırkalar rilesa11: 

- Hayır bayır, daha mllzake
re bile bqlamadı, diye bağır
mağa baıladılu ve itilifname 
vesaikini henilz tetkik etmedik· 
lerini siSylediler ve müzakerenin 
talkikini istediler. M. Venizelos 
bu umumi iatinkAf karıısında 
hiddetini gilçlilkle zaptedebiliyor
du. Meclis reisi M. Venizelosla 

Yukarda resmini gördUğUnllz 
genç lngiliz kızı, Mis Elin, iki 
sene evvel Londrada MUslUman 
olmuı ve Fatma Hanım ismini 
almıştır. 

u .. ıtalık v AKIT l 
uzun müddet mllzakereden son
ra müzakereyi bugüne talik etti. 
Siyasi fırkalar reialeri bir giln
Ink talike muvafakat ettiler. 

MBzakerenin neticesini meclis 
binası haricinde bekliyen bazı 
mubacirleı meclisten çıkan har
biye nazın Sofuliai yuhalamışlar 
ve zabıtanın müdahalesi tızerine 
dağılmıtlardır. Muhacirler bugün 
de bir içtima yapmağa tqebbüs 
edeceklerinden zabıtaca fevkali
de ıiddetli tedbirler ahnmıthr. 
Siyasi fırkalar rllesasımn obıt

Bu mis, o zamandanberi A
rapçaya çalışmış ve geçen kur
ban bayramında Londra cami
inde Kur'an okumuıtur. 

Y4rın okuyucıılarımı~ l ilim zevki ·/ 
takdim eflllyoruz H. Nimetullah 

l\ıtünderecattan bir Bir resim galerisi 1Azım 
kısım: Muhittin Sebatı 

Beyaz kasketli kadın (Ş:.·r) , Sineme, her hafta bir filfm 
J\. Sırrı Fa. 

Yevrumun hlıer1nde 

lkı intihar, bir müfahede 
Fikret Adil 1 

Türkter mezalim yapmazlar 

San'at bahiılerl 

Nefiı bir hikAye rtiksiyoD11oa rağmen bugiln itillfın 
35 reye kartı 175 reyle kabul 

edileceği muhakkak görülmek
tedir. 

M. V enizelos meclisteki vazi-
yet karıısında kendi fırkasına 
mensup olup ta itilafname aley
hine rey vereceklerin ve yahut 
rey vermekten istinkaf edecek
lerin derhal fırkadan ihraç edi
lecell lerini ve bunun için de bu
gün itilatnamenin tayini esami 
ile reye konulmasını iatiyeceğini 
söylemiştir. 

tqkil edermif ! 
Biz, ıenelerce bu memleketin 

ıiyasi hayab içinde rol oynamış 
ve bundan dolayı Divanı ililer
de auallere maruz kalmıt bir 
insandan bu tarzda bir hareket 
vukuuna hayret ederiz. 

Ali Cenani B. alelade bir fert 
değildir. Ali Cenani Beyin şah

[ Lütfen sayıfayı çeviriniz ) 

Ankara da 
Şeyh Saidin 
muhakemesine 

edildi 

oğlunun 
devam 

Ankara, 24 (Telefon) - Şeyh 
Saidin oğlu SalAhattinin ve 
arkadaşlannın muhakemesine 
bugDn öğleden ıoma ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi. 
Muhakeme gizli celse ıeklinde 
ceryanetti. Neticede ıabık Beya-
zıt meb'usu Şevket Beyin gayn 
mevkuf olarak muhakemesine 

' 
Sal&bettiııiıı bazı iddiaları hak-
kında g&terdiği t•hitlerin din
lenilmesine ve muhakemenin de 
8 temuza talikine ktru werildi. 

Şe•ket B. akşam &zeri tahliye 
olundu. 
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siyeti ve hayatı umuma malolan 
bir adamdır Eğer icap ederse 
böyle bir adamın umumi bayatı 
alakadar etmek noktasından 
kendisinin hususi hayatı bile 
tetkik ve taharri edilebilir. Ceza 
kanununca bir cürüm mahiye
tinde olmasa bile kendisinin 
resmi hayatına ait bir işte bir 
kusuru göriilmüş iıe gazeteler 
bu ciheti mevzu bahsedebilir. 

Halbuki gazetelerde yazılan 
feylerin esası Ali Cenani Beyin 
resmi hay.:atma merbut ve matuf 
hadiselerdir. Ali Cenani B. Mı
sır seyahatine çıkmazdan evvel 
B. M. meclisinden iki ay mezu
niyet almak için mektup ile 
mliracaat ettiği zaman kara ci
ğerin4en tedavi edilmek üzere 
(Viyana) ya gideceğini bildir
miştir. Halbuki bir taraftan böy-
1.e (Viyana) ya gitmekten bahse
derken diğer taraftan ne aile: 
ıine, ne dostlarına, ne şerikle
rine malumat vermeksizin An
karadan harekt etmiş, Adana 
yolunu tutmuş, Adanada kendi 
tanıdıklarına tesadüf ettiği za
man onlara da (Gazi Ayintap) a 
gideceğini söylemiş, Adanada 
bir gün kaldıktan sonra da Su
riye yolunu tutmuş, Trablus 
Şama gitmiş, oradan da Mısıra 
geçmiştir. 

Bu, gazeteler için her zaman 
bir (havadis) değil midir? Bu 
memlekette ilk gazete çıkmıya 

başladığı gün resmen ifade e
dildiği gibi bugünün tarihi de
mek olan gazeteler için bunu 
yazmaktan tabii ne olabilir? Bu
nu yazmıyan bir gazete gazete 
olabilir mi? 

Belki bir memleketin kanun
ları Ali Cenani Beyin bu tarzı 
hareketinden dolayı kendisinden 
resmen sual sormaz. Fakat beri 
tarafta Gazi Ayintap meb'usu
nun siyasi hayatı ile alakadar 
olan bir efkarı umumiye vardır 
ki o Ali Cenani Beyin Ankara
d a ve yollarda neden dolayı 

nereye gideceğini saklamış ol
duğunu mutlaka öğrenmek ister. 

Aazeteler Ali Cenani beyin 
Mısır seyahatinden behsederken 
hepsi de (kaçmak) kelimesini 
kullandılar. Ali Cenani B. bun· 
dan müteessir olmuş ise bunun 
yerine nasıl bir kelime kullan-
mak lazım geldiğini söylesin de 
biz de öğrenelim. 

Malumdur ki (kaçmak) demek 
bir adamın kendisi ile alakadar 
olan, kendisi ile hesap ve kitabı 
olup kendisini bekliyen, anyan 
kimselere ve yerlere hiç haber 
vermeksizin kalkıp başka bir 
yere gitmesidir. Ali Cenani B. 

Mısıra giderken Ankarada tanı· 
dıklarından, dostlarından birisi· 
ne haber vermiş midir? 

Kendisi ile resmen alikaıı bu
lunan her hangi resmi bir ma .. 
kama malfimat vermiş midir ? 
O halde bu seyahati firar veya 
kaçmak tabirlerinden başka na .. 
sıl bir kelime ile tavsif etmek 
mümkündUr? 

Nitekim dünkü nüshamızda 
kaydettiğimiz veçhile büyük mil
let mecJisi di\!&D riyaseti kendi 
vaziyetini tetkik ettikten sonra 
(gayri mezun gayip ) addetmiştir. 
Diğer taraftan gene Ali Ce
nani B. in gaybubeti ıayi olunca 
kendisinden iki yüz bin liraya 
yakın alacağı alan Maliye veka
leti daha kat't harekete geçmif, 
divanı Ali tarafından Terilen 
mahkumiyet karanm icra için 
dairesine müracaat etmiı, icra 
dairesi Ali Cenani B. i aramıf 

taramış, kendisinin (firar ettiğini!) 
bildirildiği ve nerede bulundu· 
ğu ·da öğrenilemediği için icra 
ilanı gaipler ve firariler hakkında 
mutat olan usul dairesinde ga
zetelere verilmiıtir. 

Bu vaziyet karşısında Gazete-· 
cilerin firan resmen kayıt illn 
edilmiş olan Ali Cenani Beyin 
hayata ve mukadderatı hakkında 
tetkikata tahkikata gırı~meıi, 
her gazetenin kendi istihbar ve-
saiti ile elde etmiş bulunduğu 
malumatı neşretmesi en tabii 
bir hareket, en zaruri bir vazi
fe değil midir? bu tarzdaki yazı
ları Ali Cen~ni beyin kendi şah
sı hakkında hakaret için yapıl
mış neşriyat kabilinden addetme
si .gülünç bir hal değil midir? 

Dediğimiz gibi Ali Cenani B. 
gazetecileri mahkemeye davet 
edecek yerde baştan aşağıya 
kadar bir muamma halini alan 
Mısır seyahatinin mahiyetini 
efkarı umumiyeye izah etmeli· 
dir. Neden dolayı memleket 
haricine . gider iken, bahusus 
kara ciğerinden çok ağır surette 
mustarip olduğunu ve belki bu 
hastalıktan kurtulma111 bile müm
kün olmıyacağını resmi müra~ 

caabnda bilhassa kayıt ve iıaret 
etmiş iken hiç kimseye görün
meksizin ve gideceği yerin izini 
sezdirmeksizin Ankaradan çıkıp 
gitmiştir? Yolda gider iken ne· 
den dolayı tesadüf ettikleri bil
diklerin~ de Mısıra gideceğini 
söylemekten çekinmiştir? Neden 
dolayı B. M. Meclisine resmi 
muracatında Viyanaya gideceği
ni söylemiş iken en 'kısa yolu tu· 
tup oraya gitmemit te ta Sina
dan, Süveyşten geçerek Ehram-
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isabet olacağı muhakkaktı. 
sonra bilvesile kerhen ve zorla 
kendisini ittihatçı yaptıklarını da 
Kutsi Efendiye fıshyacaktı. 

Kutsi Efendi paşanın zafını 
çok iyi bilmekte idi. Onun için 
Tayyip Efendinin gördüğti rüya 
için : 

- Rüyayı sadıktır, paşam 1 •• 
dedi. 

Oıağı Tayyibin içine koyduğu 
şüpheyi izhar etmekten kendini 
menedemedi: 

- Memleketin hali göz önün
de. zaten o idarenin memleketi 
bu hale getireceği belli idi. 
Zorba adamlar. 

Bir lahza durdu. Tayyip kah
vede mahalleliye kendisinin na

, sıl kerhen İttihatçı olduğunu 

yutturabilirdi. Fak~t İmam açık 
gözdü. Onu daha mahirane kan• 
dırmak icap ediyordu. Hürriye
tin ilk ilanındaki tagayyübü bel
ki hatırlaması muhtemeldi: 

- Bir akşamdı... diye sözftne 
başladı... Hürriyet fedayileri ko
nağı basmıılardı. Aman zaman 
demeğe vakit kalmadan beni ku
lüplerine gattırdtiler. "ille sen bi
zim adamımız olacaksın. Tecriibe 
görmUş bir insansın. fikirlerin
den çok ziyade istifade edeceğiz.,, 
Dediler .. 

Tam bir buçuk ay bı.rakma
dılar . Nihayet tabanca albnda 
şerlerine linet diye kabul eder 
göründüm. Molla!.. işin iç yDzn
nü bilmiyenler, beni ittihatçı sa· 
narla, ihtimal .. 

LYAKITınTILC 

Ankarada fecı bir ınhidam 
Bir apartıman yıkıld1. Ölenler, yaralananlar, 

inhidama sebebiyet verdiği iddiasile 
mevkuf olanlar var 

Ankara, (Telefon) - Eu sabah 
saat sekiz buçukta burada şeh· 
remaneti karşısındaki eski yan
gın yerinde Kınacı zade hanı 
yanındaki yeni yapılmakta olan 
llç katlı bir apartıman birden
bire yıkılarak ameleden bir kıs· 
mınm öliimünc sebep olmuştur. 

Hafriyat neticesinde iki ölü ile 
bir ağır yaralı çıkarılmıştır. 

Ağır yaralı amele Manastırlı 
Mehmet Alidir. Ölülerden birisi 
Yalovada iskan edilmiş müba
dillerden dıvarcı ustası Suleyman 
oğlu ~sım diğeri manastırlı Sa
kıpbr. 

Söylenildiğine göre bu sabah 
yapıda çalışılırken evveli binadan 
bir kaç tane tuğla düşmüı, iki 
üç ıaniye sonra da koca bina 
büyük gürültülerle yıkılmıştır, 
Ameleden bir kısmı -bağırarak 
kaçabilmişlerdir. Bu arada 130 
tavukla bir kasap dUkkinı enkaz 
altında kalmıştır. 

Zabıta bir taraftan lizım ge
len tedbirleri alırken diğ~r ta
raftan alikadarlan tevkif etmiş· 
tir. Bu ıırada Dahiliye vekili de 
gelip izahat almııbr. Enkaz al
tında kalanlann cesetleri akıam 
Ustü çıkarılabilmiştir. 

Tahkikat neticesine gare apar-

lar diyanna gitmiştir? Sıhhi va-
ziyetinin izin anuhalınm neticesini 
almadan hareket etmeye mec-
bur edecek olan müstaceliyeti 
nasıl oluyorda kendisini bu ozun 
sefere katlandmyor? Eğer haki
katen Mısı.ra gitm~ğe karar 
vermiı idiıe nasıl olup ta Viya-
nadan bahsetmeye cesaret ede
bilmiştir? 

Meclia riyasetine karşı eğer 
böyle değilse, yani evvelce Vi
yanaya gitmesi mukarrer iken 
diğer bir sebepten dolayı bu 
kararından danmliş ise neden 
dolayı bu ikinci karannı bili
hare bildirerek ilk müracaabni 
ve malumatını tashih etmeğe 
lüzum görmemiıtir? 

Ali cenani Bey gibi bu mem
leketin umumi ve milli hayali 
içinde muhim bir vazife ve mev-
ki almış olan bir zatın bu sual· 
lere açık ve mukni surette 
cevap vermesi lazımdır. 

Ve sonra iğilerek Kutsi Efen
dinin gözlerinin içine baktı : 

- Se.n ne fikirdesin?.. Diye 
sordu .. 

imam pitkin bir adamdı, işin 
alayında idi . Onun için : 

- Haıa Efendimiz, haıa ... 
Efendiniiz gibi sarayın nanı ni
metile bftylimüş olan bir insanı 

kAmil hiç ittihatçı olur mu ki .. 
Pata neş'e ile Kutsi Efendi· 

nin arkasını okıadı : · 
- Molla olur ferasetli adam 

değildin sen.. Dedi . 
Ve iğilerck kulağma fııladı : 
- Eh, ıu iş olursa hizmetin 

unutulmaz Hocam 1.. 
Diye vaatta bulunmağı unut

madı. 

imam gittikten ıonrıi paşa 
geniş bir nefes aldı . 

Şimdi işin mühim bir tarafı 
kalıyordu: 

Acaba kendiıine ne. teklif 
edilecekti?. Ah o can1m (Saras· 
kerlik) unvanı lağvedilmiı, o 

tıman ve arkası Burhan Can Be
ye aittir. Binanın mimarı maa-

rif vekaleti sabık mimarı Nazım 
Beyeir. 

Ustabaşısı Isa isminde biridir. 
Bu adam bu vak'adan sonra 

kaçmış, fakat Ziraat mektebi 
civarında yakalanmıştır. 

Bina sahibi Burhan ·can Bey 
birkaç sene evvel f zmirde bir 

doktorun bogulması hadisesinde 

muhakeme edilmiş, beraat etmiş· 
ti. Ustabaşı lsamn evvlce şoför-

lük ettiği sırada iki kişinin ölü
müne sebep olduğu söylenil
mektedir. 

Ölenler kayinbrader ve enişte 
bulunmaktadırlar. İkisi de bu 

yapıya bu sabah girmiş bulunu-
yorlardı. · ..;. 

Tabibi adli, Asımın inhidam
dan sonra .dört ıaat yaşadığını 
tesbit etmiştir. 

lnhidamın sebepleri malzeme
nin çOrüklüğO, fenni lakaydiler 
ve isticaldir. lsticale sebep te 

Burhan Beye on bin lira borç 
veren ATiındiık zade Osman B.in 

burç için ııkııtırmasıdır. 
Mimarın bu likaydileri ve is

tical bir gün evvel Şehremane-

tine bildirdiği ve Emanetin inşa
atı dün akşam yasak ettiği iddia 
olunmaktadır. Avunduk zade 

Osman, mimar Nazım ve usta
baıı lıa mevkuf bulunuyorlar. 
Tahkikatla müddeiumumi mua
vini Nizım B. meşguldür. 

Mavi vagon 
Yataklı vagon şirketi 

teklif atta bulunacak 
Yataklı vagonlar şirketi umu

mi milfattişi M. Sakonp hükiı
metimizle temasta bulunmak 
üzere Avrupadan şerimize glmiş
tir. Mumaileyh yarın Ankaraya 
giderek Haydarpaşa-Ankara ya
taklı vagonlarının daha lüks bir 
hale ifrağı için bu hatta tek 
yataklı ve mavi renkli vngonlar 
kullanılmasını Devlet demir yol
ları idaresine teklif edecektir. 

şatafatı. unvan ( Harbiye nazırlı
ğı) na çevrilmişti. Eh ister misin 
kendisini Maarif nazın yapsın

lardı ?? Olur mu, olurdu. Çünkü 
bu meırutiyet devri idi. Akıl 
ıır ermez bir idare idi. Talat 
paıa, Cavit Bey.. Hep böyle 
bulundukları sandalyelerle uzak 
yakın alakaları olmıyan insanlar 
değil mi idiler?.. Birisi posta 
memurluğundan Sadaret koltu
ğuna; diğeri' mektep müdürlü
ğünden nezaret sandalyesine 
çıkmamıt mı ıdi ?.. Tablakarhk· 
tan birinci ferikliğe çıkmayı pek 
tabii gören paşanın havsalası 
bu noktayı bir türlü kavrıyamı
yordu .. B~ itibar ile kendisine 
Maarif nazırhğmı pek uzak bul
muyordu. Nazır olmak demek 
kararlara, tezkerelere mühür 
basmak , Vükela meclisinde 
mütalea beyan etmek değil mi 
idi ??.. Şimdi nazırlar bir de 
Meb'usan meclisinde sorguya 
çekiliyorlarsada mecliste nerdev-

Mısır meb'us~!! 
--... :::ı::mıı-=:ı=::ı-zs;Si-

[ U-r tarafı ı ıncı 'a' ıfamı t.d' b'u· 
Kahire, 23 (A.A) - Me. a· 

san meclisinde her türlü içtı~·r 
mennetmiş olan yeni bükfır11~ 1 

r 
bu kararına rağmen 100 ka 

1
•. 

• pare 
meb'usan ve Ayan azası ııt 
mentoyu muhafazaya ınet1lbit 
polis kuvvetlerile vuku bulaP to 
Müsa.demeden sonra parleıne.ıı a 

. . 1 b" içtılll sarayma gırmış er ve ır 

aktetmişlerdir. ııı 
Bu içtima 25 dakika de":

11
• 

etmiştir. Nahas paşa hazır fa• 
lunanlardan meşrutiyeti nıuh• ıe
za edeceklerine yemin et~;det 
rini talep etmiştir. Bir nıu. de 
sonra sükun ve intizamı 11 

11 
etmek ve başka meb'uslar•. 

1 · elet'' par emento sarayına gırnı til 
ne mani olmak için diğer P0 

kıtaatı saray öni1ne gelmiştir· , 

T aymis gazetesı 
~1ısır buhranı hakkınd9 

ne divor? 
Londra, 23 ( A.A) - M~ 

siyasi vaziyetini tetkike haJ~ 
miş olduğu makalede TaY ,, 

A s0e" gazetesi, Ayan ve mebusan , t 

!islerinin muzaharetine ~·ti;:i 
etmiyen bir hükumetin şıoı 1 ~ 
'k d" aı· .. k-lierı' b• ı tısa ı ve m ı muş u 11 
letmeğe muvaffak olmatl

111
, 

muhtemel olmadığını yazDJ~ 
dır. Yeni hükumetin, meşrutife ,r 
himayesini temin etmek nıak f' 
dile kıral Fuat ile Nahas r;,., 
arasında cereyan. e~ekt~ ~ .... 
müzakeratın netıcesıne ıdt 
etmesi muhtemeldir. 

98 e karşı 2 ·Jk 

M at '7Uat cemu·eti, Tür·,;ytdt ; •• 
Türkçe gazeten ·n çıktıJı a'' 

nü k_utlulamıya hazırlanıyor .. ıst ~· 
bulda ilk çıkan Türk gazete~ı 'r ~ 
vimi vekayi ,. , 25 ce.m~zıy~lt JI 
/247 rani tam 1 teşrınısanı 18 

1• 

salı günü ... dün bu mevzu ~~I' 
rinde konuşuluyordu. Takvitnl ~ı 
kayiin bu. ilk nüshası 5000 to 

ba'itlml§ . ~ ~ 
Eski lıarflui bıraktıtımız gııtı t· 

98 sene sonra aemektir; Türk tn~.ı . /ili' 
buatı bu ra'•amın 15 - 20 rrııs. 
bıı.labilmniş ; bugün. , bir harf ~ 
kıldbının aalza başlarındayız, e ti 
harflere veda ederken. bırakllffl~ 
bu yek.ima varmış sayılırız. 98 ,ı 
nede aldığımız yolu 2 $tntdt 
mışız, diı,·emr.z miy!z ? 

se kapatılacağa benziyord\l . o• 
Paşa ıu aksakalı değirnıe0~, 

degv il, Sultan Hamidin saraY111 ... , 
d'9ıı• 

ağartmıtı. Koca saray, ken 1 Uf 
den tirtir titrer; vezirler, nıilf -~ 
ler kendisine karşıdan ıel ;e 
verirlerdi. Hele bir kabine.,, 
girsindi. Meclisi vükelade ,rı 
kıymetli mütalealar derınef ,r 
edecek, herkese hayretten P 
mak larını ısırtacaktı •• . tt'' 

Paşa bir hafta bu pahıs e d&J, 
fmda tatlı hulyalarla a\l'Ull 1et 

Kendisine göre bir neı~&J~ 
listesi yaptı. Nazırlığı tabak elı' 
ettiği gün oğullarına birer : f/et 
tup yazarak kendilerini • f 
edecek, hepsini birer yere ";ıf' 
racaktı. Onlar vafasız ç~ dıt 
lardı . Fakat kendisi ~~ •bit 
olsa devir devran görDJUŞ 111,, 

adam olduğu için oğuUarıpl' 
vefasızlığına üllvvü cerı• 
mukabele edecekti. b•' 

Doğrusu kendisi öyle J1lU ,); 

rche, filan gibi şeylerden .J P) 
( Bi/nJt'PI 



azıran 

izmirde bütün bir köyün hayatını tehdit eden korkunç hastalık 
~ .. ftll/l(iJd Zeh1rli_ sıtma Münakaşa alevleniyor! 
~·-~ d nedır ~ Kemal Cenap Hekimler luutalarına 
Şark kupası etrafın a latanbuldoktorlan beyin :::.:d:~~:;::;:;:: 

•• Yusuf B Muhammet neler söylüyorlar ? S J S kaı bu memlehcıe ıerbı-
'Ytııır murabhaBI • • • ldı• Alınan tedbirler (~ )fı1 JTfJ yet bedeni,,e n4rnı tJl-

d - ehrımıze ge iz tında h.t/d JIUtiuru/makilJ UD 1 . mir, 24 ( A.A) - K•rt•Y•· b J 
Mumaileyh tehrimizde b1r h•f· k•nın Boat•nlı klyOnde birkaç eyaen olan lutp hangi 5i:;tem-

ta kalacaj'IDI Ye bu mDdd~t ,endOr bqgl•leren ye bet ki· b. ı. dlr ve luJngi b"giı'e 
zarfmda (Şark kupuı) Din tali• fİYİ 6ldlren zehirli 8Jtmanm ır sua 1 : ait/ır '! 

matnam•inin Ttırkiye federuy~ korkunç bir ıekil almuı Oıerine 
nunun arzuuna muvafık bır Villyet mak•mı derhal faaliyete 
tekiJde birlikte yapdacapı tfade ıeçerek ehemmiyetli bir surette 
etmiftir. mqgul olmağa bql•mlfbr. Sıb· 

y._, IJ. Hahllnlmet falbol 
lednlUJ'Onamamn amamf 

Wll'1I ae beraber 
Dunktl nu.&amızda ıeluimize 

ıelecejini yudıpız Mısır fe
deruyoaa murahbuı ye bey· 
•elmilel hakem Ymaf Mubam· 
illet B. dla Romanya vapuru 
ile K&tenceden ıehrimize ıel· 
nıi,tir. Mamaileybi Tlirkiye ~t: 
bol fedenayonu kitibi umum111 
Şerafettin B. vapurdan alarak 
tahaia edDen otele getirmit ve 
beyanı hoı amedi etmiştir. 

Yuauf Mehmet B., 8 haziranda 
(Bodapeıt) de akti içtima eden 
be1nelmilel futbol federuyonu 
koapuıae MdD' allifiift•t u~• 
rak iftirak etmit ve TOrkıy, 
M..r F.iliatin ve Yunanistan milli 

' -takımlan arasında dort sene 
devam etmek üzere kır al birinci 
Fuat Hs. i tarafından vazedilen 
(Şark kupuı) nı kongreye teldif 
Ye kabul ettirmittir. 

Şimdilik proje halinde bulunan hiye müdOrilnün riyucti altında 
(prk kupuı) mtiaabakalan &all- icap eden doktor Ye malzeme 
mOzdeki kiaunusanide l•kende· göuderilmektedir. Bundan ma· 
riye ve Kahirede yapılacaktır. ada acilen Hililiabmerden S 
Ya kur'a ile Yeya icra heyetince dolrtorla 20 yataklı bir revir 
temip edilecek bir tekilde dlrt ha•tanesi glnderilmifttr. EJyevm 
milletin takımlan ildfer ikifer musap olanlann adedi 60 kadar 
karplapcak Ye pliplerin maçuu olup bunl•rdan ajır olanlan 
miltealup ikinci ve Dçllnciilllk otomobıllerle lzmir memleket 
için aynca mGaa~kalar ya~da· bHtanemne naldedilmiflerclir. 
caktır. Ertesi aene ıcra heyetince Bir taraftan musap olanlara 
kararlqbnlacak bir memlekette icaball ııhhiye yapıı.rken diier 
bu maçlar tekrar o!unacak ve taraft•n da köyün etrafındaki 
bu 8UJ'Ct1e dört memleketin d6rt bataklıklar kurutulmaktadır. Mo
phrinde yapılacak müaabaka~r topomplarla yllzlerce amele ve 
netice8inde kupa en f•zla ıalip malzeme dahi ıevkolunmuıtur. 
gelen millete YeriJece~ir. Her Böylece v•ktde yetifilerek 
•enenin ıampiyonu ertesı seneye tedabir aJınm11tır. Tehlikenin 
kadar kupayı muhafaza etmek önüne geçilmif ve endiıeye ma· 
hakkına malik olacakbr. Maa· bal bıralnlmamıthr. 
mafih bu pr~in bi~er ~efa Doktorlır ne t'iyorlır? 
çarpıtma ıuretile her dort mılle· Bu hHtalık hakkında dOn ba11 
tin en fazla Nya alacak takımına 

.1 . til tad"li doktorlanmızın mütalealannı ıor-
kupanm •er• :eaı aure e 

1 
duk. Bu meyanda Dr. O.man 

de mOmkünd · Şerafettin B. tunlan ı6yledi: 
Yusuf Mehmet B. vapurdan z b' li t ...a:.. b" 

dakikaft ~" ,...._ « e ır 11 ma W7e aynca ır 
.-pkbja. ft't- •r;nkab 1- ustabk yoktur. Biıce malAm 
kında ıbraz olunan hDın . u olan Malaryamn 9iddetJi teldin'! 
den tlolayı fevkalhat mınneltar . h h b' e d • Bu h , b'ld' ummayı a ıı enır. um-
olduiunu mubarrımıze ı ır· k . ti T 'k tuf il . . ma e senye e ropı a ey • 
mııbr. . . · k" F tandan husule gelir ve b:rkaç 

Mumaıleyhın cum~ ~ün u e• gOn zarfında ölümü mucip ola· 
nerbabçe. Macarlar ıntıkam m~- bilir. Bun• kartı tababet iciz 
çmda hakem olması mubtemeldır. d v 'td· K'nı'a Pla- k' 

egı 1r. ı ve a&mo ın 

Emanette Barem 
--- ---

Belediye meclisi dün hazırlanan 
cetveli kabul etti 

Bütçe 40 bin l_ira kabarıyor 

gibi iliçlann istimalile haltıları 
muhakkak bir aınmden kurtar
mak kabildir. Hllkümetin ittıhaz 
edeceii tedbir say~sinde bu ma· 
razın önüne geç lecejine ıuphe 
yoktur. Halkın zamanında ko
r unmak için kınin alması ve haa
tahk zühur edince tabibe mUra
cı .1 t eylemeıi lizımdır.,, 

Belediye meclisinin dunükU 
~a.ada Emanet memurlarının 
Barem cet.deri hakkında 
Blttçe encfimeni tarafından hazır· 
lanan mazbata okunmuıtur. 

Mazbatada umu1ni idareye 
taallok eden aksamı memurla
rın 929 senesindeki aldıldan 

nıutJannın esaı tutularak tan
zim edildiji, sıhbıye memurla· 
l'lna ait kıımın kanunu muce
bince Sıhhiyye vekiletinio mu· 

llaail memurlan hakkında tertip 
ettiii bareme rare hazarlandıjı 
bildirilmektedir. Emanet F ea 
IDemarlannın maq Ye muhat-
ıat hUIUSllllda istisnai bir mev· 
lcide bulundukları için bu me
lllarlarm barem cetveli ciddi 
bir tetkike tlbi tutuJmuıtur • 

hitamında maaşları ücrete kalb-
edılece~tir. 

Mazbatanın okunmasını mü· 
teakip azadan Avni Bey mllta· 
basıı etibbanm ne ıuretJe terfih 
edildiğini sormuf, buna bütçe 
encümeni namın Emin Ali bey 
ıu cev•bı vermiştir: 

.. Sahhiyye memurlan vekile
tin diter memurlanmn tabi ol· 
duklan alakim derecesinde de
recelere tlbi tutulmuılardır • " 

Rafit Bey encDmeain mazba· 
ta11nda imza g6rlllmedij'fni, ba· 
rem cetvellerinin üç l'iln evve· 
linden azaya tevzi edimui Jham 

geldiji halde bunun yapılmadı· 
ğını ıöylemit ve .. benOz Hneai 
geçmellllflir. Getvelleri tetkik 

-
Ekmek ve Frıno•l• f11ttırı 

!:'iehremanetinden: l la7.iranın , irmi 
dordun.:u :-alı gıiıılinden itibaren ~:kmek 
on bir buçuk \e francala on dokuz 
kuruştur. 

edilecek bir kanun bu ,On yola 
çıkmak lizımdır. 

Vekilet her gün benden ma· 
kine baımda izahat iıteyor 
MOıtaceliyet nnari dikkıta alin· 
malıdır." 

Bunu müteakip mOzakerenin 
kifayeti reye konularak kabul 
olunmuıtur. Bundan sonra encO· 
menin mazbatası reye konmuf, 
ekseriyetle kabul edilmiıtir. 

DarOlaaceze memurlannın 
barem cet.elleri de kabul edil-

miftir. 

Dr. Osman Sevki B. Selim Sırrı 8. için Etibba 
odasında ikinci birtakrir vereceğini söylüyo , 
Selim Sırrı 

Beyle doktorlar 
aruındaki mO· 
nak.,. uzadıkça 
alevleniyor. Bir 
taraftan Doktor 
Oıman Şevki 
Bey Selim Sım 
Beyin donı.li 
dzlerine cevap 
verirken diier 
taraftan da Tıp 
faknlteıi mli
der ria le rin den 
Kemal Cenap 
Bey bahse ka
flf1Dlt balana-
yor. 

Evvell pro-
fesör Kemal 
Cenap Beyin 
don pzetemi
ze g6nderdigi 

mektubuderce- Sıllm Sırrı Bır kızl•rı Selru ve Az•d• 
delim: Hınıml•I• birlikte 

Kemal Cenap Beyin lan bap yutturarak değil, ekzer-
me/dubu ıizle yapıyorum.• diyorlar • 

" Muhterem Selim Sım Beye- Bir bp hocaıı •ıfatile ve Türk 
fendinin bugtlaldl Vakıt'ta neı· ubabetinin naçiz bir tercümanı 
rolunan mektubunu okudum. olarak ·hap yutturm•k- Tabiri

E'Yftll tavzih etmek isterim Din mahalline maaruf olmadığı-
ki Seli.,.. Sırrr Beyefendi Tıbbi- na ipret etmek isterim. 

yede (Tıp fa- Hekimler hastalarına hap ve
kDltainde) biç- rirler. Bunlar malOmdur, Muay
bir uman bo- yendir. Fakat bu memlekete 
ca olmamıtbr. «Terbiyei bedeniye,. namı altın-

"0 g&nden da hlll yutturulm•kta olan b.ıp 
itibaren bana banai sistemdir ve hangi bilğiye 

aittir? 
t ı p k ı diter :Rı.fffld Cauıp 
profea6rler gi· Osman Şevki B. diyor ki 
bi ... time al· 
tan hesabile "Yevmlgazetelerde mDnakaıaya 
75 kurut veri· ıirifmekten korkarım, çünkü ga
yorlardı,. di- zetelerde timdiye kadar gördü-

Ktmai Ctnap s: yor ki, bu ı&z tüm milnakaıaJar1n biç birisi 
tamamile yanhfbr. Zira FakUlte ...ı çerçevesi içil'de kalmadı ve 
prof~ıörleri hiç bir uman uat ilim mlinakaşalan bile ıahıs 
heaabile den vermem=ılerdir. itlerine dakoldO. Ancak yazını-

zı cevapaız bırakmak nezaketsiz· 
"Vucudumun en kuvvetli yeri 
\ - lik olacaiı için hem bana atfet-

bafA!amdır• dedikten ıonra, Ad- ti;iııiz noktaları tashih etmek, 
nan Beyin hiç bir ıaman Faklilte hem de anlqalmadığı görülen 
riyasetinde bulunmadığlnı unu- ba11 meı 'eleler hakkında zatı 
tarak «Adnan Beyin Fakülte 

llinizi tenvir etmek istiyorum: 
riyaseti zamanında• buyuruyorlar. Evveli, yapılan işin mizah ol-

ltiraflan veçbile kendileri muh- madıjını ve gülOnecek bir noktası 
terem uatadımız Cemil Papnın bulunmadığım söylemem lizım
zati t99ebbüıil ile, belki bir kon- dır. Bendeniz ne sizi güldütmek 
feranaçı olar•k getirilmitti. Ben istedim, ne de başkalarını gü
bu vaziyeti bile, kendi hesabı- cendirmek. lıtanbul etıbba oda
mJ, kavr1yamıyarak bir gün 11ndan bir sual sordum ve şar· 
adellletm vazifelerine dair d :ıs ta mualllk olmak üzre bir tc
verirken talebeye ıöyle demit· mennide bulundum. Selim Sırrı 
tim: B. ve hanım kalan tudur veya 

•Efendiler, bu gibi ilmin mu· budur demedi& Hareketim1n 
Elyevm maaflanna zamime

teıa ihtisu zammı alan bu me
lilallı'lana maaşlan bareme esu 

~ takdirde bu memurlar 
.. _mele iç dört derece birden 
haecelderdir. 

Bundan dolayı ·ıen metnurlan 
llluddeti ~ anuniyesf olan iki 

edelim • Ondan aonra fikrimizi 
ıöyleriz. Üç beı izahat ile bunu 
kabul edemeyiz " demiftir. 

Aza •rumdaa oturan Muhittin 
B. ayata k•lkmıt, fQDlan dy· 
lemiftir. 

" Eyl&Je kadar iki ay var 
ceh elleri• Dahiliye veklletince 
tetkik ve aonra heyeti velrilece 
tasdiki ancak bu mliddet zarfın· 
ela yapdabilir. Eyl8Jde tatbik 

Emanet memurlanndan biriıi 
don trenle cetvelleri Ank•raya 
ğitormDttDr. 

Baremin tatbiki netic~•inde 
emanet btıtçelİ kırk bin lira 
artmaktadır. 

Bu fazlabk ıimdiye kadar 
yapılan memurin tasarafund.n 
elde edileo para ile kapab· 
lacakhr. 

addelihm tahsil ediyorsunuz da, size biraz olaun neı'e vermiş 
sonra size bütUn bu itlerden olmasını ben de tebeullm ile 
haberdar olmıyan bir zat ders karııladım, amm3, mllaadeaiale 
vermeje clir'et ediyor'.» Sonra, timdi tereddOdOoüzll ve hDkmQ
birden bire gerek konferanslara nllzO tenvir etmek için muhtaç 
ve ger~kse Beyefendinin iıine oldujunuz malumatı muhtaa:ıran 
hatime verilmişti. arzedeceiim: 

leae zufmda maqlanıu tam 
-.Jara)c alacaklar Ye iki aene 

N~ırolunan mckh1plar1nda 1 - (Talebem olduğunu söy-
•Memleketin umumi ııhhatinin leyen bu yavrucak .. ) d•ye bak-
yOkıelmesine ç•lıııyorum ve bun- il .ıltfcn ~3) ıfa ~ ı <;c' ırın ıı J 



- 4 - VAKiT ?5 Harlran rno 
kımda haksız bir hükümde bu
lunmuş oluyorsunuz. Sözlerim 
arasında (hocam) tarzında bir 
şey yoktur. 

(Yavrucuk) tabirine gelince 
bu da beni güldürdn. Bu hitabı
nıza layık olmayı ne kadar arzu 
ederdim, maateessüf sinnen yav
rucak değilim, tam kırk yafım
dayım, ilmen dahi reşit olduğu
mu meslekimle ve eserlerimle 
ispat etmiı bulunuyorum. Maa· 
mafih hoşa gidiyorsa zatı alile-
rinini bu kadarcık olsun mem
nun etmiş olmak için (hocam) 
demekten çekinmiyorum. 

2 - Maruf bir darbı mesel 
zirkrederek beni nankör addet
menize karşı müsaade buyuru· 
nuzda cevap vermiyeyim. Çün
kü münakaşa kapısı açılmış 
olacakbr, maksadım da bu de
ğildir. 

3 - Tıp fakültesinde hoca· 
lrlc meselesini ben (Vakıt ) ta 
neşredilen mülakatımda teşrih 
etmekten çekindim. zab ililerini 
fakülte muallimler meclisinin inti
hap ettiği zannında bulunanları 
münkesir etmemek için (böyle 
ıeylere hiç lüzum yoktu) diyerek 
işi kapalı geçmek istedim. Fa
kat Zab aliniz benim bildikleri• 
mi teyit ve ilan ediyorsunuz ve 
Cemil Paşanın "lsveçte bbbt 
jimnastik ve masaj dahi öğren· 
diğinizi gazetelerde okuduk,acaba 
fakültemiz de bu öğrendiğiniz 
ıeyler hakkında bir konferans 
vermez misiniz?• diye sorduğu 
sual üzerine hariciye (aofi} sinde 
(nevuma imtihan vermiş ) olma
nrz dikkati çok caliptir. Bu iza-
hatınızdan meselenin hakikatine 
vakıf olmayanlar bir şey öğre
neceklerdir: demek ki zab Aliniz 
muallimler meclisinin tensibi ile 
değil de, müktesibabnız hakkın
da ancak gazetelerden malumat 
alan Cemil Paşanın arzusu ile 
hoca oldunuz. Pek çok rica 
ederim, bendenize kücenmeyiniz 
ve bilhassa gene gülmeyiniz, fa
kat insaf ile söleyiniz. 

Hoca olmak için yol bu mu· 
d\ır? Erkin bu mudur? İşin ha
kikatini siz ıöylemese idiniz ve 
gene beni münakaşaya mecbur 
bıraksa idiniz ben bu meselede 
tap fakültesi reisliğine müracaat 
ederek hocalığmız için muallim-
ler heyetinin o vakit vermiı 
olduğu kararın aynen neşnn1 
istiyecektim. Halbuki Cemil 
paşa hazretlerinin gazete neşri· 

yabna kapıldığım ve sizi davet 
edenin muallimler meclisi değil, 
)':.lnız Cemil paşa olduğunu 
kendiniz söylüyorsunuz. Tekrar 
arzedeyim : Bunları ben söyle
miyorum, Sizin sözlerinizi ilan 
ediyorum. Akıl ve mantık erbabı 
bu hocalık işi hakkında benim 
iddialarımla değil, sözlerinizle 
lıtiküm versinler. 

4 - Hariciye (Amfi} sindeki 
ıs&lleriniz bir konferans değilmiş 
ve (bir heyeti ilmiye ve tıbbiye 
huzurunda nevumma bir imtihan) 
ilGiş. Kırk yaşımda olmakla be
raber vakıayı tamamile hatırla
dığımı zannediyorum: İki yüzden 
fazlaya baliğ olan sınıf arkadaş-
larım ve bunlara ilaveten diğer 
sınıftan bazi, talebeler (Amfi) ye 
dolmuşlardı; Cemil paşa sizinle 
beraber geldiler ve sizi biz ta
lebelere tanıtarak çekildiler. Be
nim bildiğim ve gördüğüm bu-
dur .Etrafımızda sizi imtihan mak
sadile dinleyen bir (heyeti ilmiye 
ve tıbbiye) görmedim. Gene mü
Hadenizi rica ederek o konfe
ransınız üzerinde ısrar etmiyece
ğim. Çünkil hem maksattan 
uzaklaşmış olurum. Hem de dedi 
kodu olur. 

5 - lki senelik hocalıktan 
bahsediyorken bir sual karşısın· 
da kalacağınızı elbette tahmin 
etınişainizdir. işte bu suali ben• 
deniz soruyorum: Bir boca iki 
senelik tedristen sonra hiç ol-

mazsa yirmi talebe yetiştirir. 

Sizden masaj ve mihaniki teda
vi ile uğraşan ve bu iki senelik 
dersten aldığı feyz ile ihtisasım 
ilan etmiş bulunan bir tek dok
tor gösterebilir misiniz? 

6 - (Gariptir, o zaman da 
benim doktor olmadığım mev-
zuu bahsolmuş ve tıbbiyeden 
uzaklaştırılmaklığım istenmişti.) 
diyorsunuz. Şu halde üçüncü 
maddede zikrettiğim mütaleaya 
nazarı dikkatinizi celbederim. 
Demek ki hocalığmız Cemil pa-
şamn arzusu ile yapılmış bir 
şeydi ve muallimler meclisi esa-
sen buna muhalifti. Bilmem ki 
böyle demek istemiyor musunuz? 
garabet bunun neresinde ? .• 

7 - Bu mesele hakkında ıa
hit olarak gösterdiğiniz çok kıy
metli sınıf arkadaşıma sordum. 
kendisini dersinize devam etme
meğe teşvik eden ve (ayartan) 
bir isim zikretmedi, böyle bir 
şey hatırlayamadı. 

8 - Umumi sıhhatin yüksel
mesi için (hap) yutturmadığınızı, 
ekzersiz yaptırdığınızı muhakeme 
etmek çok elimdir. Bir alim 
ağzından böyle sözler ititmek 
istemezdim. Ekzersizlerinizi dok
torların (hap) larile mükayese 
ediyorken tababet icra ettiğinizi 
söylemiş olmuyor musunuz? Cina
sınıza cevap vermiyeceğim, fakat 
Etibba odasına verdiğim takrir 
de isabet olduğunu bir ~aba an
ladım. Bu satırlarınızı diğer bir 
takrir ile gene Etibba odasının 
nazarlanna arzedeceğim. 

9 - Sizi zeybek oyunlanndan 
ve bestekarhğmızdan dolayı tah-
tıa eden yoktu: Bu sözlerim de 
yanlış anlaşılmış. Bilakis en güzel 
eserlerinizden birisi de zeybek 
oyununuz ve zeybek havanızdır. 

10 - Siz ben· imtehana çek
meği hatmmdan geçirmedim. 
İmtihan olmak değil, imtihan 
etmek devrine girmenizden mem· 
nun olmıyacak kimse yoktur, 
inşaallah muvaffak olursunuz. 

11 - Şimdi uıl maksadımı 
hulasa edeyim: \e kısa söy
liyeyim, aşağıdaki kanun 
maddelerini lutfen gözden geçi-
riniz, ondan sonra beni müna· 
kaşaya davet ve mecbur etmek
sizin istediğiniz kadar yazınız, 
vesikalar, mütalealar neşrediniz. 
Çünkü muhatabınız bendeniz 
değilim, hükumettir. İşte o 
maddeler: 

1219 No. ve 11 nisan 1928 
tarihli kanunun 3 ve 25 inci 
maddeleri. 

8034 No. ve 29 haziran 1929 
tarihli heyeti vekile kararname· 
sinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
inci maddeleri. 

Şimdi şu mevkidesiniz: Eliniz
deki vesikaları ve şahadetname• 
leri hükumete tastik ve tesçil 
ettirmezseniz, yapbğınız iş beden 
terbiyesi ismi altında dahi olsa 
bir insana üç kilo, üç dirhem 
değil, hatta üç santigıram bile, 
siklet gaip ettiremezsiniz.. Bunu 
ben söylemiyorum, söyleyen 
kanundur. 

Dr. Osman Şevki 

IAnka.ra. ra.dyosul 

Bu akşamki program 
1 · Riyaıı~tı cumhur musiki heyeti 

senfonik orkistrası saat 18, 30 dan 
20 ye kadar. 

2- Adama : o vertur sijetarova. 
3- Masne : Soviyet Alsasyen. 
4- Balerden <lansen boşnak 

5- Rosinl : fantezi 
6- Alfons: Vals Anjelo, 
1- Zamara Jon : ~larş Kırat. 
Saat 20,10: Viyolonist Jlalil Bey ta

rafından konser, badehu Ajans haberleri. 
SaAt 20,30 Caz heyeti tarafından mü

teaddit parçalar. 

itizar 
"Cennet fedayilcri,. tefrikamız mün· 

dericatımızın çokluğuna mebni dercedi
lemcdi. Karlerimizden özür dil eriz. 

Muhacir Rumlar 

Yunan başvekili memleketine 
hizmet etmek emelile bi

zimle bir itilaf imzaladı. Vay sen 
misin bu imzayı atbranl Muhacir 
Rumlar bir tiyatro binasında top-
lanıp bu aksakallı Yunan diplo
matına ağıza alınmayacak knflir· 
leri savurdular. Birçoklan, belki 
de, bunu yadırgamışlardır. Fakat 
ben yadırgamadım. 

Zira, çok göze çarpar bir ha
kikattir ki herhangi bir mem· 
lekette uzun mUddet fesat ve 
tem yapmağa alışlDlf olanlar, 
memleket değiştirmekle bu huy
larından vazgeçemiyorlar. 

Ben, büyük harpte dördüncil 
ordu cephanesindeydim. Araplar, 
ikide birde demiryollarma, köp
rülere bomba koyar, berhava 
ederlerdi. Biz, bunun ecnebi teş· 
vikile yapıldığını bilirdik. Fakat 
gene kanaat ederdik ki bu yan 
vahşi insanlar teşvik il~e ~lduğu 
kadar, Türk düşmanlıgı ıle de 
bu dinamitleri fitilliyorlar. 

Zaman geçti. Biz ricat ettik, 
esir olduk. cephe bozuldu. 

Sonradan haber aldık ki ayni 
Araplar kendi istedikleri idarenin 
teessüsünden sonra da gene de
miryolları bombalamağa devam 
etmişler. 

Atinada «kahrolsun Venizelosl» 
diye bağıran Rum muhacirleri de, 
aşağı yukarı, ayni şeyi yapıyorlar. 

- Zito (yaşasın!) 
- Kato (kahrolsun l) siyaseti, 

onların eski siyasetidir. Burada 
da öyle yaparlardı; orada da 
öyle yapıyorlar demek! 

!!~ j-4M 

Tevfik Kamil B. 
İtilaf hakkında neler 

anlatıyor? 
Bir aydan beri An\larada l>u

Junan Tevfik Kamil B. dün ıeh
rimize gelmiştir. 

T eVfik Kamil Bf ., kendisile 
konuşan muharririmize şu beya· 
natta bulunmuştur. 

«Yeni itilafname etrafında Yu
nanistanda bazı hadiseler oldu
ğu söylenmekte ise de ekseri
yetine M. Venizolos taraftan ol
ması dolayısile tasdikin muhak
kak olacağı kanaatindeyim. 

İtilafın her iki hükilmeti ta
rafından tastikinden sonra Muh
telit mübadele komisyonuna teb· 
ligat yepılacakbr. 

Anadoludaki Rum emlakinin 
takdiri kıymeti, komisyonun ekis· 
perleri tarafından icra edilerek, 
az zamanda bitirilmesine çalı
şılacakbr. Yunan parlemantosu 
itilafnameyi tetkik ettikten ıonra 
Türk hükumetine 425 bin ister· 
ling verecektir. 

Bu paranın istihkakı olanlara 
tevzi edilmesine mübadele ko
misyonu bakacaktır. 

Yunan komisyonu kadrosunda 
itiliftan sonra bir vazifesi kaJ-
mıyan bazı bOrolar lağvedile
cektir. 

Maamafib bunun için henüz 
kat'i bir tekil yoktur. Bunu an
cak komisyon heyeti umumiye• 
sinin karan halledecektir. Ko· 
misyonun daha ne kadar faali
yette bulunacağı henilz malum 
değildir. Çünkü ne takdiri kıy
metin ve ne de tevziatın ne ka
dar zamanda yapılabileceğini 

şimdiden tesbit etmek imkinsız
dır. Faaliyetin bir seneden fazla 
stireceğini de zannetmiyorum. 

Uzun zamandan beri malüaı 
olduğu üzere komisyon bütçesini 
tesbit için Ankarada bulunuyor
dum. Vaki olan temaslarım ne· 
ticesi olarak hlikiımet komisyo
nun 1930 bütçesinde kendi his
sesine düşen tahsisatı kabul 
etmiştir. 

1 
Takdir varakası kazanan . 

okııyucularımızın isimlerı 
Usküdar ciheti 

(14B) Üsküdar İhsaniye Sultaniye 
sokağı No. 12 Behiye, (I49) ~lakhule 
Hanımlar. (150) Göztepede Enise Ferit 
Zühtü H, (151) Bostancı Cami sokak 
No. 3 Ferizez Cemalettin H., (I 52) Ka
dıköy Noterdam Dösyondan 77 Se\"im 
Nurettin H, (153) Üsküdar Tamirhane 
sokağı No. 2 Nimet Muhtar H., (154) 
Kadıköy Yeldeğirmeni 1-\o. 21 Senat Ô
f ~mi mektebinden Ncrman Necip H., 
( 155) Üşküdar Salacak No. 8 Gül Ben 
H. (I 56) Kadıköy Acı badem yolu No, 
27 de Şaziye Refik H,, (157) Erenköy 
Istanbul ~azino~unda Mehmet Nuri B., 
(I 58) Kadıköy Cevizlik Hasırcıbaş_ı sokak 
No. 48 de Kadriye H., (159) Üsküdar 
Salacak Arka sokak No. I 8 Gülşen H., 
(160) Suadiye Şaşkınbakkal ~o. 346 Sa
diye Nazmi H., (161) Üsküdar Çınar 
Hacı Moto sokak No. 6 l\Iebrure IJ., 
(162) Bostancı Vükela caddesinde Ali B., 
(163) Karral hareket memuru lhsan B. 

mahdumu Ay ilan B., (164) Kadıköy 

Hacı Şükrü sokak No. 7 Fatma H., (165) 
Kabıköy Yeldeğiroıeni Kah\•e sokak Mi
ralay Suphi B. kerimeleri Selma, (166) 
l\luatlA, (167) l\luccll! H.. lar. 

Banliyo 
(168) Bakırköy Yeni mahalle No. 61 

de Berin H., ( 169) Yeşilköy Yakutçu 
sokak No. 1 Selçuk Vasfi H, ( I 70 ) 
Bakırköy Yeni mahalle 31 numarada 
Rasime H., ( 171 ) Bakırköy hat boyu 
caddesi No. 10 da Osman Şinasi B., 
(l 72) Ayşe Hanımlar, ( 17 4 ) Bakırköy 
Yeni mahalle furun sukak No. 26 Xecl! 
H.,)175) Bakırköy Yeni mahalle 5 numa
rada Bahadır Nabi B. 
Boğaziçi ve Adalar 
(176) Sanyer do!{tor Necdet bey 

kerimesi Selma Nazime H., (177) Küçük 

Radyo 
Aboneler otomobil sahibi 

mi olacaklar? 
Radyo şirketi hakkında son 

aldığımız haberlere göre şirket 
Belçikalı gurupla müzakerenin 
akamete uğraması üzerine mer
kezi Ankarada bulnan Vayerles 
F ort kumpanyasile muhabereye 
girişmiştir ve bu müzakere intaç 
edilmek fi.zeredir. Yapılan tek
lifata nazaran Amerilfan kum
panyası radyo şirketinin emrine 
amade mühim bir meblağ temin 
etmektedir. 

Bundan maada bir rivayete 
göre de radyoya abone olanlar 
kumpanyanın radyo ile müceh
hez ve ucuz bir otomobiline 
sahip olacaklar ve bu otomobilin 
ücretini taksitle ödeyeceklerdir. 

Şirketin bu şartlan gerek 
kendi, gerek aboneleri namına 
muvafık gördüğü söylenmekte
dir. Keyfiyet ağustos bidayetinde 
toplanacak idare meclisinin ka
rarına bırakılmışbr. 

~o 

Rasim Ali Bevln bir 
mektubu 

Doktor Rasim Ali beyden 
dün fU mektubu aldık: " Salı 
günkn gazetenizde "mektubum
da yazılanlann hepsi doğrudur. 
Neşet Ömer Bey gene ısrar 
ederse o zaman verilecek ceva· 
bımız vardır.,, cümlesinden ma
ada olan beyanat yanlışhkla 
bana atfedilmiştir. Tashih olun
muı ricasındayım. ,, 

Mutekaitlere, yetimlere 
ldullara 

İstanbul vilAyetinden: Mütekaidin ve 
eytam ve eramili mülkiye ve askeriyeden 
1928 eenesinden olan matluplannın tes
viyesi takarrür eylemiştir. Tekaüt veya
hut yetim maaşı almakta bulunan maaşatı 
zatiye eshabından mezktlr seneden 
matlubu olanların bulunduklan mahal mal 

Ruıııell 
Bebek No. 27 Şerife R. ( 1 '.8 ) e ısıııail 
Kava~ dere sokak No. 66 FikrlY S nsiıtO 
H, (1_~9) Kuzğuncukta t~cca.rden c°ıso) 
efendı kızı Ester Sonsıno .ıt.. (181l 
Büyükadada Mes'ut Sabahatun S.. retd• 
San yerde Niyazi B. ( 182 ) Sarı "erde 
l\lahmut Nedim B., ( 183 ) Sa~.'1 tJ.. 
tütüncü Osman Efendi bzt Be Uı J>e1 
(184) Büyükdere Fısnk suyu A hduıııu 
kerimesi Adalet H.. ( ı 85 ) mı 
LOtfi B. " 

Ankara . ı.ed· 
(186) Dahiliye yaveri Arıf S. "1ııse-

T"'rk ı• mesi Leman Arif H, (187) u .
1 

J3., 
vi mektebi talebesinden 923 ceını~·ııııl 
(188) lstanbul kütüpanesi l\lehOletd ,. 

M · za e B. kızı Lltife H., (189) em~ş (190) 
partmanında birinci katta Münıre ıı, se,-fİ 
Sıhhıyc \'ekAleti mütebassıslannda0 ~ıııf 
B. kızı Sacide il., ( 191) ismet pş. &;~e~ 
5 den 381 Emin Aof B., (192) (J1oÇ'11' 
li!!esinden 138 Şükrü B., (193) ş~· 
l&rda Anafarta mahallesi No. 5 de url•f 
rü B., ( I 94) Akça lan mahallesi Me~ Jı• 
sokak No. O lbrahim Tali B., (19 ~•!' 
ğır ceza reisi Ali Riza B. oğl.~ e~ 
Bekir B., (196) Defterdarlıkta oıuııı 09~ 
Rasim B. oğlu Ferit Cüneri B. d ı 
Hacı Bayram San sokak No. 45 ;~eı 
veya H, [ismi eksiktir.] <.! 98) Gazi 

9 
65 

mektebi sınıf 4 den Dundar, (19 yJtlt 
Mediha, (200) 469 Arif Hikmet Bt g.· 
(201) Tabakane caddesi No. 29 dı 
ya Bey. 

Adana ~ 
( 202 } Yanık Or0zdibak cl\',rııı Jıll 

perukAr İbrahim Efendi mahduııı~ıi' 
lhsan B., (203) Yıldız kahvesı kaı:!~eıJil 
tütüncü Sabit B., (204) Gazete ınu s,od' 
Refet B., ( 205 ) Telgraf mubase 
Hilmi bey mahdumu Müjgln B. f\ 

(Devamı v~ 

Mısır seferi 
Seyrisefain ay ba,ında ıefıt' 

başhyor, Hidiviye de •.• 

Seyrisefain idares! ~ısır •~ 
Ierine ay başından ıtibareD , 
surette başlamağa kar~r verr;:: 
tir. Diğer taraftan aldıgımıı ~ 
lumata gCSre Hidiviye kupası pof 
da bu hatta 8 temm~z~a '°' atf 
işleteceğini ilan etmıştır. 1' ~ 
sına pek. ~uvetli bir .rakip J 
seyrisef aının bu vazıyette O ~ 
hareket edeceğin.i . ~ğr~u:,. 
isteyen bir muhamnmı~e. ıd ,)it 
nin umum müdilr muavını 1 
B. diln şunlan ıöylemiştir: 

- Bir Hidiviye değil ka~ 
kip kumpanya ile karşılaf dl' 
karşılaşalım gene kararımıı 
dönmiyeceğiz. 

Seyrisefain idaresinin ~ 
müddetten beri yeni bir "f1l'I et 
almak için yaptığı teteb~e 
neticelenmiş ve F elem . bİt 
Jzmir vapuru sisteminde yeoı .,,. 
gemi bulunmuıtur. Vapurun 111 ~ 
yenesi yapılmak üzere idat bit 
makine mühendislerinden 
heyet bu hafta içinde Holaııdl' 
ya gidecektir. 

Çarşamba 

mm 
Haziran 
1930 

19'' Gane~in dotu~u: 4,29 - batı~ : ·,0 
Ayın doAu~ : 2,19 - bafııt: /9, 
~~~~~~--=--~~-:=~ 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• İktndı 
2.27 12,18 16,17 

Aktara Yat•• 
1M5 21.49 

sandığile lstanbul zat maaşlan ~uh~se- 1 Buglln riiz.'{11r hafif 
beciliğine müracaat eylemclerı ıl:ln ıri olac1ktır 

olunur. ·r.m••••••••••...-



"VAKiT,, iN 
HABERLERi 

!tca.ret 
MaarJtte 

Aleminde Sıhhat ışıerl 

ihtisas vesikaları Maarif vekili ilk bugday 
Dün şehrimize getirildi 

Dnn ilk buğday mabsuln Po
lıthdan ıehrimize getirilmiş, bu 
lllflnaıebetle tren bayraklarla 
•t1alenmİfÜI'. ilk mahsul HilAli· 
•hmer menfaatine aatılnıııbr. 

Alpulfu teker fabrikası 
Haber aldığıza g6re Alpullu 

teker fabrika11 mOdOriyeö bu 
•ene faaliyetini artırmağa karar 
'ermiftir. Pancar ıeriyatmın 
tekairi fçin iki çiftlikte yeni ame
liyata baılanmlf ve telefon tesi
&ab yaptinJmıştır. 

VnAyette 
Şerif Beyin apartımanı 

Eski polis müdürü Şe~! ~e~n 
aldığı aparbmamn iadesı ıçuı ıs· 
kiıı idaresi bir dava açmışbr. 
Şerif B. apartımanı iad~ye am~
de olduğunu söylemiştır •. Ş~nf 
Beyden apartımanıo geçmış kira
lan da istenilmektedir. 

Vali Beykoza gitti 
Vali vekili Muhittin B. dün 

beykoza giderek Üskü~ar - B~y
koz yolu inşaatını teftiş etmış
tir. Muhittin B. teftiıten sonra 
dönmüştür. 
Türk ooaAı binası setllıyo~ 
Maliyenin olan Türk oca~ 

binuı ıablığa çıkarılmışbr. Bı
llanın muhammen bedeli 72,000 
lira olduğu halde bir talip an· 
Cak 15000 lira vermittir. 

Jıpon sefareti bafklıtlbi geldi 
Japonya sefareti başkati~i ~· 

Nihep dün Ankaradan şehrımıze 
rclmiftir. 

Japon prof esor 
~'\ B.-veJki gun tayyare ile şehri· 
t MiZe gelen Japon prefesöril M. 
Dr. H. A. Tanakavete dün An· 

.!araya gitmiştir. 

[ KOçOk heberıor 1 
Diplomasız dişçiler - Son bir 

ay zarfında 7 diplomasız di~çi yakalana· 

tak adliyey verilmiştir. 
latatik işleri - Liman şirketin~ 

aynca bir istatistik yaparak neşretmesı 

ınenedilmlştir. 
LAielideki mektep- LAieiide ev

kaf tarafından yapılan ilk mektebin orta 
IX!.cktcp olarak kullanılması için Maarif 
cı:naneti ttıŞebbüslerde bulunmuştur. 

RandeYii evleri - Üş gün içinde 
~Yoğlu ve taksim mıntakalannda polis 
~dan 8 randevü evi kapatılrnışnr. 

Toprak tetkikab- tktısat v~A.
leti memleketimizin muhtelif mahallerın
deki topraklan tetkike karar vermiştir. 

Ekmekteki gloten - Şehrema· 
ileti ekmeğin gloten miktannın °lo9 dan 
'!, 10 çıkarıldıgtnı dün ticaret borsasına 
bUdirmiştir. 

Şekerli maddeler - Ankarada bu
llıntn şeker tacirlerinin teşebbüsü üzerine 
1tıcı:n}eketimizde yapılan şekerli madde· 
lcrdende muamele vergisi alınmaması 
l 
ltarfaştınlmışbr. 

Merasim yapılmayacak- Vapur
C\ılar birliği dün toplanarak 1 temmuzda 
tberasinı yapılmasından sarfınazar 
'tnıiştir. 
b Şa1'ir B. hakkındaki tabkikat
Qtz o hili e 1 hareketlerinden dolayı a Y 
"~ktlettnın emrile polislikten çıkarılan 
~bık ikinci şnbe müdürü Şakir B. hak· 
.:d• nıülkiye müf etti~liğince Y~~ılan 
tillll~ikat bitmiş, Devlet şurasına gonde· 

Ştlr • 

bit'( erli mallan sergisine hazır· 
tçıı - Ağustosta Galatasaray Usesinde 
~ 'ctk yerli mallar sergisinin programı 

al ediJnıioi S --.,...r. 
~ eıtfn.hı devamı müddetince ıııektep 
bıı ç'tinde bir gazino tC!i6 edilecek ve 
g\ıin~ !eceye kadar açık kalacak .?u 
\ııtij <><ıa halka mecrane9 sinema gos-

ccektır. 

Doktorlar yakında her 
hastalığa bakamıyaca~l~r 

Ebbba odası idare heyetinın 
dOn toplanacağı yazılmışsa da 
içtima dUn yapılmamış, gelecek 
çarıambaya bırakılmıştır. 

Selim Sırrı B. ve kızlan hak
kmdaki takrir henilz sıhhiye mD· 
dftrlOğüne gelmemiştir. 

Dfin bir kimyager bir mektup 
göndererek, doktorlann bir kil· 
çftk rontken aleti ve bir iki 
basit cihazla her türlii hastalık-
lara bakbklarını yazarak Ebbba 
odasının nazan dikkatini celbet-

miJti. Bu mesele hakkında Sıh· 
biye mDdürli Ali Rıza B. demiş· 
tir ki: 

- ihtisas vesikalan hennz 
tasdik edilip gelmedi. Vesikalar 

geldikten sonra her doktor an· 
cak ihtisası dahilindeki hastalık· 
Iarla meşgul olacaktır. 

Domates yemeli 
konyada Dr. Tevfik Halil B. 

domatezin kabuklarındaki vita

min dolayısile pek muğaddi ol
duğunu, kahvaltı için elverişli bu· 
luoduğunu yazmaktadır. 

Meşhur yemek listelerini ha· 
zırlıyan Mazhar Osman B. de 
bu noktai nazarı teyid etmiştir. 

Gayri mübadiller 

Cemal Hüsnü Beyin 
ıehrimize gelmesi bek

leniyor 
Tıp fakültesinde yeni bir 19· 

tima mı yapllaoak? 
Tıp fakültesindeki ihtilafı hal

letmek ilzere şehrimize gelen 
maarif mUtefan Mehmet Emin 
B. don Ankaraya avdet etmiştir. 

Maarif vekili Cemal Hlisnn 
Beyin bu günlerde ıehrimize 
gelmesi beklenilmektedir. Maa
rif vekili B, buraya geleceği 
zaman Tıp fakllltesi milderrisle
rile temas etmek nzere faknl
te meclisinin içtimaa davet 
edileceği söylenilmektedir. 

Bu içtimada ihtilafın örtbas 
edilmesini muvafık bulmıyan 
müderrisler Maarif Vekilile 
hasbıhalde bulunacaklardır. 

Vekil Beyin seyahatine dair 
Ankaradan Maarif eminliğine 
henüz malOmat gelmemiştir. 
Süreyya Ali Beyin istifa~n resmi 

şekilde yapılmadığı için nazan 
itibara alınmayacaktır. Binaen
aleyh Süreyya Ali 8. bp fakül
tesi reisliğini muhafaza ede
cektir. 

DAVET 
Is. Mli.d<ki umum•.li//Jı<kn: 22 Ura 

maaşlı lncesu müstantikliğine tayin olu
nan meslek mektebi mezunlarından sabık 
Eyip sulh mahkemesi kldplerinden Beh
ram Vehbi Beyin h~men dairemize mü
racaat etmesi lüzumu. 

§ Istanbulda bulunan ve fakat adr,.si 
meçhul olan Samsun müddet umumt 
muavini Hüseyin Hüsnü Beyin derhal 
dairemize müracaau lüzumu. 

Dün fevkelAde toplandllar 
Dün gayri mübadiller cemiyeti 

fevkalide bir içtima aktetmiştir. 
1ctimada tevziata ait hararetli 
münakaşalar olmuştur. 

§ Çatalca Müddei umum.iliğine tayin 
olunan mektebi hukuk mezunlarından 
Ferit Demir Beyin hemen dairemize mü
racaat etmesi lüzumu ilAn olunur. 

Darüşşafakada yıl dönümü 
Darüşşafakanın 57 nci yıl dönümü 

münasebctile 27 huziran cuma günü sa· 
at ı 5 de mekterte yapılacak merasime 
[ Cemiyeti Tedrıslyei Jsl4miye ] azasile 
mektep muallimlerinin ve Darüş~afaka 
mezunlarının teşrifleri mektep mü
dürü tarafından rica olunmaktadır. 

Bu cumartesi gününden itiba-

ren arazi sahiplerine ikinci 
avans tevziatına başlanacakbr . 

Duhuliye ile girilen oyun ve 
eğlence mahalleri sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

lstanbul vilayeti defterdarlzozndan: 
ı _ Eğlence ve hususi istihlak vergişi kanununun birinci mad· 

d ·nin (D) fıkrasında yazıh oyun ve eğlence yerlerine giren her 
mC:;teri kanunun 9 uncu maddesindeki tekil ve evsafı yazılı matbu 
damgayı havi duhuliye biletini hamil olacaktır. Y ~lmz kanuni ve 
resmi vazifelerinin icabatından olarak oyun ve eglence mahalle
rine duhuliye vermeksizin girmeleri ve icabı hal~nde seans nihaye-

t
. k dar kalmaları mecaz ve mutat olan resmı memurlar ücret-
ıne a . d b'l 

siz girebileceklerinden bu takdirde kendilekr~nde~ ı et kia~1anılmaz. 2 _ Müşteriler, biletlerinin bedeli fev ın e ınev ere otur-

tulamaz. ft h r d 1 k 3 - Biletler, dip koçanlı ve de er ~ ı~ e o ma fize~e ilç 

d 
.. ekkep olacaktır. istihlak vergısı pulları yarısı dıpten 

parça an mur b t 'k' . d . . . d ve diğer yarısı buna mer u ı ıncı parça a ve 
~ırıncı pa~ça ~a yarısı ikinci ve diğer yarısı liçilncn parçada bu-

l 
amgak piiu arı tbu damga suretinde mevzu bulunacakbr. Bu par· 

unma zere ma . 'hl"k · · uı al d rt ( ki bir tarafında ısti a vergısı p unun ve 
~ ... ar :n ~ ad parça pulunun yarısını muhtevidir) kapılarda Maliye 
ıger Dar~'l'a amgka t l memurları tarafından ahnacakbr. Üçüncü 

veya aru aceze on ro h 
.. t ·d kal k seans nihayetine kadar mu afaza oluna-

parça muş erı e ara d k 
caktır. Dip parça da cilde merbut olarak müessese e alacakbr. 

4-Biletlerin seans nihayetine kadar muhafazası ve her talep vu· 
kuunda maliye ve darülaceze kontrol memurlarına ibrazı me.cburi ~Idu
.. biletlerin müşteriye ait kısımlarına matbu olar~k dercedı~ecektir. 
~ 5- Biletlerde müessesenin ismi, (firması) bılet bedelı ve tesel-

sül numaraları kezalik matbu olarak yazılı ~lacaktır. 
Duhuliye, mevki, loca biletleri, ve bunlarda sı~ıflara aynlmış ve 

ti 
· mUtefavit ise her sınıfa ait biletler ayrı cılt olacak ve bun· 

ocre en 1 ··ı k. ların her biri için birden bqlayarak ayrı teseksu numarası ta ıp 

d·ı kt'r Bedellerde tebeddül vaki olmadı ça veya müessese 
e ı ece 1 • 1 ül h takvi · 

1
. ti" • tatil etmedikçe numaralardaki tese s ' er m senesı 

faa ıye nı 
ih yetine kadar devam edekcektir. 

8 aYukandaki tasnif veçhile her bilet ayn renkte kağıtlardan 
nnm 

tabedilecektir. • · if ····-.;:1d.v. 
6 _ Biletler istihlik vergisile damga reımını? .a ew ıgıne 

. behemehal matbu damgayı havi olacak ve ~ıç bır sebep ve 
daır • ti'hlik ve damga pulu yapıtbnlmış bilet kullanılmıya· 
11\Jfetle 18 

HAYAT YOLU 

~ 

t<At>ıN GÇNÇLIC?.INpE YALNIZ,,JiAYAL iLE. iKTiFA EDER 1 

l~TIKBALINI DUŞUNMEZ5E IHTİYARLIKTA ZAHMET ÇEKER. 

Hanımlar 

Hayatta betbaht olmamanın szrn TA .. 
SARRUFTUR. Bu sırrı siz herkesten 

r 

daha iyi bilirsiniz. Yalnız süs ve israf sizi 
uçuruma süriikliyebilir . lsraftıın kaçınız. 
Evinizde KUMBARA bulundurunuz. 
Evde her kesi tasarrufa alıştırmak sizin 
vazifen izdir. 

Türkiye bankası • 
ış 

t LAN 

Türk Anonim ~lektrik şirketinden: 
Türk Anonim Elektrik şirketinin bedelleri tediye olunacak tah

vilAtı on birinci keşidesinin 1 temmuz 1930 tarihinde öğleden 
sonra saat 2,30 da Noter huzurunda, Beyoğlunda, Tünel meydanm
da, Metro hanında Şirketin Merkezi İdaresinde icra edileceği, işbu 
tahvilat hamillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveli mucibince, itfa keşidesi, 720 (yedi yüz yirmi) 
adet tahvil üzerine icra edilecektir. 

1 

Tahvilat hamillerinden arzu buyuran zevat keşidede hazır bu
lunmağa davet olunurlar. 

İstanbul, 11 Haziran 1930 
MOdüriyct 

t LAN 

lstanbul Tramvay şirketinden: 
Istanbul tramvay şirketinin bedelleri tediye olunacak tahvilatın 

onuncu keşidesinin 1 temmuz 1930 tarihinde öğleden sonra saat 
3,30 da Noter huzurunda, Beyoğlunda Tünel meydanında Metro ha· 
nında şirketin merkezi idaresinde icra edileceği, işbu tahvilat ha
millerine ilan olunur: 

Amortisman cetveli mucibince, itfa kcşidesi, 1,000 ( bin) adet 
tahvil üzerine yapı)acakbr. 

Tahv;Jat hamillerinden arzu buyuran zevat keşidede hazır bulun-
mağa davet olunurlar. 

lstanbul 10 haziran 19!10 i\lüdüriyet 

iLAN 
İstanbul mülhakafından Bepoğlu ile G:alaia beyninde 

Tahtelarz Demiryolu Türk Anonim şirketinden: 
İstanbul mülhakatından Beyoğlu ile Galata beyninde Tahtelarz 

Demiryolu Türk Anonim şirketinin bedelleri tediye olunacak tah
vilib on üçüncü keşidesinin 1 temmuz 1930 tarihinde öğleden 
sonra saat 3 te noter huzurunda Beyoğlunda, Tünel meydanında 
Metro hanında, şirkepn merkezi idaresinde icra edıleceği işbu tah
vilat hamillerine ilan olunur. 

Amortisman cetveıi mucibince itfa keşidesi 490 ( dört yüz dok
san ) adet tahvil üzerine icra edilecektir. 

Tahvilat hamillerinden arzu buyuran zevat keşidede hazır bu-
)unmıya davet olunur. Istanbul. 10 hazian 1930 

Müdür yet 

Karyola satan tüccarlara 
90, 105, 120 genişliğinde zıncirli ve yaylı somyalı borulan kapalı 

lake karyolalar Sırkeci Ebüssuut caddesinde karyola ve madeni 
eşya fabrikasında y~~ı!mak~adı!. 

cakbr. Damgasız biletlere istihlak ve damga pulu yapıştırılmış olsa 
bile bu tarzı muamel! kanunen bir kıymeti haiz olmadığı için ala
kadan kanunun onuncu maddesinde yazılı nakdi eczadan kurtara
mıyacaktır. 

7 - Yukarıda tavzih olunan mevaddı kanuniye ahkamına 
muhalif herhangi bir muameleye meydan veren müesseseler hak
kında kanunun onuncu maddesi ahkamı tatbik olunacaktır. 
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Isfanbul Adliye levazım müdür
lügünd~n: 

İstanbul umumi Hapishane ve Tevkifhanesi . hastağanı için 
bir sene zarfında muktezi 3280 kilo koyun eti ile 22200 kise 
yoğurt ve 5040 kilo süt münakasaya va~ edilmiştir. Talipler 
şartnameyi görmek Uzere Adliye_ .levazim memurluğuna ve müna
kasaya iştirak etmek üzere teminatı muvakkatelerile birlikte 
13-7-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilin olunur . ----- ---

Bi ecik vilayeti daimi 
encümeninden: 

Tayin ve ilan olunan münakasa müddeti zarfında talip zuhur 
etmem"ş olan 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli Bilecik - Veı.irhan 
tariki üzer inde ve V ezirhan civarındaki Taş köprünün tamirab 
3 Tem muz 930 tarihine müsadif Perşembe gUnü saat 15 te villyet 
daimi enc~menince ihalesi icra edilmek üzere 14 Haziran 930 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya ka;t ettirmek için münakasa 
şera.ti umumiyesinin 1 inci Te 2 inci maddelerinde yazılı vesaikin 
münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vilayet nafıa baı 
mühendisliğine müracaat olunması. 

2 - Münakasa tafsilatiyle şartnameler sureti muuddakalarının 
Tilayet nafıa baş mühendisliğinden istenilmesi. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin ';11Üzayede ve münakaaa 
•e ihalat kanunun mucibince teminatlariyle birlikte ihale tarihi 
olan 3 Temmuz 930 saat 15 e kadar vilayet daimt encümenine 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

Emlak ve Eytam bankası ls
tanbul şubesinden: 

Kirahk emlak 
Esas No. Mevki ve nev'i Senevi hedefi 

ican 
2 Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 

binası müştemilatından altı adet oda 780 
2 Galata Yolcu salonu karıısı atik mezbaha · 

binası müştemilatından depo 300 
2 Galata Yolcu salonu karşııı atik mezbaha 

binası müıtemilatından 1 No. lı dükkan 350 
2 Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 

binası müştemilatından 2 No. lı dükkAn · 84 
2 Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 

binası müştemilatından 4 No. lı dükkan 120 
2 Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 

binası müştemilatından 18 No. lı garaj 210 
Balada muharrer emlak bilmüzayede bir sene müddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye milsadif 1-7-930 salı günü ıaat 
on altıda şubemize müracaatları. 

-------------'il glimrüğii havi ve 34.197 numaralı depo-
Zayile r J zit makbu7. senedini kazaen kaybettim. 

--N-'il_fu_e_t-sz-kc-r-em_l_e_a-sk_e_rl_~-·e-si-ka_m__,ı Yenisini alacağımdan evvelkinin hükmü 

zayi ettim. Yenilerini nlacağımdan hü- olmadığını iltn ederim. 
Galata: Aslan han ~o. 9 kümleri yoknır. 

318 doğumlu Halil oğlu Piyer 1\'lıgırdıçyan 
Mehmet Necmi § •15 şinci mektepten aldığım şaha-

§ Galata ithalAt gümriijtilnün 2·4-S:9 dctnamemi zayi ettim. yeni~ini çıkara-
. tarih ve 39455 numaralı ithalAt beyan· cağım, e ·kisinin hükmü yoktur. 
namesinc alt 133 lira 80 kuruş resmi 105 llilmi Rem:ıi 

1 
2 
3 
4 

o Bulmaca o 

Bug-/Jnl<iJ bulmaCi!lmu: 

Soldan aağa ve yukardan atağı: 
l - Perişan ( 5 ) armudun iyi~ini 

yiyen (3). 
2 - Canlı motör ( 2 ). Amerikanın en 

büyük şehri (7). 
3 - Sarmaktan ismifail (5). 
4 - Anne (3), bazı hastalıkların çare~i 

(3) ateş (3), 
5 - Beyoğlu (4) Almanca evet (2). 
6 - Müttehit Amerika cümhuriyetleri 

hükllmctinin merkezl (9). 
7 - Tıpkı ( 4) ziraat Aleti ( 4). 
8 - Olmu; (2) otomobil (3). 
9 - Uzak (4) şura, bura (8). 
ıo - Ç&lJnca.._ (4). 
ı ı - Orta (8) En büyük vtltyetimiz (5). 

Edirne okuyuculırmızdan H.H. tara
fından 'önderilcn bu bulmaca ta5hihen 
konuldu. 

24 Haziran 930 

Borsalar 
Kambyo 

llnailiz llruı Kr. 103 
"T .L mukabili Dolar 
" • Fraıılı: 

" • Liret 
• • Be1ıa 
• • Drall•I 
• • it. P'ranlı: 
• • 
• • . . 
" . 
• • 
• • .. . ... 

Leva 
Florlı 
lt.uroa 
Sllln~ 
Peıtta 
Mark 
Zloti 
Peng6 

to Ley Kuruş 
1 Tllrk llruı Dinar 
•· Çervoneç Koruş 

Nukut 

1 fıter liA er nıcllll) 
ı Dolar (Amerika) 
Fraııt [Fraıısıı 

20 Liret [ ltalya 
o Frank ! Belçika] 

Drahmi [Yunan] 
Frank [lsvlçreJ 

O Leva IBulıar) 
l Florlıı [Felemenk] 

Kuron [Çelı:oılovak 
1 Şiltng !Avusturya] 
1 Pezeta (ispanya] 
1 Rayşmarlı[Almanya) 
1 Zloti ! Lehistan, 
ı Penıö (Macaristan 

Ley [Romanya] 
o Dinar IYugoslovyı) 
ı Çevoneç 'Snyet' 

Altın 

Mecidiye 
Rankno 

Bonı 
harici 

ıcaret ve zahire. 
flatlu Tu:ant bonu' lrlttbhnmamlhl1 

tarahoclıın nrtlmlf!lr 

Butcfay 
Yumuşak 
Sün ter 
Sert 

1 
- Zahı..,ıer -

Çavdar 
Arp" 
Mı11r 
Fı~:ı·-

Okkaat 
Aaaml Aaıart 
K. P. K. p 

it 12 au 

09 an • ı !O 

• :?O 
20 7' 3o 

Haşaratı öldürenler arasında 

FAYDA 
Daima Birinciliği Kazanır 

FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yarır• 
ucuzdur. Tahta kurusu, sinek ve sair haşeratı yumurtalarile 
imha eder. Kokusu latif ve leke yapmaz. Insanlara, h~yvaol~' 
ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat edioıı. 
Bütün devair ve rnüessesat, Seyri Sefain, Devlet Demiryollarıt 
Hilali Ahmer, büyük oter ve lokantalar FAYDA istimal ederler• 

HASAN ECZA DEPOSU ::::>/ 

!Mahkeme ve icraila.nıaeJ 
Gayrı menkul malların açık 

•r.tırma llAnı 
lstanbul 4 üncü icra memur:u/fundan: 
Açık artırma ile paraya çevrile

cek gayn menkulün ne olduğu : 
Adalet hanı namile maruf hanın 
540 hissede 38 hissesi. 

Gayn menkulün bulunduğu 

mevki mahallesi, sokağı, numa
rası: Galata Bereket zade ma
halle.inden atik pertembe pazan 
cedit Hazaran ve Bank sokağında. 

Takdir olunan kıymet: 60.000 
lira 2, 4, 6, 2, 4, 16, 18 No.lı. 

Artırmanın yapdacağı, yer, gün 
saat: lstanbul 4 üncü icra dairesi 
28-7-930 pazartesi 14 ili 16 ya 
kadar. 

1 - ftbu gayri · menkulun 
artırma şartnamesi 17-7-930 ta
rihinden itibaren 979-39 No. ile 
lstanbul dördüncü icra daire
ıinin muayyen numarasında 
her kesin göre bilmesi ıçın 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat ıdmak istiyenler 
itbu 9artnameye ve 929-3~ dos
ya numaruile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. . 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sa
bit olmaY.an ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarla{ın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklanm 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iıbu ilAn tari
hinden itibaren. yirmi gün içinde 
evraki mOsbitelerile birlikte me-

. muriyetimize bildirmeleri icap 
eder aksi halde baklan tapu 
ıicillile . ıabit olmayanlar sabt 
bedelinin paylaımasında hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde attır
maya ittirak edenler artırma 
şartnamesini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıt bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayrı men
kul ikinci bir attırma ile satılır 
ve bedel farkı ve mahrun kalı
nan yilzde beş faiz ve diğer za
rarlar aynca hükme hacet kal
maksızın m~muriyetimizce alıcı
cıdan tahsil olwuır. Beş numara
lı fıkradaki ıart tahakkuk etmek 
kaydile üç defa bağnldıktan 

I 
sonra gayn menkul en çok art-
branın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri 
bırakılıp alıcı taahhUllerinden 
kurhılur ve teminatta kalkar . 

5 - Artırmanın birinci veya 

M •,;'(l ; 
Uskiidar lstanbul 6 ıncı '"'' 

murlufundan.: at'b 
Beyo~lunda Tarla başında (40) nol!I 

hanede mukim i\lanaloplu oğlı.J 
Niko Efendiye ,,.. 

MütevelJiye Servet h•-:ı,.ı. 
tahtı işgalinizde bulunan dl 

lio 4-10-337 tarihinden itib~ 
4-1-341 tarihine kadar ecri ııoıtd 

olan 2006 lira 50 kurutun 931 et 
masarifi muhakeme ile bereb 
tahsili hakkında aleyhinize ~~ 
bul mahkemei asliye ikind &fiti 
kuk dairesinden istihsal eyle tJ> 
929-119 numara ve 25-3-9'° dl 
rihli ilim üzerine tarafınız& 
rayi tebliğ tastir kılınan ısde~ 
emri ikametgihınızın nı~çb,, 
olqıası hasebile tebliğ edıllll 

1 
miş ve ilanen tebligat icraJ~. 
karar verilmiş olduğundan ~ 
ilandan itibaren bir ayı 6f,8 
eden ilk hafta zarfında 930· !I. 

bİı' dosya numarasile daireye ,-
müracaa bu bapta kanuna ştY,. 
kabul bir itiraz dermeyan etlll t 
diğiniz takdirde tekibe salibiYe, 
geleceği malumunuz olmak f 

ödeme emri tebliği makaot111' 

kaim olmak Ozere ilin oluoad'• 
(278-~ 

--~ Doktor: Operatör 

MEHMET ALi 

.. 

ldraryolu hastalıkları müteb~ 
sısı Sirkecide Beşir Kelll 

eczanesi yanında 

!i Ürolog - Operat6r 

i~ iD~~~ J~llft~I mmu~ussııı 
~~ lJc. ~.uat 3lmffi( 
~~ Muayenehane TUrbeMablll~ 

~.:.~~~~:~!!:~~~~ 
ikinci olmasına ve gayri oıeolı~ 
le tealluk eden kanuni hakk• 
satışın tarzına göre diğer f~ 

Artırma 1 incidir. Vergi, Seı)ı' 
diye Vakıf icare rusumları ıab 
vergileri müşteriye aittir. d• 

Yanlan han hissesi yu~';11 d• 
göslerilen 28-7-930 tarıbtll r 
lstanbul 4 Uncü icra memurl~ e' 
odasında işbu ilan ve göste~ de 
arttırma şartnamesi dair~•111 ff 

satılacağı ilan olunur Te isıllld,
ikametgahları malum olanlar ti" 
başka hissedar varsa onlar• tP' 
rih ve icra memurunun ~t~ 
tebliğ İnakamma geçmek uı 
ilin olunur. 
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( ~efterdarlık uA.'.'.;ıar• ) ~=====• ;•• 5arayburnu Parkı ••5 
KiRALIK OD\LI DÜKK.~N - No. 371-381, Topane s • f • • Londra birahanesinde icrayı ahenk eden az heyetine ilAveten Son hatıra • 

ktşla altı Seııelik kirası 240 Jirtı, kiralamak açık artl~·ma eyrıse aın : ,.e Ruhumda baharın . hakıkf hülbulü Hıkırıet Rıza Hanımla Rad)oda takdire • 
9 ( d 1 kla (~J z55) •-------------•l • mazhar olan lugannıye Senet Hanım \C :\ladam Emin gazelhan :'\uman 

temmuz 930çarşamba 14,30. de ter ar I • 1 
-.., Merkez acentul: Galata Köprü başında • Beyler her gun \'C gece icmı ahenk etmektedir. )rtca az .zamanına kadar • 

.. KlRALIK ODALI oUKl\AN - No. 37.9 - 389, Beyoğlu 2362. ~ube ıcentc~ı Mıh· • muhterem halkın eğlenme i için l'ılp in ılk defa getirdi~! en bürnk ıkı Ho· 

~ 30 ı· ı.· Ja ıak mudiye Hını altında Isunbol 2740 • pıırlorhi makinesi çalışacaktır. •• 

•opane mektep altı senelik kirası 1 ıra, ~ıra· 11 
•------------1• • 

açık arttırma !) ten;nıuz 93J çarşamba, 14,30 defter- Trabzon ikinci postası • • • • • • Duble bira 20 envaı mezeler 25 kurut • • 8 • • • 
darhkta. ( ~1-268 ) (KARA DEN 1 Z) •apuru 

26 Haziran Pertembe akşamı 

B .-41,zr!'o"y malmiidürlüXünden: Galata nhhmından hareketle 
aK "' 'J Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

.,kırk·· l te e mahallesinin incirli me•kiinde hali arsa· S Ü F O d 
ltrdDflan "b oy Karta ph ll"n furuhtu 6-5-930 tarihinden 26-5-930 amıun, nye, atsa, r u, 
'·- ı aret olan ma a ı d k 1 d Gireıon, Trabzon, Rize, Hopa-
._,.,·h· k . . b. .. muHddetle müzaye eye onu muşsa a 'd k d p ıne d rmı ır gun ya gı ece ve önüşte azar 
t.ıfp b a ar yı . b. naen 19-6-930 tarihinden itibaren bir b zu ur etmemesıne ıa . iskeleıile Rize, Sürmene, Of, 
•fta müddetle müzayedeye konulduğu ilan olunur. Trabzon, Polatbane, Gireson, 

Ordu, Falla, Samsun, Sinop 
İnebolu ya uğrıyarak gelecektır. Adalar malmüdürlüğilnden.· 

rL .L _ l . (len) lira [;.kele] icarı (150) lira [Manasbr} 
~r~n ooi ıcarı JV - hs ı n 1~ (1 O) lira Kınalı adada balık a•lamaga ~ us 0 up çer 

'-ae müddetle icar olunmaktadır. icar muamel~ı 29-6-930 paur 
91l-·· Ad 

1 
lmUdtirlün.ı•nde pazarlıkla yapılacaktır. (M.) 

•-.u ıaat 14 te a ar ma iP" 

Erdek malmüdürlü~ünden: 
p· h. k . d •e Alunya OskOpye, Sori, Avsa kariye-

' 

ııa ıman mer ezın e ' K R t k i 
tti1ad p 

1 
za me•kiinde ve Paltya, onya, u ya ar -

tel . e a tyanın ayro tarlalarla Erdeğin Kadı Kirman 
erınde ez u ve gayrı mezru · d itle.le· m r 1 Erdek-Bandırma şosesı arasın an 

8-Jı ıi~de otuz dönOm tar: a•~imanındaki mağazanın bir senelik 
i keaır saz rusumu ve P ş . 930 t ribinden itibaren bir 
"rlan ü d 1 ri 21 haııran a 
b.ı... . nın m ıaye e e. . 28 h · 930 cumartesi saat on 
~""'la temdit edilerek ıhalelerı azıran 
'ite icra edilecektir. ...____ 

lzmir süraı posta)ı 
(GÜLCEMAL) .apuru 27 

Haziran Cuma 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orkeıtra ve cazbant 
mevcuttur. 

İskenderiye sürat 
postası 

Devlet Demiryolları ilanları 
Derince limanına gelecek malzemenin tahmil ve tahliyesi kapalı 

zarfla münakasaya konmu tur. 

Münakasa 12 temmuz cumartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

fştirak edeceklerin teklif mektuplarmı aynı glinde saat 15,30 a 
kadar münakasa komi yonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. .... ,,,. 

Eskişehir atelyeıine muktezi beş tezgahın kapıtlı zarfla münn
kasaıı 21 Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 14,30 a kadar mUnakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler milnakasa ıartnamelerini beşer Jira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Zile belediyesinden: 
Kaaabaya isale edilen u için KPle tepesinde inşa edilecek 

(12500) lira keşifnameli su deposu berveçhi zir mfinakasaya vazo
lunmuştur. l' rabzon belediye riyasetinde: 

570 ihtiva eden Trabzon 41ebrinin mevc~~ haritai 
11ıı-. hektar sahayı 1 ila tanzim ve tesbıb Trap· 
"-..ıt • d Dıtakbe P nının 
to azaması ozerıa e ~ . ~. mevcut farloamesi dairesinde ve 
Jc. b. belediyesi mübendısli6-g9ı30ndet "blııden itibaren 14-7-930 tarihine 

1 - 21 metre 50 santim tullinde ve on iki buçuk antim ar
zında iki metre irtifaında depo mahallinin dört metre tul iki met
re otuz santim arz bir buçuk metre irtifamda vana odası ve yUz 

m::::::::::-.;:::::::::::::::n::::::ıı::::::::n::s:mır. yirmi beş metre tulünde bir buçuk metre irtifamda sevk borusu 

~ Yelkenci \APtJRLARI ı'f yolu hafriyatı. 

(f Z M 1 R) vapuru 11 Tem
muz Cuma günü ıaat 13 de 
Galata rıhtımından hareketle 
doğru lzmire uğnyarak İsken
dcriyeye gider ve ayni suretle 
avdet eder. 

Palı 2arf usulü ile 24- an · · · ş h' ·ıa ~ . . dd ti ünakasaya vazedılmııtır. e ır pı nı 
)lp r yırmı gün mü 1 e e ~ d·ye kadar vücude getirdikleri eserler 
L ' lcaı~ta ihtisası olan arın ıım 1 "k •t eylemeleri ve 14-7-930 
q lcınd b 1 d. mize 111alOmat ve vesaı ı a 

I
!! l\aradeniz postası i 2 - Mezkur depo ve vana odasmm kargir inşaatı malzemesi ile 
i ! 3 D d ili VATAN 25 vif:z';;an iİ larmın-bet:::ı::sıv~::a 0 ::ı1:~:::iv~l: ve tabanın beton ile duvnr-

.._~, . a e e ıye . d'l ceainden müddeti muayyenesi zar-
-nnınde milnakasa ıntaç e 1 e e· 1 ı · ·1~ l 

: !I 4 i Ç amb - Depoya sevk ve isale boruları ve teferruatı münakasaya 

!·, arc. a .. =:.• 1 t T ı · l l 1s T 930 u k d faad T b 1 d' riyasetine müracaat ey eme erı ı an o unur. 
~ rabzon e e ıye 

Y vazo unmuş ur. a ıp o an arın emmuz g nüne a ar yUz-
ij akşamı Sirkeci nhtımmdan ji yedi buçuk depozito veya banka mektubunu hamilen Zile belediye
lt hareketle (Zonguldak, İnebolu, i~ sine müracaatları ilan olunur. 

~s~~, O~u, Girewn,"ii•••••••••••••••••••••••••m 
İ. Trabzon, Sürmene, Of ve : 
!~Rize) ye aıimet ve avdet U Şehremaneti ilanları 

hariciye vekiileti miibayaat komisyonundan: 
V ı_ •• hd. · · · in yaptırılacak elbise, kasket, palto 

C9'ilet musta unını ıç - d •e k ı kla yaptırılması mukarrer bulundugun an 
•ya kabının pazar 1 • • .. h .. t.J

1
' 1 . . l · · görmek ve şeraıtı anlamak uzere er gun 
P erın nümune erıoı · l · · 

:. d kt• •. ~~' ı: e ece ır. :: 
H Tafsilat için Sirkecide Yel- H 
ii kcnci hanında kain acentasına i! 
g müracaat. Tel. İstanbul : 1515 H ff ::::::::::uı:rJ:s:ı::ı:::ıc::::u::::ıım:::::s:::.:ı:: 

Beyazıt dairesinden: Hatap kapıda meyva hali dışarsında 2-3 
No. lı sergi mahalli ile çardak kapısı tarafındaki sergi maha lli 
kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiş isede verilen bedel 
haddi kifayede görülmediğinden 8-6-930 cumartesi gUnü saat 
14 te müzayedesi kararlaştırılmıştır. Talip ola nların teminat ak
çesini hamilen yevm ve vakti mezkürde dairt! encümenine gel
meleı i ilan olunur. 

le•aı .. dürlllğUne ve pazarlığa iştirak etmek ısteyen erın yevmı 
ihale ıml mu

6 71930 tarihine mlisadif çarşamba günO saat 16 da 
o an , , I •• 1.. l 

llllıba t komisyonuna müracaat eyleme erı ı an o onur. 
-..........._ yaa 

17ıla l i et dainıl eııcı'l111eııiıı.deıı.· 
v 

San'atlar mektebine muktezi kirk bir bin ve İnönü ıehir y~b 
bl,1..... b' kt zi elli beş bin kilo ekmeğin kapalı zarf uıulıle 
~ IQ:e ıne mu a . d "h l . . d'l kt' 
" temmuz 930 çarşanba günü saat on _bır e ı a esı. ıcra e ı ece ır 
ltliplerin vaktı muayyene kadar temınat ve teklıf mektuplarını 
t•cumene tevdi eylemeleri. 

Plld:vet da;n,/ rncılmeninden: 
./ 

San'atlar mektebine muktaıi sekiz bin ve ioönü iehir yatı 
llltkteb' ktazı dört bin kilo pirinç 9 temmuz 930 çarşamba 

.. ıne mu b d 1 kti' t r lerin tunu sa.at on birde pazarlık usulile mü ayaa e i ece r a ıp 

V 
\'ichy'detedaviol

nıak );eniden havat 1 

ve saadete ka ,;uş-
1 ınak denıektir. 

C 
~ln1el)e SEVIGı 1b 

Vi~hy 2. ına yıs 1676 
ı~aracığe~ ve ona 

H nıüteallik hastalık }arın en n1üken1111el 
tedavisi Vichy'de y ,·;nlan tedaviıİir. 

t~cij 1 ~ene müracaat arı 

Emniyet sandığ1 müdürlü- f'N~~~t~~bJı~;; .. 1 
f L0h.\~T \ 'e BIRAllA~I~ · ı ' 

x. .. ' ' Eı Un den : / ""enronik orı.:estra , e caz ~urcti dai· , 

. l ~ medtı icra' ı tercnnu m eder. \ 'I\ onalı -

Ah H 'b N · c Nazmıye Hanım arın 13669 ' . · · met Talat B. ve ası e, acıy ' '.., . .k 1 lfr ı;cf idıırccınde mutfok tıı Yeni te, . 1 
tı\llQ . 'b" E 'niy•et sandıgından ıstı raz ey- ' b .ıı lt aralı deyn senedı mucı ıncc mı l H f kıhH . meze ile bera er rak ı· miı~te " 
~ikleri meblağ mukabilinde sandık namına merhu~ bu_un~n orhorda 1 ıiler arzu ederlerse mezelerini d ı, a r· 1 
ttaçcşme sokagw ında eski 7 ve yeni 9 numaralı yuz yır~ı beş arş~n 1 dardan gctircbilır ler.· Gece )arı ,odan I 

liıe · d b" fa b 'r mutfak bır kuyu bır ı . k d , I tın de ahsap iki katta altı o a, ır so ' . . ' . ' .ı aonr:ı ı;a:ıt ık ı) e a ar .ıç111.t ı r .. Oğlc ~ 
lap k ~ . b h yi havı bır hanenm tamamı " d . " tcı methal ve yüz ellı beş arşın a çe .. • ' ,.c akşam tabi ot· cuma günlen I 
\tad · .. d · h ebile muzayeaeye çıkarı-._ esı hitamında borcun o enmeınesı as . . . . 1 saat ı ı ,5 tan ı ~.5 k~dıır. ' 
._tak ı'k· b' ı · b d l mukabilinde müşterısı Suphı efendı namına ..,"" ı\1A'l l:'\ I'... - Kül'\ · ~:H """ 
k ı ın ıra e e · f -d at'i k k"J . . de mu-nailcyh mezkur haneyı te errrug an 
· ararı çe ı mış ısc ı w k ı k D A K t • 1 ltntina ı d '.., . d b gün müddetie tekrar satı ıgn çı arı ara r . u 1 e 
1

2 
ey e ıgın en on eş . .. .. t b t • 

k 
te-muz 930 tarı'hı·ne mu··sadif cumartesı gu~u dsaa ol.n el f e h t d . 1 k ' "&! _ J\lua\ CO"' anc ' e e l \ 11 c ~ trihl 

at'i k .
1 

• k rre bulunmuş oldugun an ta ıp o an-
ı ararımn çeku!lesı mu a k "d · .. t labor8tU\llrı. l\ıırııko'' Topçular ı·addc•i J4 
lltın . • t beşe kadar sandı ı aresıne muracaa 

t 
1 

Yevmı mezkurda saa on Ma ul müdür: Refik Ahmei 
Y ttneleri ilan oluour. 

Şehremaneti Kadıköy ubei idariyesinden: Kadıköy zahire 
iskelesinde daire mah 24 X 12 metre murabbaı depo mahallinin 
kapalı zarfla ihale i ıünü kimse gelmediğinden zuhur edecek 
talibine 29 haıiran 930 pazar günü saat 14 te pazarlıkla veri
leceği cihetle isteyenlerin mezkur gün ve saatte daire encüme

nine gelmeleri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şehremaneti n den: Şehzade başında Hoşkadem mahallesinin 
Mahmut efendi sokağında eski 26 yeni 23-23 numarala konıtğın 
enkazı pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 28 haziran 930 cumartesi 
günü saat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

.. , .. ,, t ~ ... " . ... : ·.ı " ~ .... . • • • : ~ • • ··~ .. ·•• • • 

vandarı·-rıa ir·ı·ıalatanesi ilanları 

]andar111a lnuılatnnesi 1\ 1iidüriyetinden: 
Yerlı imal edılmiş olmak üzere 617 adet Demir Efrat karyo· 

lası kapa' ı zarf münakasa usulile satın alınacaktır. Münakasa 14 
temmuz- 930 pazartesi giinü saat 14 te Gedik paşada jandarma 
imalatancsinde yap lacaktır Ş rtname imalataneden verilir. Teklif
namenin tarzı imalası şartnamede münderiçtir. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Galatada lsküpçüler caddesinde 1-3 numaralı dükkan fevkindeki 

odada mevcut 20 santimlik 9505 adet çiçekli ve 8500 adet a lfabe 
markalı ve 630 ade t çimento karo markalı ve 28 adet b yaz ve 
çiçekli fayans markalarını havi çinilerin 30 haziran 930 tarihine 
müsadif pazarlesi günü saat 14 te toptan müzayedeleri icra k ılına
cağından taliplerin yevm ve saati muayyende emvali metruke mü· 
diriyetine müracaat etmeleri. 



.. 

, .... 

Tekem·m-nı 
etmiş: 

r-----..... ._....lllılilııl 

traktörü 
DoAa •uowtfl J 

t• Y-1 model F' O R'D'8 01I _, 9Ôfllr ft ••• 
~.Fakat bu kUYYet fulahtı - bu fazla men
faat - trakt8r0 idame huatdunda fazla hiç b~ 
muraft mucip olmı)'&G&ktlr. 

Fasla·- ~/ 
. 'Veni F orcİ90n 8 -mt . aarftftda 28 ita 9! d&n: 

1hn çlft .Orer. laka hueuaunda K> parmaklık bfr· 
tulumba çevlrlr. Tarla t•vtv•tnde 20-:26 ıan• 
.tbnatr•llk dlak harrow c.kabilh' · 

lrtro~ •f çaıı · Ofôr ! \• 
!akJ l'ordson trakt&rOnOn llcftl ' oUlfuttfa ,._. 

tedttl yerde Yeni F ordacw _ko&.Hbkla Cw;lü puJ- · 
~k çakebUJr.. 

~ 

Oalaa etııraltlı I 
Arka tekerlekler tnr · marff'a dolayt9'1e yertnde 

mthfanmıt bir halde iken ve yanhtlıkla motöre 
tam aaz da ver'llae trakt8r0n &n tar aft yerden kalk· 
maz. Çamurlukların arkaıındakl yataklar otoma. 
tik olarak 6n tekerlekleı1n yerden kalkmaaına ma
nidir. 

Mazur! 
Şfmdf Fordson tra'kt8rlei1. Dele u bfr ftat f11.rb 

mukabrnnde Mot~rine yakan ve blnaenaleyh ie-· 
letme maaraflnı pek çok azaltan huauat karbüra-: 
t6rlerle tealtm edilmektedir. Her !Mml FOR'?SONw 

rma,.,.eto ile l,titıl 
Ayar edflecek ne bobfn. rle de bobfiı -~eklçto.: 

'ri vardır. Yeni Fordson traktöründeki manyeto 
aayealnde bu clhet en ta.de ve en •~lam ~ir şe
&dlda varılmtatı.r. · 

Ve"" :;n.nyetoda yapılan ttuSU9t tertibat ~1nde en 

solulıı havaJarda bile mot6rü lfletm•k çok lcnlaycıhr,. 

Clft •'7rmek lç•n. tezell lıırm•• iÇi", tohum ekmelı lçın., 

biçmek ıçtn, harman yapmak için, - mot~r kuvveti kuf
ı-.nırııL Yenl FORDSON Tı-aktarQ bOtOn bu itleri ha,yvan· 

kvv~tlnden Q&b~~ daha kof&>' 1~· .J. . 
!Flın: '190or 1:116 --

...... 

o 


