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Pazartesi 
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~ e Şar ta ı 
Ağn da~ındaki eşkiya 
tamaınen çevrilmiştir 

&kilerin Irana kaçmak ihtimalleri 
de yoktur 

Dllnkl nU.· 
hanuzda (Ana
dolu ajansı) nın 
l•Yanı dikkat 
bir tepJiğ mün
deriçti. Bu teb
liğde bazı ecne-
bi gezetelerin· 

den naklen Türk
çe gazeteler
de intişar et-
nıiı olan (Ara· 
rat dağı) hadi
•eainin mahiyeti 
izah olunuyordu. 
Hadisenin esası 

(Beyazıt) ve (Van) 

.. 

vilayetlerinin traıı 
hududu üzerin· 
deki bazı nok

Ağrı d•gı mevkii ve havallsl 

talannda vukua gelen Kürt eş
kiyaaının taarruz ve takiplerin
den ibarettir ve ajansın tebli
ğinden anlaşıldığına göre hadise 
•mamile nihayet bulmuş değil
dir. Çünkü eşkiyayı takip ve 
tenkil için yapılan harekatın de
vam ettiği anlaşılmaktadmr~ Bu 
itibar ile (Anadolu ajansı) tara
fuıdan verilen nimi resmi tebliğ 
Dzerinde biraz tetkikat icra et· 
mek muvafık olur. r-

. Ağrı dağı hadisesi 
Birkaç gün evvel bazı ecnebi ga

zetelerinin Tahrandan alarak neşrettik· 
leri haberler Şark hududumuzda gayri 
tabil bazı hadiselerin cereyan ettiğini 
gösteriyordu. Bu hadiseleri kaydi ibti-

. yat ile neşretmiştik. Dün ( Anadolu 
ajansı ) tarafından verilen bir tebliğ 
bu hadiself'rin esas ve mahiyeti hak
kında bazı izahat verdi. 

Evvel emirde tebliğde ve ga· 
zete havadisleri arasında ismi 
geçen dağı braz tarif edelim: 

İngiliz gazeteleri hadiseden 
bahsederken (Ararat dağı) ha
disesi dediler. (Anadolu ajansı) 
ise (Ağrı dağı) hadisesi diyor. 
Hakikatte (Ağrı dağı) ile (Ara· 

rat daiı) ayni dağdır ki Türkiye 
ile lran hududu üzerinde i>ulun· 
maktadır. 
(Kamusu ilAm) bu dağ hakkın• 
da malümat verirken şöyle diyor: 

« Ararat Beyazıt sancağı ( vi· 
liyeti ) dahilinde Türkiye ile Rus

ya ve İran hududu kurbünde 

kain ( Eğri dağ ) a k~tiibii 
mukaddesede verilen isimdir. 
Sefinei Nuhun bu dağda durdu
ğu Tevratta mezkür ise de kiltübil 
tslamiyede (Cebeli Cudi) de 
durduğu beyan olunuyor. Bu 
dağa Ermeniler ( Masis ) ve İra
niler ( Guhu Nuh ) derler. Bu 

dağ iki yüksek tep eden ibaret 
olup biri denizden 5400 metre 

yüksektir. Üst tarafı daima kar 
ile örtülüdür. Diğerlerinin irtifaı 

ise 4000 metreden ibarettir. 

[ Alrtarafı 2 inci sayıfam zdadır ] 

Evvel emirde tebliğden anlatılıyor 
ki ( Ağn dağı ) hadisesi yeni bir şey 
değildir. Haziranın 1 O uncu gun u 
başlamıştır. Ve hadisenin bu ilk safha
sı birkaç gün devam ettlkten sonra 
eşkiyanın lran hududuna ilticasile ni· 
hayet bulmuştur; bundan sonra ikinci 
safha başbyor ki bu da 19 hazirana 
tesadüf ediyor ve tebliğin ifadesine 
göre henüz kat'l neticesi almmarmştır. 
Bununla beraber şunu da söyliyelim 
ki (Anadolu ajansı ) nın •erdiği iza-
hat biraz müphemdir. ( Ağrı dağ"ı ) nın - :;~;:;:;====:.:;;-===:-::;;.;::.== 
yalnız birkaç seneden beri değil, belki 
yüzlerce seneden beri eşkiya yarağı 
bir sarp mıntaka olduğunu biliyoruz. 
Bundan dolayı ( Ağrı dağı ) ndap ona 
civar olan bazı köylerin eşkiya taarru
zuna uğramış olması biraz tabii hadise 

addedilebilir. Ancak (Anadolu ajansı) nın 
tebliğine gör işin içinde siyasi bir takım 
tertibat ta bulunduğu anlaşılmaktadır ki 
bilhassa nazan dikkati caliptir. Elde 
edilen bazı vesaika göre ( Zilan ) 
etrafında irticat bir hareket uyandır
mak için haz'rlıklar yapılmış olması 
( Ağn dağı ) rım eşkiyası arasına 

(Şeyh Sait) isyanının 1rana firar et
mi~ olan döküntülerinin karışmış bu· 
lunduğunu gösterir. 

Macarlar 
Rum muhtelitini 

3-1 yendiler 
DOn Stadyumda Bo}aziçi ku· 

lllbG ile Şifli Ermeni mubteliti 
araamda bir maç yapalmıfbr. 
Neticede Botaziçi kulObü 2-4 
Şitli Ermeni muhtelitini yenmiı· 
tir. 

Dandan aonra genç Macar 
takımı . Pera ve Kurtulut ku
lilpleri oyuncularından teıkil 
edilen muhtelit bir Rum takımı 
ile karplqm19br. Maça Şeref bey 
idare etmiftir. Rumlar, ilk dev
rede rOzgin 6nlerine aldıklan 
halde muvaffakiyetli bir oyun 
oynıyamamıılar, Macarlar bu 
devrede iki gol yapmıılardır. 

ikinci devrede Macarlar da· 
ha iyi oynamalanna rağmen aon 
dakikalara kadar gol yapama
mışlar, oyunun neticesine dört 
dakika kala merkez muavini 
ilçilncil golü atmııtır. 

Rumlar aon dakikada yegAne 
gollerini yapmaya muvaffak ol· 
muılar, bu suretle 3-1 maçı.. 

1 1-caybetmiılerdir. ~ l 
/ ·, ..... . . 

• 

)' 
' 

· Oyun bu netice ile b"tmekl, .. 
berader her iki taraf da bariz 
bir faikiyet temin edememişler
dir. Yalmz Macarlar fırsatlar
dan istifa deederek golleri yap
mışlardır. 

r 
i ... 

) Ankara 

Onümiizdeki perşembe giinü 
Bir çok karflerim!zi pek ya.

kından alakadar eden askeri ve 
mülki tekaat kanurıunu1 muhtelif 
kanunların alakadar madde/erile 
tahşive edilmi~ olarak ve o.yrı bir 

forma halinde takdim edeceğiz . ---
ile konusmak , 

4 

istiyenler 

liünan her bir 5aallnde idare
hanemize gelebilırler 

Ankara ile İstanbul arasındaki telefon 
hatları iki şehri birbirine büsbütün yakın· 
laşbrdı. Şirket telefonu olan her ye:-den 
Ankarada teleforu olan herhangi bir kimse 
ile konuşabilmek mümkün oldu. Yalnız bu 
imkan içinde bir güçlük vardır. Ankara 
ile muhabere edecek yerler evvelden ay11ca 

abone olmıya , depozito para yatırmıya mecbu d 1 
O · · VAKiT b r ur ar. nun ıçın , u güçlüğü gidermiye d d k 

'd h . d k' l f b yar ım e ere 
ı are anesın e ı te e on atlarandan birini bUtUn 'ht' h. 
lerinin emrine veriyor. ı ıyaç sa ıp-

V AKIT idarehanesi İstanbultm en merkezi bir noktasında 
ve günün her bir saatinde açık bulunmaktadır B h" · · 
. kd" l - d .. h • u ızmetımı-zm ta ır o unacagın a şup e etmiyoruz. 

Mükaleme için hiç bir ücret fazlası olmadıg-ı .. ı d 
b k b ·ı k ·ı . . . f 1 b şoy e ursun una mu a ı arı erımızm az a ir para verme) · · d 
geçmiş olacağız. erımn e önüne 

Şehir dahilinde bir yerle ko
nuş mak istiyenler her 3 daki
kada 13 kuruş verirler. Anka
rayı aramak istiyenlerden 15 
.konuştukları takdirde <le he; 
3 dakıkada 100 kuruş alınır. 
Ankara ile gündüzleri konuş
mak ekseriyetle sıra bekle
mekle mümkün olur; istiyen
ler idaremizde bu sırasını da 
bekliyebilirler. 

1-.-......-----------------------~----,.----------------- www ı::wa__, ...... 

Daktilo ş tıırnpi~ 
von!u~u 

Jüri heyc:tı ~ü ı .Jk ıçtim ıını aktetti 

Halk bilgisi 

VAKiT taratmdan açılan da'dilo ~ampiyodu·~ müsa' a:;asının 
Jüri heyeti miisabaka şeraıtini tesb.it için d .hı Ticaret mektebi 
alisinde ilk içtimamı aktetm'ştir. içtimada b:ızı noktalar tesb. ... 
edilmekle. . ~er~b.er. proğra?1ın tamamen lc.sbiti içir. salı ~ünü 

. akşamı bır ıkmcı ıçtıma aktıne ll' zum görülmüş tür. 

B r heyet Şarkta tet
kikat yaoacak 

İkinci içtimada müsabaka usul, şerait ve mevzuu hmamen 
tesbit o!unacaktır. Resmimiz, Jüri heyetini teşkil eden Ticaret 

1 mektebi alısi Dakti'o mu--!lim ve mfü:l 1ıa .. s•cla p·ı s(istermektedir. 

' Beyin rıyaseti altın:ia ay.ık içti- bu ~.-yahat b.'r l::.uç~k ay süre-
maını yapmışbr. cek.ır. Tesbıt ed len mesai 

Derneğin Sinop muhabiri Meh- proğramı~a nazaran heyet baş
met Şakir Beyin Sinopta sıhhat lıca, muhıte ev teşkilatı ve eY 
bastahk, öliim hakkındaki halk eşyasına, aile teşkilat ve huku· 
itiyatlarına ait tetkikatının kitap kuna, alelümum ziraat hayatına 
halinde neşri kabul edılm:ştir. çobanlığa, ticaret hayatına ait 

Türkiyat enstitüsü a.:istanlarm- halk bılgileri, halk adet ve iti-
yatları, kıyafetleri tetkik edıle

dan Aptülkadir Beyin riyasetinde cektir. Bilhassa kıyafetler ve 
Yalova muhabiri Hurşit Sait, evlere ait kıs ı mlar resimlerle 
azadan Enver Sadık, Ayintap tesbit edilecektir. 
muhabiri Ali Rıza Beylerden 

Acaba ( İran hududu ) dahilinde 
cereyan ettiği anlaşılan bu rertibat 
ve tahrik!tta kendisine dostluk misakı 
ile bağlandığımız lran hükOmetinin 
bir mes'uliyeti var mıdır? Yok mudur? 
tnevzuu bahis hadiseler bugün 
ve yann için tamamen bertaraf olmuş 
mudur? olmamış mıdır~ Bu cihetleri 
izah edebilmek için al!kadar hükômet 
makamının yeni beyanal vey~ tebli· 

Kadın-Sapf{pe meselesini mürekkep bir heyetin Şarki Ü z. 

l•tını beklemeliyiz. 

diişfinüvoı sun, değil mi, Anadoluda tetkikat yapması 
yaı.ı nerede geçireceğizl kararlaştmlmışlır. 

Erkek - Evet, MJyfive j . Heyet temmuzun 11 inci cu-
meselesini duş'iln-flyorum, 1 K~praıa zaae ruar v. ! ma günü lstanbu1dan hareket 
yazlığa gitmek için paroJ1ı / Halk bilgisi derneği lstanlu: • edecek, Ayintap Urla, Diyarı
nereden bulacağız! ıubeai dün Köprülü zade Fuat l bcklr havai sini dolaşacak ve 

Reisicümhur Hı. dün sarayda 
dairelerinde meşgul olmuşlar, 
akşam saat 7 de Sakarya motö. 
rile Boğaziı,:inde bir gezinti icra 
etm : şler ve geç vak.it awdet 
buyurmuşlardır • 
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Şarktaki hadise 

l'st tarafı 1 inci saHfamızda 

Yazın kar bulunmaz. Araziai bür
kini olup liv akmtılan ve bazı 
petlama eserleri bellidir. O tara
fın Ermenileri Nubun gemisinin 
el'an dağın tepesinde bulundu
ğuna ve bunun için oraya kimse 
çtkamıyacağına itikat ederler 
ise de bazı seyyahlar ve hususile 
bir Raa erkinı harbiye heyeti 
ta tepeajne kadar çıkıp baza 
rasat ameliyab yapmaşlardır. 

Daim altmclaki arazi Kftrtlerle 
meskindur.,, 

( Aaadolu ajansı ) nm dünkll 
tebliiiade denildiği gibi Ararat 
(Ajn) daj'ı 6tedenberi ıark bu
dutlanmaa ara sıra tecariz eden 
efkiyaıam talıauün ettiii bir 
meftidir. Bazı eıkiya çeteleri 
fanat buldukça İran hududu da
hilinde techiz ve ihzar olunarak 
Yakit •akit Ağn daima ıelir ve 
hudut llzerindeki köylerin allri
lerini Irana silrmiye çahıarlar. 
Ajn dağı fe•kalAde yOkaek ol-
duğu gibi &zerinde yollar da 
yoktur. Burada tahasaOn etmif 
olan etkiyayi takip etmek çok 
mtlfklHdOr. Bahusu Ajn dağı· 
nın yansı Tilrkiye hududunda 
diğer yaıuı da fran hududu da
hilinde oldujundan Terk jan
darmalan tarafmban takip edi
len qkiya dağ lizerinden kolayca 
lran hududuna kı.çabilirler. Ni
telc;m bu defa haıiranın 1 O uncu 
gftnü ile mllteakip birkaç giln 
içinde Ağrı dağı üzerinde bulu
nup huduttaki k6ylerimiz 6zeri
n e sarkınbhk eden Kllrt qkiya
sı bombalarla takip edilince lran 
arazisine iltica etmişlerdir. 

Bununia beraber gene tebliğ
den anlqaldığına gare bazıranın 
1 O uncu, 1 1 inci ve l 2 inci 
günleri tayyare bombalan ile 
Ağrı dağındaki qkiya İran ha
hudu dahiline iltica etmifler1e 
de bir hafta sonra, yani 19 ha
ziranda Ararat dağının ve Be
yazıt YillyetİDİD cenubundan Van 
hududu lzerinde k6ylerimize kuv
•etli etkiJa çeteleri taarruz et
miftir • Bu taRrruzlardan biri 
(Hanik) k6ytlne vuku bulmUf, 
bu taarruz defedilerek eıkiya 
tekrar 1ran hududuaa firmiıtir. 

{GeYİrİf&lllan) cİ•anadan hududu 
reçen •e maktul Kir Ha.eyin 
+ıJan ile Yusuf aptal ıibi ta
kihimizden f rana iltica et mit 
qklya rllesasanın idaresi albnda 
bulunan çetelere mensup olduk
tan (Haydaranlı) qiretinin Tnr
kiyede bulunan akrabalan nez
dine kadar ilerilemiflerdir. lran
fa yapılan tertibata g6re ser-

- Biliyonwaaz ya askere Jit
'Dİftim.. canım lbrahim Bey, tu 
ıizin k&Jflllızdald tahini evdeki 
kOIDfU8UZUm. 

Neden sonra ihtiyar adam kar
ıwndakinin hakikaten senelerce 
enel kapı kartı komtuu olan 
Riiftll old ğuna kani oldu: 

- Yahu RiiftO BeyL. Bu ne 
değişiklik.. Kırk yıl yanyana 
otunak ejer qnabk etmeseydin, 
tanayamıyacakbm. dedi. 

ROftl, miteeuirane 16yledi: 
..... , - Geçirdiğim fellketi biliyor

aunuz deiil mi?? •. 
lb~ahim Bey onun bayabnın 

L YA.KITlft TILCıRAlveTILIPO~ 1 
ı HA9111ll.lllll~ 

Emanet- Vilayet Başve1'iller arasında 
Tevhit kadrosu 
hazırlanıyor 

Ankara, 29 (Telefon) - Şelı

remanetiniz muavini Hlmit ve 

memurin mildihil Samih beyler 
ıehremanetinizle villyetin tevhidi 
kadrosunu hazırlamak için Da· 
hiliye ile temas ediyorlu. 

Arnavutlukta bir hıdlae 

Tira~. 28 (A.A.)- Motosikletle it· 
kodraya gitmekte olan bir ltal~·ın müll
zim, meçhul bir ,ahıs tarafından revolfff 

kuf1u11ile öldürülmüştür. Romadın ılının 

bir telgrafa gore bu katil haberi du)'U· 

lur duyulmaz Arnavutluk hariciye nazın 

ltalyan sefare1anesine giderek Arna\'ut· 

hık hiıkOmeti namını teessür ve tee~~(jf 

beyan etmi~tir. Nazır ayrıca İtalya hii· 

kOmetine de gönderdi~i bir tcl~raf1a 

Arnavutluk ahali inin bu cinayetten pek 

ziyade müteessir oldugunu ,., lt.alyan 

teşJ.:ilAtçılarının Arnavutlukta vücuda ge

tirdikleri büyuk: eserlerden dolayı Arnı

' udann derin bir minnettarlık duymakıa 

olduklannı bildirmiştir. 

gerdelerin (Zilin) etrafında bir 
irticai hareket uyandırıp tevsi 
etmeyi diifllndükleri elde edilen 

ve:aaikten anlatılmıthr. 
Bir haftadan beri efkiya Zilin 

etrafmda harice yaydlDlflar, Ye 
jandarmadan, rugeldikleri kara
kollar karıııında manffakiyet 
elde edemiyerek jandarmanm 
ve kıtaatm bulunmadığı k&ylere 
satkınbhk Ye cebren taraftar 
tedarikine te•eull etıaiflerdir. 

ittihaz edilen takip ve terti
bat qkiyamn tekrar Irana ilti
casına mahal bırakmayacak ma
hiyettedir. 

(Anadolu Ajansı) nın ( Ain 
ela;. ) hadilesi hakkında •erdiği 
malOmattan anlatılan •uiyet 
bundan ibarettir. Habrlarda ol-
dup bere birkaç ,On evvel 
(V AKIT) bu huauata baa ecne
bi ıazetelerinin Tahrandan alap 
neırettilderi mal6mab yazmıf h. 

Bu yazılar arasında ıu a6zler 
vardı: 

.. T abrandan bildirilclipe ıö
re Şark hududumuzda Ararat 
(Ağrı) dağında bir zamandan 
beri iltica •e tabauOn etmit 
olan qkiya d6k&ntolerini kat'i 
surette temizlemeje karar •er
mit olan Tftrkiye bu dağa on 

büyilk faciuından haberdar de
ğildi; 

- ıfliteeasir olma!.. Diye te
selli etti. O müıterek bir fell
ketti; hepimiz geçirdik ••• 

O vakit Rllıtn izalı etti: 
lstanbula ıeldiği zaman nuıl 

evinin yerinde bir yangın enka-
zından başka bir ıey bulamadı
jım bunun için o kadar ıam 
yemediğini, fakat uıl kansının 

ve çocuğunun izlerini bulamadıjmı 
içindir ki bir deli gibi meyua 
oldujunu llyledi... Bunlan anla
tırken gözlerinden yqlar akıyor, 
aesi derece derece titriyordu. 

ltilifname münasebetile teati 
edilen mektuplar 

Ati .. , 28 - ismet Paıa Haz
retleriJe M. V enizelos aruanda 
teati edilen melrtaplann ..Uan 
be"eçlai aticlir: 

Ankan, 10 lluiran 1930. Bat
Yelril Efeacli; 

Türkiye ile Yunaniatan ara
.. da maalllk bulanan ve •kdi 
makiyette olaa memeleleri sureti 
kat'iyede tufiye eden itiWna
menin imzalandıtını zatı ilinize 
bildirmekle bahtiyanm. Zab 
aıillnelerinin iki ctimburiyeti 
bağlayan iyi komıuluk mftnase
batını in~itaf ettirmeği ne kadar 
arzu ettiğinizi bildifim için bu 
mee'ut vak'anın sizi ne kadar 
memnun ettiğini tahmin edebi
lirim. Bu iyi itil!fın tahakku
kunda zab asillnelerinin pek 
mlit~uir bir rol oynamıı olan 
ıahsi nftfuzunuzu pek ziyade 
takdır ediyonım. Bu itin ikmali, 
TOrk • Yunan mftnasebatında, 
muhakkak ki m&him bir d6nftm 

noktası teşkil edecektir. Zata uila
nelerinin, bana yakında Anka
rada icra edeceğini vait etmek 
lütftınde bulunduğu ziyaret, is
tikbalde iki memleketimiz mil
nuebatuun mlllbem olacatı ui
lam ve samimt dostlutun temel
lerini atmak için bize daha vui 
bir mikyuta çalıımık fuubm 
bahfedeceji cihetle ayn bir tarih 
tetkil edecektir. lhtiramab fa
ikamı l6tfen kabul eclilliz reis 
efendi. lımet 

M. Venizeloa da ismet Pata 
Hazretler;ııe ıu ceYahl mektubu 
g6ndermiftir: 

Atina 19 fiuiraa 1930 
Baıvekil Paıa hazretleri; 
Mektubunuzdan Ye iki memle

ketin mllnaaebab hakkında Millet 
mecliai huzunında •aki olan be· 
yanabnızdan dolaya samimi kal
bimden tetekklr ederim. 

Bu beyanat, kalbimde, en 
samimi bir makea buldu. Mem
leketlerinıizi ayıran ıon ihtilAflan 
ortadan uldıraa ltilifm imalan-

bin kifilik bir kuvvet sevketmit 
ve Dk hamlede qkiya tenkil 
olunmuıtur. Bu qlriyanın tran 
tarafına kaçmalınna mani ol
mak üzere Iran hük6meti de 
kendi hududuna asker tahıit 

etmittir.,, 

Vakit alqama yakındı. Güneş 
Eyip sırtlan &zerinde bulutlan 
turuncu ile eflitun renklere bo
yayarak ufkR iniyordu. 

Şimdi iki apn•, klprOntlD Ha
liç tarafmclaki ldlpefteaİDe da
yanmqlardL 

RDftO, muataribm lbralıim 
Beye ıordu: 

- Biliyor muaunus? ... 
Onun apandan çabcak ceva

ha nbınızhkla muntamcbr.lbra
kim Bey mOteeuiraae : 

- O ıece.. dedik.. D6nkü 
Jibi laabnmdadır, Rllfttl Bey 
Allah 6yle bir faciayı dlfawum
da bile ı&ıtermeain •• Koca saha, 
kıp kızıl bir renk içinde idi. 
Koca koca eyler bq dakika 
içinde yerle bir oluyordu. Çoluk 
çocuk, genç ihtiyar binlerce in-

. unlar, fellketten f&flrmlf bir 

muanı derin bir memmınyiyetle 
karııladım. 

Bu itilifa bir milnteha değil, 

fakat şarkı karipte yeni bir devrin 
bqlangıcı addediyonım. Fima· 
bat Türk • Yunan teıriki mesa
isinin tera~kifat ve inkitafab 
seri olacaj1 e aktini istihdaf 
ettiğimiz itillfab sairesinin keyfi
yeti akti ciddi mlltkOlita tesadüf 
etmiyeceği fikrindeyim. 

lki milletin birçok defalar elim 
olan maziyi sureti kat'iyede unu-
tarak durenditane olduju kadar 
cesurane bir ıiyaaetle kendilerine 
sulh ve müsalemetle beraber bir 
ço'< faideler temin edecek olan 
bir vaziyeti istikrar ettir~n zi. 
ma mdarlarına minnettar kalacak· 
larının payitahtına gelmek niye
tindeyim. O zaman Ankara iti
lafnameı 'nin imzasını takip eden 
bu dört aylık müddet zarfında 
Türk-Yanan milnasebab doata-
neainin inkitafını birlikte ölçerek 
hakla bir gurur ye iftihar hissi 
duyacağımızı ve memleketlerimiz 
için birbirimizi tebrik edeceğimizi 
Umit ederim. · 

lhtiramah faikamı lOtfen kabul 
ediniz Pqa hazretleri. 

Veniselos 

ltılyada ııkerlik bilt9eal 
Roma. 29 (A.A.)- NaZ1rlar meclisi 

askeri bıitçeyi tamamlamak için 1 rem· 

muzdan itibaren mübadellttan alınacak 

olan resmi bir buçuk liret niıbednde 

arttarmıya karar \'ermiştir. 1930 5eneain· 

de harbiye bütçesi 300. bahri~ e butçesi 

100, tayyarecilik bütçeıi 80 ve milis kuv

vetleri bütçesi 20 milyon raddesinde tez

yit edilecektir. 

lıpınJacla grevler 
Barselone. 29 (A.A.) -Y gualada beledi

ye reisi çimento taş ve alçı ocaklarında 

çalışan işçilerin grev illn ettiklerini vali

ye bildirmişıir. 

Saragosse. 29 (A.A.)- Orta~·a çıka· 

nlan bazı şıyıalara göre Saragosse' da 

yann umumi grev yapılacaktır. \'ali po

lis ku\'\'etlr.rinin bir noktada toplanması

nı emretmiştir. 

8ilbao, 29 (A.A.) Evvelce ~v yap

mış olan kalhane amelesi tekrar işe baş· 

lamışnr. Ebniye amelesi ile mütcahhiclcri 

arasında çıkan ihti!Afın yakında hallolu

nıca~ ümit edilmektedir 

halde nğa sola kaçıyorlardı • 
O gece kimsenin gözil kimseyi 
ıörmllyordu •.• 

Şimdi genç adamın ıözlerinin 
annnde muhatabının tarif ettiği 
yangın gecesi, bntlin dehfetile 
ıeçiyor, kıpkızıl l!vhalarm bir 
ateı hortum halinde a6ie kadar 
yilkseldiğini ve ıonra cehennemi 
kızıl ziyalar içinde sağa sola 
ileriye ıeriye kotllf&D f&fkın 
şııkın insanlar arasanda kucağın
da yavrusu ile bir kadının koş
tuğunu g6rüyor ve sonra bu 
zavalh kaclanan karanlık sokak
ların müntehasında kucajındald 
çocukla birlikte gaip olduğunu 
dütünüyordu .•• 

ROştn, lbrahim Beye dandü. 
Halicin sağlı sollu ıartlannı dol
duran evleri göstererek tatkın 
ve meyus bir halde sordu ı 

Yalan! 
lki Bulgar gazetesi 

neler yazmış? 
Ankara. 29 (Telefon) - Bul· 

ıaristanda çıkan nimi resdli 
(Sobodna Ref) ve müstakil (Zar• 
7a) gazetelerinde, Silivriye tabi 
(Korfalh) köyündeki Türk teb
asa Bulıarlann tazyik g6rdllderi. 
dini Ayinlerden menedildikleri. 
kiliselerinin kapandığı, çan kale• 
sinin yıkıldığı ve kazlannm kaçı· 
nlarak zorla ihtida ettirildiği ve 
TOrklerle evlendirildikleri, mnlk· 
lerioe Türk muhacirlerinin yer 
lqtirildiği yazılmaktadır. 

Bu neıriyat üzerine allkadar 
dairelerce yaphrılan tahkikat 
neticesi hakkında verilen mali· 
mata göre bu husustaki nqriya• 
bn, zaman zaman Rumluk ve 
Bulgarlık iddiasmda bulunaa 
mezkur köy halkından bir lor 
mına mensup ve askerlik çapa 
gelmit olmaları dolayl9İle mem
leketimizden Bulgaristan& kaçan 
baza firarilerin iftiralarmdaa te-

vellOt ettiği anlqılmaktadır. Halw 
ki bu kilyde bulunan kilie açak 
olduğu gibi buradaki Bulgarlar 
da klisede Ayinlerine muntaum•D 
devam etmektedirler. 

Kliaenin çan kulesi Tlrlder 
tarafmdan delil. hezimet ye 

ric'atleri sırumda Yunanlalar ta
rafından yıkdllllfbr. 

Klieenin çanı 11111 mevcuttur 
•e muhafaza edilmektedir. Ban
lann köyde kapatılq mektep-

leri yoktur. ~deki mektepte 
Tnrk ve ~Jıar çocuklan bir 
arada den garmektedirler. 

Bulgarlara ne halk tarahadan, 
ne de hllk6met memurlan tara• 
fmdan fena muamele yapdmamıf 
ve kimse mlit)dlllt ı&termem,.. 
tir. Kaçanlann phsl mallan yok· 
tur. Mallar tamamile ebeveyn
lerine aittir Ye muhacirlerimis 
bunlara mlidalıale etmemektedir
ler. Bu itibarla nepiyabn tama• 

men yanlıf ve memleket firari
lerinin iftiralanadu ibaret olda
ğu anlqdmaktadır. 

gQ 

Dahiliye M. müdüril 
Ankara, 29 (Telefon) - Dahi· 

liye memurin mtldlrl Fani bey 
ikinci 11nıf millkiye mllfettifliiine 
tayin edildi. 

VAKiT 
Tabıişlerinizi yapar. 

- S6yleyiniz bana onlar _.. 
rede İbrahim Bey?.. Şu Wnlerce 
allri allr8 e•lerden hanıiainin 
içinde.. Yahut hangi mezarfıim 
topraklan altında.. Bilmiyorum, 
bilmiy?nım, bana yol ga.teriab. 
Biz bu ıehrin garibi gibi olduk, 
lbrahim Bey.. Dart bet 1e11elik 
ömrtlmilz bu tebrin bariciacle 
geçti. Sonra kafam ayle bir hal· 
de ki.. Başım dofllmDek kabili· 
yetini kaybetti. Bann dllf6n&-
yorum: Kaldınp kendimi f8 par
maklıklardan &Na deaiae ata• 
yam diyonım. Fakat clerlaal onlr 
n, çocuğumu, kanmı d6fthl&yo
nım, bir gln onlan hulacağUDI 
tahmin ediyorum ve vaz geçiyo
nım.. içimde bir Omit var ki on
lan bulacağım ben... Tıpla bir 
giln size rasgeldiğim gibi bir tlD 
onlara rugelcceiim.. 

[o.t1111aij 
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Günahkar babalar 
Eve dönerken öteberi almış-

tım. Yüküm hafifti, ken-
dim de tatıyabilirdim. Fakat 
dükkan kapısında yUzüme kap
kara gözlerile bakan mini miniyi 
gtirünce, gönülden kopan bir 
hamle ile: 

- Gel, knçük! 
Diye seslendim. 
Ufacık küfesini ince omuzları 

ü.stilnde sarsarak kotlu. Yaşın
dan gelen bir liübalilikle arka
sını dönerek, eşyamı küfesine 
yerleştirmemi bekledi. 

Ancak dokuz yaşında görünen 
bu zayıf, kavruk çocuk içimde 
yeri belirsiz sızılar uyandırmışb. 
Yokuşu yan yana çıkarken, Ha
lide Hanımın " Rüstem ,, ini 
Ustat Akifin " Hasan,, ını habr
hyarak rikkatim büsbütün arttı. 

Galiba bu hisle ona laf söy
lemek ihtiyacını duydum. Şimdiki 
hissimi sorarsanız, vereceğim 
cevap: 

- Keşke konuşmasaydım! 
Dan ibaret olur. Bakınız 

niçin: 
Yokuşu beraber çıkbğımızı 

süylemiştim. Bir aralık onun 
nefesleri sıklaşır gibi oldu. 
Sordum! 

- Yoruldun mu kiiçük? 
- Çabuk yürüyorsunuz da ..• 
Dedi. Bana cemi sigası ile 

hitap edişi dikkatimi çekti, A
ramızda şu şözler geçti : 

- Sen mektebe gidiyor mu-
sun? 

- Evet! 
"lL. Hangisine ? 
- On beşinci mektebe ! 
..... l{açıncı sınıftasın ? 
- ikinci! 
- E, nasıl olur, hem mek-

tep, hem küfe.,. Hocaların ğö- .. 
rfirse bir daha seni mektebe 
al!tıazlar. 

'\'avru, buna cevap vermedi. 
Fakat ben bütün günümü ze
Wrliyecek bir yara almış oldum. 

Bu .:ocuk baba zoru, ana na
aııatile bu fena işe sapmışh. 
Bu yavruyu dünyaya getiren o 
iki gllnahkir düşünmüyorlar mı 
ki küfecilikte en ağır nokta, 
ne yük, ne işin baya<tılığıdır. 
1-iayır, yük taşımak a değil· 
dit, fakat bu yaşta o muhite 
düşen yavrulan bir daha kur
tarmak imkanı kalmaz. Temiz 
bir vicdan dürüst bir ahlakla 
girdiği buuyolda kötü arkadaş
lar oııu her gün biraz daha dü-

ıtirecek, hergün biraz daha ça
mvrhyacaktır. O yaşta mektep
ten kUfeciüğe hem ana baba 
elile atılan çocuk, kaybedilmiş 
bir vatandaş, karartılmış bir is
tikbal demektir. Ah 1, bu gü· 
nahkar babaları tokatlıyacak 

bir kanunumuz olsaydı ! 

~ 

Yarım aırr ~vvelk.t : 

VAKiT 
30 Haziran, 1880 

··-·--····-··· .. ···························-···-·· Dünkü gün gazetelerde 
kırsat olunduğuna g6re er
babı kalemden Mösyö Vayse 
üçüncü rütpeden bır kıt'a 

nitanı Osmanl ihsan buyu
rulmuttur. 

Mumaileyh M6sy6 Vaya, 
anasıl ecnebi ve fakat kal
ben Osmanlı ve alelhusus 
müslümanların dost ve ha
yırhahı olduOuna mebni mu
malleyhln bu suretle maz
harı itifat olması tayanı 
memnuniyettir. 

~~~~-CENNET - . FEDA YJLERI 5:Yazen:ÖHCU~m5: 
Humustan çıkan atlılar! 

Esrarkeşler müthiş bir taarruz karıısında 

mahvolmuşlardt 

-73-
Mesrure atını okş1yarak ona 

bağırıyor, zavallı at saralı hare
ketlerle onun emrini yerine ge
tirmek ister gibi kımıldamyor
sada bir şey yapamıyordu. zey
dun ile Haldun birbirlerine bak
tılar ve bir anda hayvanlarını 

durdurarak yere indiler. Haldun 
Melike ile Mesrureye: 

- Heri! Dedi. 
lki at yüklerinin hafiflediğini 

duyarak daha sür'atle koştular. 
iki kardeş kılıçlarım çekmişler 

ve beklemişlerdi. Onlara hücum · 
eden ilk fedai kuvvetli bir 
darbe i'.e atının eğerinden düş

müş ve yere yıkılmıştı. Zeydun 
ikinci fedai ile uğraşmağa vakıt 
bırakmadan arkadan gök gürül
tüleri gibi fezayi dolduran say
halar duymuş ve geriye bak
mıştı. 

Her tarafta atlılar geliyor ve 
hepsi bir sesle: 

- Allahü ekber! 
Diye bağrıyorlardı. 
Esrarkeşler bunları görür gör-

mez, kaçmak için ge~i dünmüş
Ter, fakat pek geç. l~mişlerdi. 

Haldun: 
- Bir at, bir at ! 
Diye bağrıyordu. Bir laJiff.f1'14 

ona bir at getirilmis, t o da O"e;-
~ -· ~ ~·tP. ·~ len atlılarlarla birlikte esrarkeş-

lere hamle etmişti. Zeyduna da 
bir at getirilmiş, Zeydun, ata 
binmek için bir, iki üç defa ça
balamış, üçüncücle yere düşerek 
kumun üstüne serilmişti. 

Bu sırada Mesrure görünmüş, 
elinde taşıdığı bir hançerle ona 
yaklaşmak istiyenleri uzaklaştır
mış, Melike de onun baş ucun
da durmuştu. 

Esrarkeşler, fena bir vaziyete 
düşmüşlerdi. Onların atları bi
tap oldt•ğundan bir türlü kaça
mıyor, ve birer birer doğranı

yorlardı. Bunların bir kısmı at
larından inerek bir sıra teşkil 

etmişler, cesaretle döğüşerek 
ölmüşler, diğer bir kışmı esir e
dilmişlerdi. Şeyhülcebelin Melike 
ile arkadaşlarım yakalamak için 
gönderdiği yüzlerce atlıdan an
cak üç beş kişi geri dönmüş· 
ler ve ona uğradığı akıbeti ha
ber vermişlerdi. 

* Biraz sonra Zeydun gözlerini · 
açtığı zaman Haldunun, ab üze
rinde ona doğru geldiğini gör
müştü. Kıpkırmızı kılıcı elinde 
idi. Haldunun yanında, heybetli, 
parlak gözlü ve muhteşem elbi
seli biri vardı. Melike onu görür 
görmez yerinden sıçramış, ona 
doğru koşmuş, o da hemen a
tından inerek ona doğru yürü
müş, onu kolları arasına almıştı. 

Bu heybetli ve muhteşem 
adam Emir Haydardı. Melike 
onun yüzUnü, gözünü öpüyordu. 

Melikenin hali feci idL Sela
hattinin yeğeninin saçları dökül
müı, yüzü toz içinde kalmış, baş 
örtüsü yırtılmıştı. Fakat Melike
nin sırtında, her tarafı murassa 
olan ipekli elbiseler vardı. Bir 
iki gece evvel Melike, bu elbi-

selerle Sinanın haremine gire-
cekti. 

Haydar, bütün askerlerinin 
karşısında yere · eğilmiş. ve Me· 
likenin eteğini öpmüş, sonra ye
rinden kalkarak ve askerlerine 
bakarak: 

.....:. Allaha çok şükür ki bugün 
büyük bir muvaffakiyet kazan
madık ve diri olarak kur
tulmasından ümidimizi kestigi
miz Melike Hatun hazretlerini 
kurtardık. Hepiniz Balebek 
emiresi ve Suaan Salahattinin 
yeğeni 1\llelike Hatunu selamla
yınız! 

Bütün askerler, bu saçları 
dağınık, yüzü soluk, üstü başı 
yırtık, bununla beraber şahane 
ihtişamım muhafaza eden genç 
kadına resmi tazimi ifa ettiler. 
Vak'ayı, oturduğu yerden 

seyreden Zeydun, Emir Hayderin 
yüzüne uzun uzadıya dikkat 
ettikten sonra onu tanımış: 

- Canım, bizim evimizde 
misafir kalan tüccar değilmi bu?. 

Dem:ş, sonra ayağa kalkarak 
devam etmişti: 
, - Yemin ederim ki bütün bu 
çektiklerimiz senin yüzündendir. 

~Cf,R-1,4,(f vi~e "' JP.Jeırek1 şu ... kr.zı 
~agır°Wl.~>'JUlli ruf.SSil~"t eziyet
Jere . uğramazdık. Her halde 
senin :o akşamki hareketin bir 
mu'.<abeleye değer! 

Haydar cevap vermeden Meli
ke atıldı: 

- Emir Haydar, gerçi beni 
kaçırmıştır. Fakat ayni zaman
da benim haliskarımdır. O ol
masa kim bilir, şimdi ne.ye uğ
rardık?!,, 

Haydar ilave etti: 

- Gerçi ben geçirdiğiniz ma
ceranm bütUn vak' alarmı hilmi
yorum. Fakat siz, prenses, ben
den fazla bu iki amcazadenize 
ve bu iki asil ata medyunsunuz. 

Zavallı Alev ile Duman ora
da bir kenarda duruyorlardı. 
Yanları çökmüş, başları düşmüş, 

i~iisi de tjtriyorlardı. 
Melike, Emir Haydarın sözle· 

rini tamamladı : 
- Benim medyun olduğum 

biri de şu değerli kadındır. 
Diyerek Mesrureye · işaret etti, 

sonra ·onu kolları arasına aldı. 
Haydar cevap verdi : 
- Efendimiz onu mükafatlan

dınr. Yalnız benim arzetmek 
istediğim nokta şudur. Ben ge
mide sizinle beraber yakalan
dıgım halde kaçmıştım. Bunun 
sebebi şu idi. Ben o şeytanların 
kalesinde size bir faidede bulun
mazdım ve size yardım edemez
dim. Ben oraya varır varmaz 
imha edilirdim. Onun için bize 
hiyanet eden tayfaya hanidanı
mın en kıymetli mirası olan 
mücevheri hediye ettim. 

Bu mücevher onun serpuşunda 
duruyordu. 

usonra yanında ne kadar al
tın varsa onun olduğunu söyle
dim. Tayfa bu rüşveti kabul 
ederek ellerimi çözdü. Sonra ben· 
den aldığı altınlarla meşgul ol• 

Bir çalgıcı aranıyor 
1 isveç hik&yesi 1 !Nakleden:~ 
Nermland köyünde büyük bir bu paltonun yırtiklarını Y 

düğün vardı. Nikah kilisede me- çuha ile bir bir yamamıştı. rO' 
rasimle kıyılacak, sonra tam üç Lars Lasson Jan usta~ g~lelr 
gün üç gece şenlik yapılacaktı. ce bozulur gibi oldu. Nil 
E, tabii kuzum Nil Eleksan ya- sana yaklaşarak fısıldadı : rJJI' 
bana atılacak adam mı idi? Kö- - Aman kovmağa kalklf 8i1 
yün en zengini o demekti. yın şirret birisidir derler. ,1'J' 

Hazırlıklar tamamlanmış sayı- rezalet falan çıkarır. Sır 
lırdı. yalnız münasip bir çalğıcı beraber çalalım r °' 
bulmak lazımdı. Gerçi nahiye Nil Elekson Lars LaS'°~ 
merkezinde Janoster atlı bir sözünü tuttu ve iki çalgıcı g 
kemancı vardı ve belki de usta alayının önUne geçtiler. cah"'' 
bir adamdı ama Nil Eleksan onu Artık izdivaç marşınuı . . 1' 
bir türlü istemiyordu işte bir cağı sıra idi. Böylece kıU-f. 
kere pek zügürttü. Dügünlerde girilecek, papas duaya b~Je 
bile yalın ayak başı kabak ge- cakb. lki Çalgıcı ayni sa°tıl"· 

kemanlan çenelerine daya t _.t 
lirdi. E şimdi düşünün bu herif P~· 
nasıl olur da gelin alayına kıla- Fakat işte 0 zaman ••• -' )ıi#' 

bir mes' ele çıktı. En e~CJ .!4' 

~~e~ili? ' başlıyacaktı ? Köylin • .it 
Nil Eleksan Bosse Herad; göre en mahir çalgıcının b,... 

köyünün çalğıcısına mektup gön- ması lazımdı. ~ 
derdi. Fak at bir netice çıkmadı. 

Herkes Lars Lassonun ~ 
Marten diye çağırılan bu adam ne bakıyordu. O, kılını bUe 
köyde Jan Üster gibi bir usta pırdatmadan: 
varken gelemiyeceği cevabını - Başlamak Jan Osterin b 
vermişti. kıdır ! dedi. 

Zengin köylü birkaç günler - Benmi.. Y oo hayır, 
kafasını kaşıdı, düşündü, taşındı, furu!lah!. I' 
en nihayet Sturakil köyüne ri- Biçare Jan Oster mahçup ııs 
cacı yolladı. Köyün meşhur çal- çup konuşuyordu. 
gıcısı Olle Osreyi istedi fakat Güvey: 
ondan ela aldığı cevap aynı oldu. _ Lars Lasson başlaıııah 

Peki amma şimdi ne olacaktı? dedi. 

Jan Qsterd~n daha usta bir - Başlamak Jan Osterin b 
'\ çalgıcı b_ ulm!lk. işi yavaş yavaş k d r 

. l li ı· . ı ır J 
bir izzeti nefis mese esi a mı Kilise kavası kapıda görOııo 
alıyordu. Eli ile acele kelimelerini iş•~ 

Sözü uzatmıyalım • Nihayet etti. Papas efendi dua için be 
Ollerut nahiyesindeki meşhur liyordu. Onu bekletmek 
kemancıya haber salındı. Bu bUyük bir günahtı. ,11. 
adama Lars Lasson derlerdi. Bütün davetliler, bnttın Jı 

~ııo Hali vakti yerinde, çiftliği bin- halkı Lars Lassonuo etra j 
terce lira değerinde idi; oda toplanmışlardı. Herkes ısrar e 
iptida Jan Osteri hatırladı. yordu: • 
Onun niçin çağırılmadığını sor- - Rica ederiz, çok rica e~ de' 
du. Hal ve keyfiyet böyle böyle Lars Lasson gene yerııı ol' 
diye anlattılar. Lars Lasson kıpırdamadı. Ee arbk çok ~· 
nihayet cevap verdi: yordu. Nil Elekson yanına Y' 

- Davete teşekkür ederim, laştı. Kulağına eğilerek: ~( 
geleceğim. - Jan Osteri bize ders f. 

Filhakika pazar günü ldlise mek için sizin buraya çağırclırV 
avlusunda hazır kemanın kutusu nızı an!adım dedi. Fakat af' 
paril parıl yanıyordu. ayıp oluyor. Bu işe bir nib• 

Gelin alavına doğru yürürken ve~e~~et hakkınız var. 611 if' 
arkadan koltuğunda keman 
Jan Osterin de sökün ettiği gö- nihayet vermeli! ıd~ 
rüldU. Sanki kendisini davet Lars Las~on alayda~ aY:01~ 
etmişlerdi. Okadar müsterih 0 Yüzünü davetlıler dUndü edl ~')°' 
kadar tabii geliyordu ki.. dizine dayadı bir hamlede İ 

1 

Arkasında her zaman giydigv i bölerek bağırdı! ~~ 
- Haydi, Jan Üster be 

kül renkli aba paltosu vardı. 

Karısı düğün şerefine olacak 

Ekmek ve Francala 
fiatları 

Şehremanetinden: Temmuzun 
birinci sah gününden itibaren 
ekmek on iki kuruş ve francala 
on dokuz kuruştur. 

mağa başladı. Ben bu fırsattan 
istifade ederek onu geberttim 
ve kaçtım. Bu sabah bu şehre 
on bin askerin kumandasını de
ruhte ederek geldim. Vazifemiz 
ya seni kurtarmak, yahut senin 
intikamını almaktı. Çünkü Cebe· 
le gönderdiğimiz elçiler bize 
senın vaziyetini izah etmişlerdi. 

( Bitm.:.dl) 

yoruz! 

Pazartesi 

mm 
Haziran 
1930 Scfd 

JJ49 

Güneşin doğuşu: 4,32- 1'atı11 : f9,~~ 
21.t~ 

Ayın doğuşu : 9,06 - balı~ 

Namaz vakitleri ..., •• ~ 
Sabah Ôlla İkindi Ak,am YaUt :ı,ıO 

2,28 12.17 16,18 19,45 21.48 

Bugünkü ha va ~a 
Bugiin riizgfir lıafif /o.tos il' 

iri olac:ıktır 







• o 

ilin 
1- Askeri liselerle orta mekteplere 930-931 ders senesi kadro 

noksanını doldurmak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih edilmek 
üzere aşağıdaki şartları haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leyli ve meccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

devre sınıf için 

1 6 " 
16-12 yaşlan içinde olanlar 

1 7 " 
17-13 " " " 

J 8 " 
18-14 ,, 

" it 

2 9 " 
19-15 " il " 

2 10 " 
20-16 ,, " " 

2 11 " 
21-17 " " " 

B) Evvelce giSrdilğO tahsilin derecesini gösterir ıahadetname 
Yeya tasdiknameyi haiz bulunmak. 

C) Vo d n tefkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her türlii 
emrazlard:: ~eri olmak (emrü kumandaya mani rekaket misilli arı 
ıaları olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) J(uaursuz bir seciye ve ablak sahibi olmak. 

E ) Ailesi hiçbir sui hal ve ıöhret sahibi olmamak. 

2 _ 6 ıncı sınıfa yeni birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devreli ( 5 muallimli ve 5 dersaneli ) resmi ilk mektep şaha
detnamesini haiz bulunmaları ve husust ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden imtihan 
vermeleri lazımdır. Orta mekteplerin 2 inci ve üçüncü sınıflariyle 
liıe sınıflarının her hangi birine girmek üzere müracaat eden hu
ıuai Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan resmi ve hu
ıusi meslek mektepleri müdavim ve mezunları girmek isteyenleri 
•ınıftan evvelki sınıfların bütün derslerinden imtihan edilirler. Bu 
meyanda askeri tedrisat hakkında 8 inci sınıfa ğirecekler 1 inci 
kitaptan 9 uncu sınıfa girecekler 1,2 inci kitaptan 10 ncu sınıfa 
girecekler 1,2,3 üncü kitaptan 11 inci sınıfa girecekler 1,4 kitaptan 

imtihan edilirler. 

3 _ Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gelenleri aakri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettilderine 
dair vesika ibraz ettik' eri ve sair şartları haiz oldukları ve ipka 
bulunmadıkları takddirde müadil sınıflara bila imtihan alınırlar. 

4 - Kayt muamelesi Temmuz iptidasında başhyacaktır. 1 inci 
ınaddedeki tartları haiz bulunan talebelerdt-n i~inci devreye tavlip 
olanlar lstanbulda Kuleli ve birinci devreye tafıp olanlar 1 alıcoglu 
As. liselerine ve İstanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 

keri liseye veya orta mekteplerin miicüri;etlerine . Ave 
askeri ve ya orta mektep olmıyan ytrlerde ~u.u.nanlar ıı~.nı 
okudt1kları tarihten itibaren bulundukları yerlerdeld en bUyuk 
askeri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. lil.lerine. istida ile 
mOracaat ederler. yeniden kaydı kabul muamelesi lısenin son 
aınıflan için 25 Temmu:r:da diğerlerinin sınıflar iç;n 10-8-930 hitam 
bulur. Bu taliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 

Ders ıenesi batladıktan sonra sivil liselerden nak len askeri 
.liıeye geçmiye talip olanlar kabul için müfetlişlı~e m:.ıracaat 
.tmelidirler. 

5 - Istidalara rapd.edilecek evrak vesaik şunlardır. 

A) Fotoğraflı nutus tezkeresi veya resmen musııddak s'.lreU 
B) Bir seneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi ( Aşı saha

•lnameıi olmıyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 
..... afmdan meccanen aşıyapılır ) 

C) Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ
raflı şahadetname veya keza fotoğraflı ve teferruatlı tasdiknamesi. 

D') Ailesinin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma· 
drkları hakkında mahalli hükumetinin fotoğrafla ve musa.:ldak bir 
ilmtihaberi. 

E) Askeri lise veya orta rnekteplere kabul olunduğu takdirde 
mektebin tab'i olduğu ve olacağı kanun talimat emrü esasları bila 
kayd şart tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 
kendisinin birer teahhüt senedi. 

F - Saralı uyku halinde gezer . sidikli bayılmak ve marazı 
~rpınmağa müptela olmadığı ( bu gibi hastklıklkrdan biri ile mek
tebe vermezden evvel malül alduğu bilahara anlaşılan talebe mek
tq>ten çıkıkarıhr. Ve ozamana kadadar o teleı:e için hükumetçe 
ihtiyar olunan masarif velisinden tazmin ettirilir ), ve veli bulunma· 
dılJ ve her hangı bir zamanda tahsili terk etmek isterse ve zabit 
olma.dan evlenirse mektep masrafını tamamen tediye edeceği 
hakkında noterlikçe musaddak velisinin teahhiltnamesi. 

G - Peder ve valdesi hayatta değıl ise velisinin kim olacağına 
ve tatil z:amamnda mezun gidecek ise kimin nezdine gideceğıne 
dair muteber bir vesika. 

H - Heyeti sıhhiyesi milmkiln mertebe tam olan askeri bir 
hastanenin veya muayene komisyonlarının sıhhi raporu. ( Kabiliyeti 

bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sutunu veçhile.) 

6 - Muhtelif sınıflara kayt olunan talebe miktarı kabul edile
cek miktardan fazla ise matlüp ıeraiti haiz olanlar arasında sınıf· 
lanna göre Türkçe yabanca dil, riyaziyat, tarih, coğrafya ve tabi
iyat derslerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlannca kayt ve şayanı 
kabul ~örülen talebelerin kabuli kayıtlan ile dahili jurnal edilme· 

. 
Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar, Gazipaşa 

yatı mekteplerinin ekmek, sadeyağ, et, kuru erz:ıkı, peynir, zey
tinyağı, zeytin, s:ıbun, şeker, makarna, şehriye ve sairesi ve bu 
mekteplerle Güzel san 'atlar akadı:m.isinin mabrukatı kaonlı zarfla 
münal. ~aya lı.onulmuş'ur. 

~itahrukat l 
Ekmek J 14 temmuz 1930 pazartesi saat 14 te 

Tereyağı 
Pir'nç 
Yumu ta 
irmik 
Süt 
1 • .:ı 
ka~ar pevnırı 
Beynz pcyn r 
Patates 
Kırmızı \e s yah mercimek 16 temmuz 1930 çar9amba saat 14 te 
Kuru fasülye 
Nohut 
Soğan 
Tuz 
Arp:ı 
Saman 
Kepek 

Zeytinyağı 

ı Ş eker 
Sabun 
Zeytin 
Makarna 
Reçel 
Şehriye 

19 temmuz 1930 cumarlesi saat 14 te 

Fındıklıda Güzel san'allar akademisinde mliteşekkil )diksek 
mektepler ınübayaat komisyonunca kapalı zarfla ıhale edilecekt r. 
ihaleye konulan işbu maddelerin her birini itaya talip olanların 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelcrini Fındıklıda yüks~k 
mektepler muhasebes ne tevdi ederek alacakları makbuzları kapalı 
zarf içine koymaları lazımdır. Her mektebin alacakları miktar ve 
evsaf şartnamelerde yazılıdır. Şartnameler her gtin yüksek m ktep· 
fer muhasebesinde S?Örülebilir. 
Jcri ınüfettişlikten ayrıca verilecek em r fizerine yapılır. 

8 - Orta mekteplerin bil'inci ve ikinci sınıflarına alınacak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
üçüncü sınıfa alınacak olanlar Istanbulda ve Bursada bulunan as
keri ı :se]erle Erzincan ve Konya orta mekteplerine ve müfetfşlik
ten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Use ikinci devre 
sınıflarına kabul edilecek olan talebe temamen lstanbuldaki ve 
Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın 
müsabaka imtihanına temmuzun 25 ve diğerlerinin agustosun 11 

inde başlanır. 
10- Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları masraflar 

kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edılmeycn
Jerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler hiç bir taah-

hütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve orta mek-
teplerde açılacak. 

1 - Kuleli lisesinden (yalnız ikinci devre talebeler için) 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yalnıı birinci devı e talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalınız birinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galatıı J{öprü başındı 

Beyoğlu 2362. ~ube ıccntcsl M:ah

mudıve Hını altında letanbul 2740 

lzmır - W.ersln surat postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 1 Temmuz Sala 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
Çarşamba sabahı lımire gidecek 

ve akıamı lzmirden harekeHe 

Anta1ya, AIBiye, Mersine gide
cek ve dönüşte T a~ucu, An•-

mor, Alaiye, Antalya, Kuşadası 
l:ımire uğnyarak gelecektir. 

Ayvahk sürat postası 
( M E R S İ N ) vapuru 1 

Temmuz Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

Çanakkale, Küçlikkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek 

ve dönlişte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

ı Edany~ rostası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıam

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

• 

' 

PROTE3IN 
Frengi ve belsoğukluğundan 

muhaf a eder: 

1 lcr cezan de hulunur 

l_oefterdarlıl< 11€..nıarı J 

l\İBALil\ \ HS.\ - No. 
9-15 Ka\lh.hane okai'rı o' 
llaC'ı llii. C) uı ağa malıal-

lesi. J\o<·anıu. tafapa~a, 653 
ar!"m , cıwli k kira .. ı 100 
h ı .. l\irn1amak a"ık arttırma • 
17-Tcnımuz-ü 30 pel'şenıhe 
14,30 dcfıerdarhkta. 

( M-275) 

Doğum ve Kadın hastalıklara 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
ı Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: İst. 2622 




