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Kıyam hadisesi, iktısadi f et.vkal8dde 
ve umumi vaziyetimiz 

1
1ç ımaın a. 

''Fakat, meıru müdafaa vaziyetinde 
kalınca onun icaplanndan çekinmi
yeceğimjzin anlaşılması lazımdır!,, 

&eıtçler de, temenni ederim ki bü· 
yük lımet Pata kadar vatan ıever 
vazife ıever, ve doğru olıunlar. 

Cemil B., müteakiben mektebi~ 
baniıi ve fahri reisi Gazi Hz. ne 
ınüeuiı Adliye vekili Mahmut 
Eıat Beye profesörlere ve mektebi 
yükselten mezunlara imtinanlarmı 
a~zetti ve alkıılandı. 

Bundan ıonra Baıvekilimiz her 
mezun efendi ye ismile hitap ede
rek ıehadetnameleri bizzat daiıttı. 
ve ıürekli alkıtlar araaında fu mü
hiın nutku irat etti: 

"Aziz dinleyicilerim; 
Hukuk mektebinin bu aene yeni 

Cliplomalarım tevzi ederken yeni 
bir bahtiyarlık hi11ettim. Bu mek
tep mezunları hakkında dört bet 
senedir itittiklerim göğüİ kabart~
cak kadar güzeldir. Her yerde va· 
zifede ve hayatta ·bu efendilerin 
daha ço~ muvaffak olduğunu ba
na hikaye ediyorlar. · Biı güzel hi• 
kiye tle mektepten çtıiaıi efenClt· 
lere vazife merbutiyetlerinden bat 

r • • ka yeni bir mükellefiyet tevcih e· 
:An'ICara, 29 '('t'efefon)' - Bu· dilmit oluyor. Bu da dört bet ıe

ıün Ankara Hukuk mektebi me· nedir haklı olarak kendisine ka
ıunlan diploma · tevzii' merasimi zandığı güzel adı bir emanet bile
yapıldı. Merasime riyaseti cümhur ı·ek bütün hayatta onu muhafaza 
orkeıtrumm. 1~i~li.1 marşile bat· edebilmektir. Bu mektep cümhu· 
landı. Betvekılımız, vekiller, meb'. riyetin bütün çetin müzakerelerini 
uslar, h~met erkinı ve profesör- geçirdiği ve çetin kararlarını verdi 
ler me.ruımde ~azı~ bulundular., ği bir tehirde, onun içinde yaııyan 
Meruım mektebın hır salonunda hocaların lisanından hitabesinden 
yapıld~: Bu !"ünaı-:betle mektep 1 deraalarak onların elinde teıiı edil 
müdüru Cemıl Bey ırat ettiği bir mittir. · 
nutukta Hukuk mektebinin bu ıe· Arkadaılar; 
ne üçüncü ~ezunla~n~. da diplo· Baıladığmız yeni hayatta bü-
malarını dagıtmak lutfunde bulun tün ömrünüz inıanlann dertleri
du~ için ~aı.vek},limize t~!ekkür ni dinlemekle geçecektir. Hüküm
ettı v~ dedı k!: - Çok ıdeali_ıt ler vereceksiniz. Bugünden itiba .. 
ve daıma dogruyu seven gençlık ren sizi memleketin meıelelerile 
yalnız ıöze değil belki bundan alakadar etmek isterim. Günün me 
ziyade öze bakar.. • ıeleleri hakkında bu sebeple aize 
, Diplomaıını ~lınızde~ alan. h~r bazı malumat verirken ıizi yormuı 
Ankara Hukuk mekt~bı gencı hı- olmıyacağımı zannederim. 
lir ki ıiz müce~r~t dus~ları &~y- Son günlerde memlekette uke
lemiyonunuz, ıı:ıı tahııl: askerlık,,rt harekat icrasını icap ettirecek 
bükOmet hayatr~d~. daıma ba§a bazı hadisat oldu. Biliyoraunuz, 
aetiren huletlerınız~n batında fa· Van civarında huduttan geçen mü· 
ziletiniz ye doirulugunuz vardır. ıellah çetelerin tazyiki ile kısmen 
Elinizden diplomalarını alan bu [Alt taralı 4 üncü sahile:nizdel 

• 
iLE 

ranın vaziyetinı 
görüştü, notayı 

teıbit etti 
Ankara, 28 (T elefoa) - icra 

vekilleri heyeti dün ıece Hari
ciye veklletinde Bapekilimizln 
riyasetinde bir içtima yapmııtır. 
Bu içtimada mllahuıran Şark 
badiıeıl meıeleai ve lranın vaz
iyeti görlltillm8ft6r. 

Irandaki K6rt qiretleJ"İ~ 
hududumuza mntemadi tasallut
ları ve aıiiere . yardımlan hu· . 
kında gelen , ıon raporlar ıiıub· · 
teviyatile lranın birinci notamıza 
verdiği cevap arasındaki tezat• 
lar tetkik olunmuttur. İran bO
kümeti eevabt aotaıında kolllfU• 
luk mihiaaebabndaki çok umiml 
ve kardqçe hveketlerine kartı 
notamızda vaki tarizlerde bil· 
kfimetimizin bakh olmadığ'ını, 
haclifede hiç bir zun'u taksiri 
bulunmadıjını iddia etmektedir. 

CeYabi nota iki · memleket a· 
~asında doltluk rabıt&lannın .ku
:retindta ·~- lüiit ~'-
1.ı.rle bit~. 
· icra Yelillleri lieyitl hatulCale 
oymaya~ bu iddialara ·tamamen 
zıt hadiaabn hill devamı nok· 
taımdan İran hük6tnetine ikinci 
bir nota 'tevdün'e Karar Yermit 
ve bu notayı tesbit etmiıtir. 
Şiddetli Bir lilanla yazallDJf olan 
bu notada hemhudut memle· 
ketler mnıİ.uebabnda doatluk 
aramanın . ilk t•rb hudutlar Uze· 
rinde her iki ta'rafın aaayiıe 
ihtimamı gö.t'erilmiıtir. Bun1,1n 
olmaClığı yerd• bllhaua kendi· 
arazisinden diğer tarafa Taki 

tecarizler ~ mlibheret n:a• 
nası enir. M6ıamaha1Ucla ~u
lunan bir devletin dottluk 
iddiaıının kıymetaizliği ıikredil· 
mektedir. . 

Notada ıon badileler N)'1· 

larak hudutlanmn dahilinde 
ifsadata mOuadaüa bulunan 
huici tesirlerin devamı haliDde 
bunl~n mefl"I mildafaa Yeaaiti· 
mizle izalesi zarureti bilbaua 
kayıdolunmaktadır. Iranın biJe· 
rin silAli ve mühimmat ibtiyaÇla• 
nna bir trauit ve tevzi merkelİ 
olmakta de•amı notanın ıebep
leri meyanındadır. Notanın en 
mtıbim tarafa da bu iki ytııll 
ıiyasetin man .. mı istihdaf etmek
tedir. Nota tebyiz edilmekte
dir. Yarın yerilecektir. Hafta 
ıonunda da birinci ve ikinci nota· 
mııla iranm cevabı nqroluna• 
cakbr. 

[Şark Ye Cenup hodutlanmııdıkl 
isyan hİrekededne alt son malOmat 
4 llncil sayıfaımzdadır.J 

Maliye vekili 

Dnn ıehrimize geldi, mu· 
harririmize mühim beyanatta 
bulundu. 

Mahmut Sadık B~ öldü 
Yarım asırlık muharrir 

bugün defnedilecek 
Fikir · ve irfan alemine taziyet .•• 

Şevhillmuharrlrln 6l~m tl61eğlnde 

Matbuat !lemi dün büyük bir hti- sı. için gerek matbuat cemiyeti, fer4 
ziinle musap oldu. Matbuatın en kı· ailesi bundan hayli zaman evvel at'd 
demli erkAnından şeyhülmuharririn göstermi§, fakat Mahmut Sadık Beyı 
Mahmut Sadık Beyfn vefat haberi dün - Ben kimeeyi rahatsız etmek ia
Ankara caddesinde dolaştı, her işitene temem, bana dokunmayınız. Mil bura-. 
derin bir teessür verdi • da. iyi olacaiım. •• 

Bir lniidd'ettenberi hasta olan n Kı· Oevabnu nnniftL lld si• ntıll ... 
uıtopraktakl ırindı Udavl firen Mah· ;eBiielye bt•r ~rl tllll'j 
mut Sadık Bey, saat on bire çeyrek yordu. Geçenlerde Re!-8tcUmhur Hs-. 
kala gözlerini hayata kapamıştır. Son tarafından hatmnm sordurulmuıa• 
dakikaya kadar hafıza, muhakeme n dan dolayı pek mütehassis olmuıtae 
teşhis kabiliyetleri yerinde olan ihti· Evvelki riln evindekilere: 
yar muharrir, vefatından evvel kendi- - Ben artık gazeteleri okuyamıyo
sini ziyarete gelenlere: rum. Gazetelere bakın da bana hava-

- Beni affedin artık kalkacak hal- diıleri anlatin. 
de değilim! ' . Demi§, günden güne hall~ln v~ 

i · 1 i liğ' 1 1 tı d met kesbettiğine ipret etmııtL " D yor ve meca s z ın an a yor a. · . . 
üstadın bir sanatoryoma naklolunma- [Alt tarafı 5 ınci ıahil~mizde] 

Edirneden yeni tafsil at 

Kasırga arasında iki defa 
da zelzele oldu 

Yerde gömülü küpler dııan fırladı; huarat 
yarım milyon liradır 

Afetten MJnr• Jell"""e rnlruırelerl 
Edirnede cumartesi ıünü müt· huauıta muhabirimizden 'dün d• 

bit bir kuırga çıktığım, biraz ıon- tefıilit •elmittir. Onlan da yazı. 
ra baılıyan ceviz büyüklüfünde yoruz: 
dolunun mühim tahribata ıebep ol· Edime, 28 (Yakıt) - Cumar-v .. o .. K ••• 

~ ..... -... • Tı ı duğunu dün haber vermit ve huıu- teıi günkü müthit kaıll'g&nın t&b-
kincl .ıayıfada si muhabirimizin telırafla gönder- ribatı tesbit edilmektedir. Billıaaaa 

. ., ___________ ..,.. •• diji tafsilatı da ilave etmittik. Bu ceviz cesametindeki dolıı taneleri 
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Maliye vekilimiz 
Dün şehrimize gelen Saracoğlu Şükrü 
B. gayet mühim beyanatta bulundu 

Mali siyasetimiz vergileri arttırmak 
hafifletmek yolundadır 

Maliye •ekili Saracoğlu 
Şükrn 8. dünkO ekapesrle An
karadan ~ehrimiıe gelmlı ve 
Haydarpaşa istaayonunda vilayet 
erkinile maliye ve inbisarlu " 
rOesası tarafından ka11ılanmıfbr. 

Mumaileyh Haydar papdan 
Sayyat motörile latanbula geç
miı ve Tokatliyan otelinden bir 
müddet istirahat ettikted ıonra 
akşam Reisicümhur Hz. ne arzı 
tazimat etmek llzere Y alovaya 
gitmiıtir. 

değil 

Şnkrtı B. dnn Pendikte kendi· 
aini kAJ'fılayan bir muharririmizin 
muhtelif ıuallerin~ cevaben r•· 
yet mUhim beyanatta bulunmuı 
•e mali vaziyetimizle botun malt 
itler bakkmda ıu izahatı Ter
mittir: 

A h h Maliye velclll $fJlcrtl. B. H11.J14IJ~da 
- mıpaya ıeya atimin er banka teıekktll ettikten ıon- ye kadar lstanbulda ve Türki

hangi bir iatikraz meaeluile ra kendiaf amı ederae muame- yenin bir iki ıehrinde t atbik 
allkadu olduğu hakkındaki llb için mntehauıı getirebile- edilmiıtir. Bu ıeneden itibaren 
pyialar dojTu değildir. Oraya cektir. bunu memleketin her tarafında 
daha ziyade iıtirahat için gidi- ı>üvanu umumive tatbike karar •erdik ve ilk bq-
7orum. Maamafib memleketimin Malt Yaziyetimiz hakkında tet- langıç olmak üzre 30 kuruJtan 
mali •e iktısadi inkitahnın te· 
mini için mühim tedbirler alındı- kikat yapan M. Riıt bennz ra- •ı•ğı olan 10 seneliklerin veril· 

porunu •ermemiştir, Düyunu u· mesini mtılhakata tamimen bil-11 f"' ırünlerde A 't'l'Upada bu-
l k 

mumiye meselelerinin er geç dirdik. 
anma lıiımdan bilistifade Maliye müsbet ıekilde halledileceğine H6k{imc t'n borçları 
Yekiletine ait bazı itler için ali- kanaatim vardır. Cf.imhuriyet bir taraftan ya• 
kadarlarla temaata bulunmam Gıyrl mübıdillere tevzlıt ıadığı aenelerin tehahUt tediyele· 
mDmkUndür. Bu yaz, gayri mUbadillere bono rini tam bir intizanı dahilinde 

Devlet B11nk11sı verecektik. Fakat, ıon itillf, buna temin ederken diğer taraftan 
Bu sene için en mOhim tqeb- musakkafatı da illve etti. Musak- maziden intikal e\ien borçlara 

ltlılerimh:Clen biri de Devlet banka· kafatın kıymeti henüz tayin edil- llkayt kalması bittabi tecviz 
mdır. Banka bir ay sonra yani be- mediğinden bu bonoları "Yermek edilemezdi. Dahilde yegane mun
Dİm Avrupadan avdetimi mUteakip imklnıızdı. Mukavele allkadar- taıam borcumuz olan iıtikraıı 
tesiı edilecek ve bir aylık bir lan mUıavi vaıiyete koydufun- dabilt faiz ve hisse tediyatanı 
meniden ıonra da aksiyon kay- dan kanunda hak aahipleri mn- pımayan bir intizamla ödOyo
dine baılanacakbr. Bankanın savi vaziyete tabi kıhnmııludır. ruz. Milli hnkOmete ait ve istik
umum mtıdürlDğUne lcimin tayin Onun için birini diierine ter· ili muharebelerinden mlltevellit 
edileceji şimdiden kestirilemez. cih etmek doğru değildir. Mu- borçlar da &denmiıtir. Bunlar ara· 
Fakat bu ecnebi olmıyacak- sakkafabn takdiri kıymeti hitam sında &denmemiı kalanlarla sakıt 

~llftftl--

btnalarda hiç sağli.m cam bırak- bulur bulmaz bonolar verilecek hDkumetten mildevver emanet 
manuıtır. Fırtına dairelerdeki ki- ve Iıtanbul haricinde bulunan heıaplannda mukayyet borçlar 
'fıt ve defterleri darma dağınık bir Yunan emYali, firarilerden kalan içinde kanun mucibince mal me· 
hale getirmiş, kiremitler birer ka· 1 ki 1 "' iıt parçaaı gibi havada uçmut, dük mallar bilmüzayede aatılacakbr. mur u arına yapı an muracaat-
ki.n kepenkleri yerlerinden kop· Bu emvalin kıymetinin 10 mil- lerdan 3746 ıı bir komisyon ta
ınuıtur. Mülhakattaki tahribat ta yon liradan dun olmaması lizam rafından tetkik edildi. Ve bun· 
mühimdir. gelir. fardan 2449 u için bir milyon yüz 

Bundan batka Sarayiçi ve Ada- Musakkafatın takdiri kıymeti on bin liralık borcun hakiki ol. 
~ini müthit bir ıu basmııtır. Bu için benim dlltUndUğQm çare duğu kabul olundu. 
arada müteahhit Kasım Efendin in alakadarlardan ve devlet mümes- ElyeTm komiıyon meıaıııne 
arabası hayvanlarile havaya uç· ıillerinden mürekkep maliye ve- cleYam etmekte :ve iki llç ay 
muı, 15 yatlarında iki çocuk ha- k 
vadan düten bir tat altında kala- Aletine merbut bir komisyon içinde ioin arkaıının alınacağı 
rak parça parça olmuılardır. teıkilid!r. muhakkak giSrOlmektedir. Bu 

Selimiye camii Irubbesinin kur- Komııyon musakkafabn bu· ıene bu gibi dOyunun ödenmesi 
1Unlan da uçmuıtur. Üç ıerifeli lunduğu tehirleri doJqacaktır. için blltçeye 775000 lira tahsi
camiin minaresinden düten bir i.· S. İf nisbeten kolay olduğun- sat konulmuıtur. Bir taraftan 
lem kubbede bir metrelik bir delik dan az bir zamanda bitecektir. bu tetkikat devam ederken 
~ıf, diier bir minare alemi de T k Qt k 
Clikit yurduna dütmüt ve binayı • 1 ınunu diier taraftan SOO liradan qa-
harap etmittir. Askeri dairenin ba· Vekiletirniz halen geçen ve i• alacak uhiplerinin matlupla-
caları tamamen uçmut, damının bu yıl B. M. M. ıioden çıkmlf nnın tamamen tuviyesine bat· 
bir k11mı da çökmüttür. Şehrin ti· olan mlıteaddit kauualann tat- lanmııtır. Bunlar da iki ıene ıar· 
mal, timali ıarbi taraflarındaki bikile meıgudUr. Bunlardan te- fında bitecektir. 
eebze bahçelerinde mahıulat ta- kant kanunu tam bir tatbik aa- M•hıup kanunu ve deyin 
mamen mahvolmuı, yeni imaret b 
civarında harmanları ve demetleri asına girmittir. Bu kaDunwı llmuhıberıerl 
eel ıötürmüttür. Kasırıa esnasın· birkaç aene aonra bizi ı~Hllre- Mabıubu umumi kanunu all-
da iki defa da zelzele hiuedilmi9, ceii yer tekaOt dul ve yetim kadarlann milracaatı Uz erine bir 
nlerde yere •ömülü küpler d19arı maqı alularm adedial çok ten- ıene daha temdit edildi. Tab
frrlamıftır. zil edecek, fakat aldaklan para minimize nazaran elde pek az 

Haaarat yekUnu yarım milyon miktannı geçinebilecek bir bale deyin ilmühaberi kalmlfhr. Bun-
lira tahmin eliliyor. ifraö- edecektir. Yeni kanunun d k h b 

En ziyade felakete uirıyan yer • ların a imilen ma ıu unun 
ler ıehrin fakir mahalleleri olan en bariz siması, verilen paranın icra edileceği ve hazinenin deyin 
Kıyık, Kutane, lmaretane tarafla· miktarını çoğaltmak, vefat ve ilmühaberleri mukabili ayrıca 
ndır. Kaıırga durunca her tarafa saire dolayısile intikalin önllne bono vermeğe lilıum hisaet-
polisler dağılarak aıayitin bozul· geçmektir. miyeceği ümit ediliyor. 
mamauna çalıtmıtlar, yollara yı· Bundan maada yllz kunıttan Tütün kınunu 
iıla~ ağaç.la~ ve diğer döküntüler daha az muı alanlann on aeneli· Bu sene içinde çıkardıg" ımız 
temızlenmıftır. . 

Kasırga eınaıında elektrik kah· tini vermek ıureble tekaüt ka- mühim kanunlardan biriıi de tü· 
]osu bozulduğu için tehir karan· nunile allkalannı keımek husu· tün inhisarının ve ziratinin isti
Jılrta kalmıttır. • ~ _ _ ıundaki kanunt aallhiyet timdi· nat ettiği menuatı halk lehine 

genişleten tütün kanunudur. Bu 1 
kanunun ihracat mahsulümüz üze

rinde onunla alakadar olanlar 
hakkıda da çok menfaatli ola
cağı kanaatindeyiz. Yunanlaların 
tütün zer'iyabmızın tahdidi hak
kındaki teklifinden haberdar 
değilim. 

Kambiyo meselesi 
Geçen sene kambiyo meselesi 

hakkında aldığımız kararlar ve 
B. M. M. nin çıkardığı kanun, 
matlup neticeyi temin etmi9tir. 

Elyevm hükumet bu neticeyi 
muhtelif sahadaki metguliyetleri
le tahkim ve tarsin etmek yolun
dadır. Umumi kambiyo vaziyeti 
filen ve ruban emniyetli bir 
yola geçtikçe bizde şimdiye 
kadar olduğu gibi bu kuyudatı 
yavaı yavaŞ hafifletere~ tema
men normal bir vaziyetin içine 
girebileceğimize eminiz. Banka
lar komisyonu geçenlerde kam
biyoya ait bir rapor gönderdi. 
Bunu okuduktan sonra çok f ai
deli buldum, ve borsa konsor
ıiyom erkanına teıekkür ettim 
raporu neıredeceğiz. 

Kambiyonun tarsin ve tah
kimi için de bütçemizin bazı mas
raf fasıllarında yapmıt olduğu
muz 5,000,000 lirayı mütecaviz 
bir tasarrufu klmilen iıtihsal ve 
ilı:bsadi iılerimize ilive ettik. 
Bundan mada her devlet ıubesi 
dahilden temini mUmkUm olan 

masrafı behemehal dahili emtiaya 
hasretmek mecburiyetindedir. 
Elyevm itlemkte olan bUtçemiıin 
sadece müdafaa ve nafıa veki· 
Jetlerinin döviz sarh fasıllarında 
bulunan 4 milyon lirayı müteca
viz bir mebllğ vekiller heyetinin 
kararile dahili emtiaya tahsis 
kılınmııhr. Fakat demir triverain 
yerine abP-p • travers ilcameai 
bunun haricindedir. 

Vergiler ırttırılmıyaoak, 
indirilecektir. 

Geçen sene de söylediğim gi
bi mevcut vergilerimizin nisbe
tini ve adedini arttırmak mev-· 
ıuubahiı değildir. Bilikis bun
dan sonra bu vergiler Ozcrinde 
bazı r6tuılar papmak ve onlan 
tarzı cibayetinde görnlen inki
şaf nisbetiode en ağırlarından 
baılayarak hafifleştirmek yoluna 
getirmek, mali politikamıZ.Jn esaı
lannı teıkil eder. Netekim geçen 
ıene bazı mevaddımızın ihracı 
dolayııile tabi oldukları muamele 
vergilerini ilga ettik. f ıtiblik 
vegiıini bqtan aıağı tadille çek 
hafiflettik. Bu hafifletmeie rağ
men diyedilirim ki tatbikin daha 
iki ilk ayında aldığımıı netice 
eski kanunun verdiği neticeden 
daha mesuttur. 

ÔnUmOzdeki senelerde de ta· 
rife kanunumuzun gümrükte 
vereceği inkiıaf ile ba7ta kazanç, 
musakkaf at, oktruva vergileri 
olmak fiıre bir takım vergileri
mizde tidillt ve tahfif at rötuş
ları yapacağımızı Umit ediyorum. 
Sanayiden muamele vergisinin 
kaldırılması hakkında yapılan 
mOracaatları da tetkik etmekte
yım. 

Umumi mılt vıziyetimiz 
Cumhuriyet bütçelerinde bu 

gilne kadar takip ettiğimiz siya· 
ıet ıudur: 

Gerek devlet naklen tediye 
etsin, gerek ayniyat versin, ge
rek mevkuf tutsun ve hatta 
sadece irat ve mahsup etmekten 
ibaret bulunsun, bütün bu itlerin 
ihtiva ettiği kıymetleri rakam
landırarak hepsini bDtçelerimizin 
çerçivesi içine almak yolunda 
yürümek : işte bunun içindir ki 
vergilerden tahsil ettiğimiz mik-

tarla bütçemizin varidat !rnmn· 
larındkki yekunlar arasında da
imi bir fark kalmıştır. 

Bu hususta size umum malt 
vaziyet hakkında izalıat vererek 
hakikati tanitmak isterim. Ay
niyat ve saire mahsubatından 

mütevellit rakamlar hariç olmak 
üzre 929 mali senesinin vergi ve 
inhisarlar tahakkukatı yekünu 
218,912,149 l radır. Bu rakam 
928 de 216 927 de de 207 mil
yon lira idi. Yalnız ıurasını İfa· 
ret edeyim ki bunlar telgrafla 
alınan rakamlardır. Hesabı kafi
lere gelince umumi tahakkukat 
bütçe muhammenatını tecaviiz 
eder. Kezalik telgrafla alınan 
malumata göre 929 da tahsiJat 
yekünu 209 milyon, 928 de ayni 
rakam 212 milyon idi. 

Fakat bu sene varidabmız 
içinde 4000000 lirayı mUtecaviz 
bir para tutan emvali metruke• 
nin maliye hesabına devredil
mif olması ve fenerler idaresinin 
2,5 milyon liralık varidatının bu 
seneye alınması keyfiyetleri nazar1 
itibara alınırsa telgrafla gelen 
miktarların dahi bir sene 
evvelkini mütecaviz olduğu 
görülür. 

929 mali senesine ait tahsillt 
yekünu bu seneye ait hesabı kat'j 

ancak üç ay sonra ikmal edile
eeğine göre bu rakamla kalacak 
değildir. Netekim geçen sene 
telğraf ve hesabı kat'i arasında 
takriben 10 milyon liralık bir 
fazlalık göriilmUıtUr. 

Vergilerim iz 
Vasıtasız vergilerimizden mu• 

sakkafat erazi, kazanç, sayımda 
928 senesi tehsilibna göre 29 
senesinde, 6 milyon liralık bir 
fazla vardır. 

içinde bulunduğumuz ıenede 
bunun daha fazla olac~ını Umit 
ediyorum. Çünl<Q sadece ağnam 
tahriratı 500 bin baıtan fazla 
bir miktar tayin etmittir. Bu 
altı milyon liralık fazlalıkla ge• 
çen sene tevhidi küsurat kanu• 
nunun ·bu vergilerin matrah 
niabetlerinde vilcude getirdiği 
tadilat ile munzam kesirlerin ver
gilerin asıllarile birleştirilmesi
nin tesiri olmakla beraber me
murlann maaıından kesilmekte 
olan kazanç vergisinin bu se
ne kaldınlmış obıasına rag
men kanunların yapıldığı sırada 
edilen hesap ve tahminlerin ns
tünde bir fazlalık görülmUıtür. 
Aynı sene zarfında gümrllk iıtih
llk, şeker petrol varidatı da art• 
mış 928 de 63 küsur milyon iken 
929 da 64 milyon 677 bin liraya 
çıkmıştır. 

lnhlıarlır 
Başlıca inbiaarlanmızdan olan 

tUtün, müskirat, tuz ve kibrit 
inhisarlanndan 928 seneainde 
alınan hasılat 24 milyon 907 bin 
lira olduğu hlade 929 da 40 
milyon 254 bin liraya çıkmııtır. 

Poıtı varidatı azılıyor 
Posta ve telgraf varidatında 

tenakus vardır, telsiz aidatı art· 
maktadır. 

Hülisa Maliyenin tabii varidat• 
larını teşkil eden gerek vasıtalı 
gerek vasıtfsız vergilerde mah· 
sus bir inkişaf devam etmekte• 
dir. Umumi yekunda azami nis
bette ayni inkişafın hissedilme· 
mesi maliyenin normal varida
tından addedilmesi lazım gelmi· 
yen mülga vergiler bakayasında 
vaki tahsilat ile emlak aatıılan, 
tekaüt aidatı gibi vergilerin te• 
nakusundandır.,, 

Saracoğlu ŞUkrü B. Perıembe 
günü Loyit vapurlarından birile 
evveli Italyaya sonra lsviçreye 
gidecektir. 

o 



Çarıı tamire muhtaç, fa~ 
kat aldıran yok! 

ubWer 1&tJamakta, sıvalar döldHmekte, 10 
aeneye varmadan bir harabe de karıılaeaca

tımız anlafl)maktadır 



Başvekilimizin nutku 
kede birakmıyacak vaziyette oldu
ğunu ıöylemİf, harici borçların 
kat'i tekilde halli lazım geldiğini 
izah buyurduktan ıonra föyle de-

[U st taralı l inci sahifede] Ne oldu da gene bu on üç mil- va~, etmi~~":~ .. ... . . 

Şarkta 
Makedor.ya yıpmrk latlyenler 

muvaffak olımıyecaklEr 

Tayyarelerimiz cenuba 
yetişti 

bunların telkinine kapılarak, on· yon Türk yeni ve daha iyi ıerait - .. Gunun ~zel ha~adıal~rın· 
lann gafletine düterek bazı köy· te kendiıinin bu ıefer ancak yüzde de? ~11:1 olmak uzere tımendıfer· 
}erde ıiyas"' irticai mahiyette kı· biri kadar olanı idare edemiyecek le~ımı~ı? A.na.d~lu~un ~~ııın~ at· 
yam görüldü. irticai mahiyet diyo- ve hele kanuna kartı çıkan bira· tı~mı ış_ı~ıtıını~dır. Bızım tı~en· 
rum, ötedenberi bu memlekette vuç çapulcuyu nihayet bir kaç gün- d_ıferlerımıze tarız .ederler, tarızle
irticai vesilelerle feıat ilka etmek de yola getirmek iktidarından mah rın başlıca mesnedı bunların ıev
ümidi kolay t&lıakkuk edebilir bir rum addedilecektir. (Şiddetli al- kelceyşi ~atlar .old~ğu i~di~ıdu. 
§ey zannolunmuıtur. Binaenaleyh, kıtlar) Vakıa m.~lletJerın tı~endıfer ınta· 
bunun müteıebbiıleri iğfal edile- Arkadqlar; Bu mektepte ıize atınd9: boyle ~az~rıy~ler var~ır: 
bilecek ıafdil buldukları müddetle hocalarınız her gün huıaa vazife· A:8kerı ha!~ar, ıktısadı hatlar gıbı. 
le§ebbüı edeceklerdir. kendileri ve den ve ıefkatten bahsettiler. Cüm· !3~r hat munhası.ran. askeri mabat 
iğfal edilenleri kanunlann kuvveti huriyet bütün manuı ve mevcudi- ıçı~ yapılmış~tr ıddıası .o . z-:man 
kartısında mükerreren aciz kaldık- yetile haksızlıktan korkmak, elin- do~ru ~l?r }<1 m~~leketın ıktısadi 
ça, bu nesil nihayet dönecektir ve den geldiği kadar tefkat ve yar- ve ıdarı ıhtıracı ıçın o ha~ lüzu!11-
dönmektedir. Bu hadiseyi de irti· dım etmektir. Fakat halk idaresi· s~z ~!•u~. Bır memle~et kı er_ı ıp· 
cai vesilelerle tahrik etmek iste· nin, bir çok def al ar bir çok veıile- !•?aı ıhtı~acatı~ı tatnun edebılmek 
mitlerdir. Siyasi mahiyeti vesilesi· lerle tecrübe ettik ve söyledik, gü- ıçın bu ıır:nendıferle~e. muhtaçtır. 
le söylüyorum, bu da bilhuaa hu· Ier yüz vo tefkatli gözünden ayrı- Onların hın eva~fı ıç~n?e yalnız 
ilut haricinde ıun'i olarak tefkil e· lıp ta ona dütman gözile bakıldığı se':kalc~ytt mahıyetlerını . tebar~z 
ailen bir takım cemiyetlerin si- zaman, karııaıdaki meleğin nasıl etttrmege çalrşm~k ve bılmektır, 
yaai emeller telkini ıuretile halkı tunç bir çehre alduğu derhal görü- ve ya kasten tarız etmektir. Niha-
lpyam ettirmek hevesleridir. Her lür. Mesele cümhuriyette, cümhu- yet bir erzak arabası elbette sıra· Cenup hududumuzda ,·nzi)ct 
iRm'atin taklidi bir safhası olduğu· riyet aileıi içinde vatandaşların a~nda a~lah ta, ilaç la tatır. Yapılan Şark viliyetlerimizdeki vaziyet 
nu bilininiz. Milliyet aramda mil· ıefkati ve yekdiğerini severek ya- şımendıferlerde •ırasına göre va· hakkında varit olan son haber
liyetin de bir takım ıahtekarlara, ıayabilmeleri ve bu nimeti idrak zifesini ifa edecektir. Bu itibarla lerc nazaran hareki.tın merkezi 
~ dolandıncılara taklit malı yap· etmeleridir. Eğer bunun haricinde aevkelceyşi ehemmiyeti vardır de· s klet' kk t H kıı. ·ııı. 

k ·ı . d'"'' . .. .. b h . b' . . fi d"" b'l" P ki f d" h l J ı muva a en a un vı a• ma vesı esı ver ıgını goruyoruz. er angı ırııı, ga ete uşerıe, ne ı ır. e e en ım, at ar Ana· yet'ıne · t "k l tt•-. I l 
K d . ı · k k d d"k l' b' l b ... ın ı a e ıgı an aşı • en 1 yafanın arını temın etme ne a ar ı en ı ır yo a aatıgını dolunun yarısına eritti ve mem· k . 
için diğer memleketlere sahte mil- tecrübe edecektir. Onun hazin aki- leket iki misli daha kuvvet buldu. :'ad tadh. d Bdrada Mus~ cıhe· 
Uyet, sahte siyasi maksat sokmak betinden kurtarm- k kimıenin ikti- Fena mı oldu? Elbette daha iyi ol- mb.cn . u u u geçerek( ram~~) 
latiyen te§kilat vardır. Ve daima darında değildir. du. Nihayet ısrar ediline bütün knd ıyesın~. t;cavllz . eden ycz 
olacaktll'. (Bravo sesleri) Milli para ve milli iktisat vazi- faydalar yanında ıevkelceni vazi- 8 8b ta~ının( ıh0ata ve ımhası. me~-

Hareket az ıürdü. Kıyama itti- yetine de temas etmeden sözümü feleri de "Vardır. Ve ondan da bu ıu 8 s ~r~ .. ramar ) nahıyesı 
rak etmif olanlar tiddetle mukabe· kesmek iıtemem. Geçen seneki bü· memleket kuvvetli ve müıtefit 0 • ha:ab~ .vılay~tmm (Gevar) kaza
leye ve cezaya maruz kaldılar. Ta· yük .b~hranın geçirdiği safahatı lur. Kuvvet ilttisadt ve medeni yol· aı a ılın~edır. Buraya tecavüz 
kip olunanlar tekrar geldikleri hu· bilirsiniz. Aldığımız neticeleri, ıizi da bir milletin inkito.fı için gayri eden ıakıler her taraftan rüc'
A:!utl:ırın haricine çıktılar. yormamak için, iki üç cümlede tek- lazım değildir. at Y?lları kapanmıştır. Barzan 

Memleketler ar":_lmda, ili ıiya- r~r ~~la~a edeyim: B~nlarda~ ?.i- Milli hayatı takip ederken ilk şeyhıne me.nsup olan bu şakilerin 
ae\ v~l İe?faat mü~~haz~lak ·~ı~ky- rm~ııı hır defa 1m~ll~tu~ı:~n~~ tun gündenberi dikkat ettiğimiz nokta ~ek ~ııd b~r b-man~a. (Z:yl~n) 
n
1 

e .mı e aıhyaset1te hır ço .. e ı~ ı - yes!ne ~~ meme e :tdı.n ık' ıbsah ı uv her •~ne biraz daha ileri gitmif ol- w ereıkı?b et ç ın askın} ınd ugra ık· 
erı ve ma zur arı Of gormege ve vetıne ıtımat e mesı ır ı u ramn mak ve müıkülat n k d k gı a ı e e varaca ar ır. pe 

tahammül etmeğe ıevkedebilir. en tiddetli zamanında kendisini olurısa olsun devir de . har ç~. sıkı bir ıekilde alınan tenkil 
Bunlar aiayıet hayatında daima gösterdi, ve en müessir tedbir ola- rünce yeni bir §ey y ev~\ eıap 10: tedbirlerine göre bu şakilerden 
vakidir. Ama bir takım noktalar rak büyük mütkülata sür'atle gale- b' h 1 ti d 1' a; 

1 
b;e ~~1 hiç birinin diri kurtulması muhtemel 

vardır ki onların ali ıiyaaet ve men he etti. Bununla beraber fenni ola- B~~hmer a e aha k k ıye 1 me . ır. değildir. Musul hududuna mün
faat v ya herhangi bir mülahaza· rak ciddi tedbirlere lüzum vardı. 1

•. assa g~'ı d' u ~!-1\ar~m:t bu tehi bütün geçitler, yollar tu
ya feda edilmesine imkan yoktur. Bu tedbirlerin ba!mda milli°tasar- mu~aze;eyı e~ ı ne 1~ erınde ~ap lulmuıtur. asilerin her taraftn
Bu esaslı noktaların bqın~a hudut ruf gelir. Milli tasarrufu milli ha· sı~ ar.'. un~ ço . ta~ııye e erım. dan çevrilen ihata çenberi ar
ların emniyeti ve bir memleketin yatı~ her ıubesinde ve her istika- Çunku va~ıt vakıt ~yle ~u.ha~:.b~ tık daralmağa başlamıştır. 
kom§usunuu dahili aaayişine her· metındeki icababnı bura.da uzun y~pılırs'!' ıl.eriY~ 8ogru .gıClıldıgını ,. Hududa tcca'Vllz eden ;şakllcre 
hangi bir suretle fena müeasir ol- u~u~ tafıil. etmek iıtem~m. Fakat b~~mek .ıhtımah lruvveth old~ğu~u ağır zayiat verdirilerek yerlerin
mak arzusundan mülhem olmama· mıllı noktaı nazardan hır çok tet· go~edıkçe hayat manaaız bır yuk de tenkil edilmiştir. bu hususta 
aı va. dır. Bunlar esaslı noktalar- kikat göstermİ§tir ki döviz olarak ten ıb<m~t .~alır. Bununla ıebatı ve derhal yetişen tayyarelerimizin 
aır. Binanealeyh bunların hallolun bu memleket ilk seneler için üç mil tahammulu ~ayıf ol~nl8:rı mü§kül çok büyük hjzmeti olmuştur. 
maal lazımdır. iki memleket araıın yon İngiliz lirası kadar tasarruf et- zamanlarda ışın netıcesı çıkmıya· K" t k' t h' d k 
ı..ı b "" k . k b . . d d" B" . 'Ik k "b' b" f"k l ur eş ıyasını eç ız e ere ua uyü ııyaset ve büyük dostluk me mec urıetın e ır. ızım ı ca gı ı ır ı re ıap anıp meyus h d ti . . k d 
emellerine kapılmadan evvel nor- gündenberi aldığımız tedbirler böy olmalarına hak vermit olmak iste- d: u arımız •1ra~~e sr . ~ dn 
mal münasebet teıisine imkan olup le üç milyon lngiliz Iiraıını tas~r- mem. Bilakis onları korumak iste· b' Mak dr şar vüvı Jet erı~ız k 
olmadığının itikir olması lazım· ruf ettirecek iıtikamettedir Ve bu rim. Muvaffakiyet arzu edildiği ır a e on ya. cu 8 ge~ırme 
aır. Bunun mebdei hudutlar üzerin tasarruf vaki olmaktadır. Bu suret· gibi sühuletle kapııından geçilir maksadını takıp et~ekt~dır. Fa· 
C:le emniyet ve yekdiğerinin asayi- lerle milli -:>ara kıymetini muhafa- bir mahiyet gösteremez. Bilakis kat bu maksawt h_ıç. bır vakıt 
§İne süikastten çekinmektir. (Al· za ediyor. Üç milyon İngiliz lirası- her dafasında muvaffakiyet yolun· haaıl ~lmayacagı gıbı bu yolda 
kıtlar) Çünkü arkadaılar; bir ru daha az aarfetmek mecburiyeti da rastgelinen manileri insanların teıebbUsatta bulunanların akı
memlekette hatta o memleketi ida- olunca harici borclara temas et- ancak ç,Jısarak atmaları ile elde beti de emsaline ibret olacaktır. 
re eden kuvvetlerin arzuıu hilafı- mek gayri kabili içtinap bir netice edilebilir. ~ A§rı da§ında 
n~. ol ra.k diğ~r mem~e~et~ k artı olmu§tur. Ç~nk~ . döviz ~ar fiyatı Arkadaşlar ömrünüz, gene tek- Dağda çevirme kolunn teşkil 
ınut;:avız ve ıfsat edıcı hır. tala~ zannolu~d~gu gı~ı ~~hu.t ııaa olu- rar edeyim ki, in~anlarm karıtık eden ileri kıtaatımız, çok ağır 
teıkilat, ha~~a .. bu mem~~ketın mu- na~ğı ~ı~ı gayrı '?~smır. maaraf dertlerini dinlemekle geçecektir. müşkülatı fedakarlıkla iktiham 
~abası yuzu1!d~n yucut bula~ deg.ıl buyuk ıanayı alemınd~n .te· Dilerim hükümlerinizde fevkalbe- ederek yalçın kayaları çengelli 
hıle bun~.n ~~· ulıyetınden t,e~rrı darık olunan .v8:ııt~ların yanı nı~a şer dereceye çıkan bir adalet zih- iplerle tırmanmıılardır, donmuş 
~tmek mum~n olamaz. Mea ul~yet Y!l memleketın ıbtıyacına v~ ya ın· niyeti sizin rahberiniz obun. (Şid- lav ıellerinden korkunç setler 
~ .. oğ~dan ~o~ruy~ ma~evi ve .•ı~a- kit~f~na yarıyan malzemenın be- detli ve ıürekli alkışlar) arasında mevzi tutmu lardır . 
'9ı bır mea ulıyettır. Bılhaaaa 11tık- delıdır Bunlardan tasarruf etmek B d I d Dagw sahra topçusu ş -
b ı · ı hlAk.. • r h b" ··k f d k"' 1 kt F k h f u a:-a a mezun ar an ve nun, agır 
•. a de aıtfo alnda aç·~ ınk~a bu._ıylet ep duyuk .. 1 ğe ahar 1 dır. a "fat 

1 
er e- Sabriye H., aöz alark bilhassa de· makinelilerin takviye ettiği kıta-

.ın en aza ır. un u oy e le· a arı ın qın a pa111 o an te- d" k' . . 
mular en nihayet iki memeleket d~>:e!i tevzin mecburiyeti gayri ka- ı 1

: " •• • ... • • ... abnııh~~v~ı. ~e vazıyete tama-
araaındaki münasebab zehirler ve bılı ıçtinap bir zarurettir, Harici -... Bu~un ~ıl~gım!z, aldıgın;ıız men . ım ır er· 
bundan tecavüze uğrıyan taraf, ki borçlara bu noktadan temaa eaiyo ha~ı~ı ~~yızl~~ı, ınkılap prenııp- Yürüyiış ve tara~a har~katı 
biziz, nihayet me§ru bir müdafaa rum, tetkikat bu zaruretleri vuzuh lerını Turk dunyaıının en uzak çok. muntazam bır program 
icabatı karıısında kalır. Hiç kiınse· ile meydana ç.ıkarnııtrtr. Ve aabit nokta.lanna ka.~ar ya~ak ve. o üzerınde y~pılacaktır. lhata 
ııin izzeti nefaine dokunmak hatı· olmuıtur ki bu memleket herhangi prensıplerle mutezat bır mahıyet halbnın tatbıkat başlangıcı için 
nmdan geçmez. Anlaşılmalı ki bir taahhüdünü ifa etmekten aun'I göateren ananeleri, köhnelikleri en elverişli yeri lidır mıntakası 
ınteru müdafaa vaziy~tinde kalın- olarak kendiıini kurtarmak için tarayıp atmaktır. Yürüyeceğimiz olduğu ve buradan ileri yürü
ca onun icabatmdan bu memleke· herhangi bir gayri müstakim yola yollarda Türkün adalet ihtiyacını nüleceği ihtimal dahilindedir. 
tin çekineceğini zannetmek yan· aitmemiştir. Milli parayı tutmak İ· temin için her türlü ferağat ve fe· Havai bombardıman devam 
lıı bir hesaptır. (Bravo ıeıleri, ıü- çin aldığnniz tedbirler ciddi idi. dakarhkla hakka kartı hürmetkar ediyor. 
rekli alkı§!ar) !'f.illi para? behem~hal k?rum~k zulme kartı biaman hareket ede: Taymia diyor ki ••• 
. ~eae}e!1. t~~":da ve ~urada izam ıçın a1acagmuz tedbırler ~aıma cıd ceğiz. Hariçten de milli varlığımı- Tarmisin Istanbul muhabiri 
ettıklerını ıtıtır~: ~ıl.hassa genç dt olacaktır. Bu huıustaki kararla- za vaki olabilecek hukuki ve ya Kürt ıayanı hakkında fU malü
arkada,lar bu gıbı hadıaeler kar- rmııza hatta muanzlarnnızm toz fiili ihtilafkar tecavüzlere kartı matı vermektedir. "Kürtlere kar
!111nd soğuk kanhhklanm bozma kondurmalarına ihtimal yoktur. su··ng··ıe · · · yanınd hakt •ı vuku bul b k tJ • ilk 1 d ı B'IAki k d'l . d z t ld .. .. be · 1 . u rımızın a an ay- y an are c enn 
ma 1 

il' .7· . ı ala s el' 1 eİdn«:_ Ü· b a b :. l~~ldz mua "t det!ce~rı rılmıyan kudret ve kuvvetimizle safhası bitmiı ıayılabilir. Bu saf-
!Cd.~ .:"azı kenın ~f e~ 1 "fo ugunku aktı Mur ult e ~ e~eal~h e ımk !1 Türkün varlığını kanrmızm ıon ha, Iran tarafından Türk erazi-
uıunere o vazı eyı ı a etme yo u. a ı vezıyetı ıı a etme ı· damlaaın 1 d r müdaf d . ıinc tecavüz V "lü • ı· d 

için bütün kuvvet ve salahiyeti ken çin ihtiyar edilen fedakarlık haki- kinmiyeca .. ~a Öa nu''mu"'zdaakian lçek ciddi bı'r kı' an ~o 1.'
1mKaU ıdn. e 

·..ı·ı • d .. k b' . h h. k t d'kk . lb ... egız. e par a yam, tıma ı r ıs· 
uı enn. ~ gorere. ır. nevı ~ ıı· .. a en nazan . 1 atı ce etmege istikbalin ıiz hazırlayıcıları bizler tanın bazı aksamında in+; tan 
setmelıdırler. lyı vazıfeye gıtmek layıktır. Vergı olarak bu memleke- de bekçil . . ' .b t 'd' .... ıaı 
hazzı. Bu vazife bizi bilmek iıtemi tin verdiii para bu milletin umumi . enyız.,, 1 •Are 1 1• 

yenlerin tahmin ettikleri kadar güç hizmetler için verebileceği azami Sabnye Hanım çok allatlandı. si kUrtlerin Türkleri mağltlp 
değildir. Bu memleket, bu on üç hududa varmıtrtrr.,, Başvekilimiz yarın ed~r~~ müstakil bir kürt devleti 
milyon Türk bunun dört bet miıli . Baıvekilimiz müteakiben dö- ] k t~s11ını 1u~duklan, gayet qi· 
kıt'alar üzerinde, dört bet misli vız huauıudaki imıakin lüzumun· ge ece klrdır. JUıler buna muvaffak 
nüfus arasında asırlarca mevcudi· dan bahsetmİf, tasarruf husuıunda Ankara, 28 ( Telefon ) - olamamıı, fakat ümitlerini de 
yetini göstermittir. (Şiddetli alkıı· mülahazalar ıerdetmif, bu hususta Başvekilimiz yann (bugün) 17de kumemiılerdir. 
lar, bravo ıeıleri) . .._ alınan tedbirlerin paramızı lehli- latanbula hareket edecektir. Harekitm ikinci aafhuı Ara-

Mahmut Sadık Bey 

D aima şen olmak, daima 
olup biten hadiselerden 

bir iki kahkahaya zemin ve 
mevzu aramak itiyadında 
olan bu sütuna bugün ma• 
tem ve elem dolu satırlar 
serpiyorum. Mahmut Sadık 
öldü. 

O, necip çehresinde, ya· 
şadığı bulaşık devirlerin kor· 
kunç mikroplarına bir tek 
yer vermemiş, ıstırap, ve za
ruretin altında ruhunun asa
letine küçük bir toz kon
durmamıştı. Türk muharcir
lerinin en yaşlısı, bu yüksek 
alınlı hayatın, belki, ikbal ve 
refah şeklinde hiçbir mü
kafatını görmedi. 

Fak at, onun yanında birer 
muhbir gibi çalıştıktan on· 
ra Sadrazam, Nazır olanla-
rın alümüne dökülmeyen 
göz yaşlarını genç, ihtiyar 
bütün bir irfan alemi Mah
mut Sadıkın meıarı önünde 
dökecek. Rahmetli Mahmut 
Sadık Bey, takvimden yap
raklarmı yazarak Türk ga
zeteciliğinde bir çıltr açmııb. 
Ne acıdır ki bugün benim 
bu zavalh fıkram yüksek 
bir hayat takviminin son 
yaprağı üzerine yuılmış gi- 1 
bi oluyor. 

Üstatla iki ene evvel ayni 
trende Ankaraya kadar git
miş, ayni masada yemek 
yemiı, gülmUı, cğlenmistik. 

O; şimdi tek başına ve 
ebediyen susarak dönülmi· 
ecek bir sefere çıkıyor. ~ 

Ona 8egTI, öksüz ,kij 
Türk matbuahna acıyınız. 

!/~ j4'te • • rat dağı etra ında temerküz 
ediyor. 

Ararat dağının üzerinde ve 
etrafında binlerce asi kürt gayet 
müstahkem mevkilerde tebaasun 
etmişlerdir. lrandaki kürtler de 
bunlara yardım ediyorlar. Tilrk 

erkiinı harbiyesi bu kürtlerin kısa 
bir zamanda tenkil edilmiyecek
lerini anlayarak uzun mücadele 
için haıırhklarda bulnnmuştur. 

60,000 den aşağı olmıyan as• 
kcr ve jandarma ile 100 tayyare 
Van ve Bayaıit etrafında tahıit 
olunmuşlardır. 

Bu kadar büyUk bir kuvvet 
isyam bertaraf etmeğe kafidir. 
Hükumet hiç bir §eyi teaadiife 
bırakmak istememektedir. 

Fakat. TUrkiyenin mail mtl• 
zayaka içinde olduğu ıırada bu 
kadar masrafJı harekat ile meş-
gul olması teessürll mucip 
olacaktır. 

Gazi Hz. nin beyanatı 
Gazi Hz. nin İran hakkında 

verdikleri teveccühkArane beya• 
nat, Iran sefareti tarafından tel• 
jrafla Tahran'a bildirilmiıtir. 

Ef ganistanda 
Yeniden isyan mı 

çıkb? 
Kabil, 28 (A.A.) - Havas ajan ı bil· 

diriyor: KUhistanda yeni bir isyan 
çıkmıştır. Asiler sayfiyede bulunmak· 
ta olan kralı ele geçirmek istemişler, 

fakat bu tcşebbilslerinde muvaffak ola 
mamışlardrr. Asiler, hükClmet merke
zine 20 kilometre mesafeye kadar yak
laşmışlardır. Bu havalide şiddetli bir 
galeyan ve kolera hüküm ürmekto
dir. 



Mahmut Sadık B. 
[Uat tarafı l inci sahifede] 

Bir kaç gilndenberi sağ elile sol 
ayağı şişmişti. Bu şişkinliği örtüp ken
disine göstermemek istiyen refikasma; 

- Ben hayatımın takip ettiği seyri 
biliyorum, beyhude saklama! 

Demişti. 

Enelki geceyi pek rahatsız geçir
miş: 

- AJJahım, sen inayet et, sen inayet 
et. •• 

Diye söylenmi~, nihayet dün sabah: 
- Ben fen al aşıyorum. 
Demiş, daha sonra da kendisini kay

betmiştir. 
Mahmut Sadık Bey yetmiş yaşına 

,akın bulunuyordu. Bir kaç seneden
berl de müzmin ve mühlik bir göğüs 
hastalığından muztaripti. YAKIT, bu 
61timden dolayı memleketin bütün f İ· 
kir ft irfan Alemini taziyete muhtaç 
bilir. 

Matbuat cemiyetinden: Türk mat
tiuatı en eski rükünlerinden ve cemi.re· 
timizin müessis hasrndan birini kay· 
betmekle müteessirdir; bir müddetten 
beri hasta olan Mahmut Sadık B. dün 
eabah maddi hayata gözlerini kapa· 
ınıştır. Cena~esi bugün (salı) KızıJtop· 
raktald evinden kaldırılarak öğleyin 
Zühtü Paşa camisinde namazı kılın· 
chktan aoıtra, Tıp fakültesindeki me
arlıfa götürülüp gömülecektir. 

Cemiyet, bütün ailesine, meslekdaş· 
)ara ve memlekete taziyetler arzede
rek, bütün izamrzrn cenaze merasimin· 
efe ha7:ır bulunmasını rica eder. 

Nasıl yetişti, ne vaptı' 
Mahmut Sadık bey t\lülkiye mehtebin· 

.le okumuş. üçüncü sınıfta iken tahsil 
için Almanyaya gönderilmiş, orada bir 
eene kalmış, fakat hastalanmış, memle
kete avdet etmiştir. Burada Mülkiyecfoki 
tahsiline devam etmiş, mektebi bitirerek 
şehadetname almıştır. 

Mahmut Sadık Bey , daha. MülkiYe 
mektebinin birinci sınıfında iken ı a8 ı 
ıenesinde Mir'aa Alem mecmuasında ilk 
yazısını neşretmişti. Mülkiye mektebini 
bitirdikten sonra 1885 senesinde Saadet 
gazetesine muharrir oldu. Bir müddet 
şonra Tarik gazetesine baş muharrir ola
t'ik geçtL Tarik gazetesinin o zamanki 
y~zı heyeti Mahmut Sadık Beyle müter· 
cım Esat, adliye muhbiri Arap lzzet. 
( BilAfıare Aptülhamide başkatip olan 
izzet Holo Pş. ), ayak muhbiri Etem, 
Babı!li ve şurayı devlet muhbiri Ferit 
(bllAhare sadrazam olan A vlonyalı Ferit 
pş.), musahhih ihtiyar hafızdan terekküp 
ediyordu. 

Mahmut Sadık Bey. bn gazetede yedi 
sene çalışmış, müteakiben Tercümanı 
Hakikat. daha sonra Sabah gazetelerine 

geçmiştir. 1898 senesinde hakkında verilen 
bir jumıl üzerine Aptülhamit tarafından 
Kudüse tahrirat müdürü tayin edilerek 
lstanbuldan uzaklaştırılmıştır. Bir aralık 
Kudüs mutasamf vekilliği de uhdesine 
verilmiş, fakat Mahmut Sadık Bey. me
muriyet hayatında fazla kalmıy:ırak sıy
nlıp ayrılmış, lstanbula gelmiş ve ikdam 
gazetesinde çalışmıya başlamıştır. Bir 

müuddet sonra tekrar Terci.ımanı Hakikat 
ve Sabah gazetelerine geçmiştir. ;\Jeşru

tiyetin illnındın sonra gündelik Serveti 
Fünunda. Şurayiümmet gazeteıinde, Yeni 
ıazetede çalışmış, Balkan harbinde Sabah 
gazetesinin muhabiri olarak Yiyanada 
bulunmuştur. 

l\lahmut Sadık Bey, matbuatta kendi 
isminden başka, Osman Galip , Kadri , 
Çatlak zurna, l\1ırnav i mzalarile edebf, 
fennf, mizaht pzılar yazmıştır. Rüşvet, 
TekAınül, Sevda ve kalbi ~eyda. isimli 
Oç remanı vardır. Sabah gazetseinde 
fundan bundan, Yeni gazetede de Tak· 
vlmden yapraklar, ,·e Serap ~erl~\'haları 
altındaki ftkralan zamanında a)Aka ile 
tarştlanmıştır. Mahmut Sadık Bey meş
rutiyet iptidasında çıkan Kalem mec
mua•nda mizaht yazılar yazını~, bilAhare 
uıun müddet Karagöz gazetesini idare 
etmiş, son zamanlarda Anadolu Bağdat 
demiryollan neşriyat :ımir\iğine tayin 
edllmittl. Demiryollar Ye Uyanış mec· 
muılannın mes"ul müdürlüklerini yapmakt.ıı 
idi. 

Mahmut Sadık Beyin tahrir hayatının 
yanında bir de talim hayatı nrdır. 

Eytamı muhacirin mektebinde ders 
nazırlığı ve Türkçe, bende!e, hesap, tarih 
hocalığı; Çiçek pazan'ndaki mektebi 
feyzlye ve Beşiktaş rüştiyelerinde Fran· 
•sc:a " ilmi etra. gümr~k mektebinde 
lktısaı w coğrafyayı iktısadt. Mektebi 
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Bir Amerika alimi şehrimizde -
Nevyorkta Türk muhipleri 

Prof. Dr. Fred Traşer bu cemiyetin 
umumi katipliğini deruhte etmiıtir 

Nevyork darülfilnunu içtimaiyat 
porofesörü Dr. Fred Traıer, 
şehrimize gelmiştir. Bu zat, son 
zamanlarda Nevyorktaki 11 Tür
kiye dostlara » ismindeki cemi
yetin umumi katipliğini deruhte 
etmiş ve bu cemiyetin faaliyeti 
bakkmda temaslarda bulunmak 
ve daha İyi tanımak makaadile 
memleketimize gelmiştir • 

Adi iyede 

Bir Rus 

Prof. Traıer. dun akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmiştir. 

Bu zat, Avam psikolojisine 
dair yazdığı bir iki eıerle Ame
rika ilim ve fikir Aleminde 
biiyük bir tahret kazanmııbr • 
Kendisi Ankaradan yakında 
aönecek ve buradan Amerikaya 
avdet edecektir. 

kontesi 
Tarıfmdan 19ılan davı, lstınbul •Oır oezı mıhke· 

mesinde rCl'yet ediliyor. 

lstanbul ağır ceza mahkeme· 
sinde yeni bir davanın ril'yetine 
başlanmşıtır. 

Davacı, Jui Mihailovna ismin· 
de otuz yaşında bir Rus Kon· 
t~si~ir. Bir müddet evvel ıeh
rımıze gelmiş, yerlqmiıtir. Ken
disi, Beyoğlunda şapka, kravat 
gömlek ticarethanesi sahibi M. 
Jorj Kolaro ile akrabasından 
M. Gregovar Ko1arodan dava
cıd;r. Dava, uzvun tatiline ıe· 
bep olmak dava11. iddiaya gö· 
re, dava edilenler, Kontesi bir 
eve girmekten menetmiıler, 
kapıyı hızla kapamıılar, Kontes 
düşmlif, bir kulağı zedelenmiı, 
işitme kabiliyetini kaybetmiı. 

Anlaşıldığına g6re, Kontesle 
Kolarolar komıu imitfer, sonta 
araya dargınlık girmiş. 

Dava edilenler, iddiayı kabul 
etmiyorlar, Kontesin kulağının 
pek iyi işittiğini, bunun muaye
ne ile anlaşılabileceğini söylll· 
yorlar. 

Mahkeme, bu hususta Tıbbı 
adlide muayene icraaile rapor 

2 kişi boğuldu 
Fakat kim oldukları 

belli değil! .. 
lstanbuldan Şileye gitmekte 

olan kömür yüklü bir kayık, 
Gelari mevkiinde dalgaların şid
?~tine dayanamıyarak batmış, 
ıçmdeki iki kiti boğulmuştur. 
Boğulanların cesetleri çıkarılma· 
dığı için kim oldukları henilz 
a~laş~lmamıştır. Maahaza kayığın 
Şılenın nahiyelerinden Ağvaya 
ait ~lduğu teıbit edilmiıtir. Ma
h~ lınden sorularak boğulanlann 
kım olduğu anlaşılacaktır. 

Bir müracaat 
Bir. e~n~~i gurup tehrimiz 

sanayı bırlıgıne müracaat ederek 
re~i teşkil olunacak bankaya 
ış~ır~k etmek istediğini bildir· 
mıştir. 

-o-
peştede bir l<ongre 
Alt ticaret mektepleri eski 

taleb.eleri ittihadı altıncı bey
nelmılel kongresini 7 _ 9-930 da 
!eştede ya~ac~kbr. Bu kongreye 
ıktısat vekaletı vasıtasile bizi de 
davet etmişlerdir . 

mülki~~ed; bir müddet-usulu- maliye: 
Mühendis mektebinde de Türkçe mual· 
limliği etm~tir. 

Mahmut Sadık Bey ayrıca istibdadın 
son ve meşrutiyetin ilk senelerinde İtti

hat ve Terakki cemiyeti merkezi umu
misinde de bulunmuştur. 

gönderilmesi ıçın muhakemeyi 
eylüle bırakmııtır. 

Bıhk91 Hikmet mahkemede 
Geçende Ayaıofya civarında, 

mahkeme kararile bir aene ayrı 
oturinalanna karar verilen zev· 
cesi Ayıe H. ı bir çok yerinden 
bıçaklıyarak 6ldUren balıkcı 
Hikmet, al~cı müatantik Silrey
ya B. tarafından yapılan tahki
kat neticesinde tehevvGren 81· 
dUrmek maddeainden muh•ke
me kararile ağır ceza mahke
mesine verilmiıtir. 

Dlyarıbeklr müddei umumisi 

lzmir mllddei umumiliği bq
muavinliğinden Oiyaribekir mUd· 
dei umumiliğine tayin olunan 
Haydar Naki 8. yeni memuriyet 
yerine gitmek ilzere, lıtanbula 

gelmiftir. Bir haftaya kadu ha
reket edecektir. 

lzmir bqmua\'Üıliğıne mnlr 
milddei umumiliği muavinlerin· 
den Ali Rıza 8. ~ayin olunmuı
tur. 

' 

Dahiliyede 
Bir takım detiımeler. 

oldu 
Dahiliye heyeti teftişiye reisi 

Mmtafa Arif B. Kırklareli vali
liğine, Dahiliye baı mllfettiti 
Sabri B. heyeti teftitiye riyase
tine, Kırklareli vaUai Durmuf B. 
lıpartaya Emniyeti umumiye mll
dilrü Rifat B. Tekirdai valiliği· 
ne, ·Mardin valisi Tevfik Hadi 
B. emniyeti umumiye mftdürltl
ğüoe,· Gazi Ayintap valisi Tallt 
B. Rizeye, NOfua müdllrtı umu
misi Ali B. mflfettişliğe, Zon• 
guldak valisi Akif B. umum nll· 
fus .müdürliiğiloe tiyin ediJmif
lerdir. 

VllAyet~~· 

İhtida etti 
Gen9 kız timdi de T&lrk 
tebhyetin• girmek iıtiyor 
Marika isminde Yunan tabi-

iyetinde genç bir Rum kızı bir 
müddet enci Mtıılüman olmak 
istemiş, ihtida muamelesi yapıl· 
mış, kıı Müslüman olmuıtur. 

Bu kız dünde Yunan tabiiyetin· 
den Türk tabiiyetine geçmek 
için vi1'yete mtiracaat etmittir. 
Genç kas YOnanistanda doğdu
ğunu, fakat 18 aenedir. lıtanbul .. 
da oturduğunu 16ylemektedir. 

Etabli v~sikaları ı 
Kimin dağıtacağını bUara/· 
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dahilde Hariçte 

lar tavin edecek lı 
Yakında etabli Rumlara ve

ıika tevıiine başlanacaktır. Hü- ı 
kıimetimiz tevzi işini polisin 
idare etmesini tensip etmiş ve 
Yunan hükumetinin noktai na· 
zarını ıormuıtur. Yunan hükü
meti bu mesele hakkında bita-

t 
3 

6 

ıybt Kuru, 

• .. 
150 -
'400 800 
750 1'450 

rafiann bir karar "ereceğini 
bildirmiftir. Bitaraflar bugün
lerde toplanarak bu hususta bir 
karar verecektir. 

Poliı tarafından dağıtılması 
kabul edilmediği takdirde vesi
kaları muhtelit mnbadelede 
·teşkil edilecek olan ekipler 
tevzi edecektir. 

Emanette 

Bütçe encümeni 
Emanet bütçe encümeni diln 

toplanmıs, Emanet ve Dariilice
ıenin ağuatos ayma mahsus 
muvakkat bütçelerini haıırla
mııbr. 

Tramvay ve otomobil 
arasında 

Diln saat dörtte Beyoğlu ci
hetinden gelmekte olan 43 nu
maralı Harbiye - Fatih tramvay 

arabuile aksi istikametten ge· 
len • 1460 - numaralı taksi oto
mobili Karak6y tevakkef mahal• 
linde çarpıımıılar ve otomobilin 
çamurluğu parçalanmııtır, 

Bu hadise yiizünden o hat 
Uzerinde tramvay seyrüseferi on 
dakika kadar inkıtaa uğramııtır. 

-o-

Rusyaya ihracat 
Aldığımı~ mal6mata glSre 

Ruslar son günlerde şehrimizden 
mühim miktarda mübayaaya bq· 
Jamışlar, ve gelecek ay sonuna 
kadar 15000 kilo deri almağa 
karar vermişlerdir. 

-0-

y erli mallar sergisi 
14 Ağustosta açılacak olan 

yerli mali-" sergisi tertip he
yeti diln bir içtima akdetmiştir. 
Bu içtimada serginin mükem
meliyetini temin için icabeden 
huausat konuıulmuıtur. Bu se
neki sergi geçen senekine; lı
tirak eden müesseselerin adedi 
Ye salonlann tertip 'Ye tanzimi 
cihetinden faik olacaktır. 

-o-
Eczacılar ve etibba 

odaları 
Eezacılarm etibba odasma 

kayitlerine yakında baılanacak
br • Yalnız eczane sahibi 
olan eczacıların hem etibba 

· odasına ve hem de ticaret oda
sına kaydedimeleri şikiyetleri 
mucip olmaktadır. Bu gibi ec· 
zacılar tnccar olmadıklannın 
etibba odaaına kaydedimeleri ile 
aabit olduğunu iddia etmekte 
ve bundan sonra t!caret odasın
daki kayitlerinin silinmesini 
istemektedirler. Keyfıyet etibba 
odasınca tetkik edilecektir • 

-o
Teftit bıtl•dt 

Müddei umumi muavinlerinden 
Hayrettin, Ragıp, Ahmet Muhlis, 
lsmail Hakkı, Abdurrahman Şe· 
ref, Rıdvan B. ler, noterliklerle 
nüfus memurluklarını teftişe bat· 
lamıılardır. Teftiı neticesi hak· 
kmcla rapor verecektir. 

... 
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Zilkade 

1349 

1400 2700 

Bu geoekl Ay 

Kara er;'k fırtınası 

Goneıtn dotuıu: 1,52 - batııı . 19, 28 
A.11ın Jotuıu : 8,00 - bo!ı11 : 21,42 

Namaz vakitleri 
Sahah Ôlle lktndl Alqa"' Yatar lmaalİ 
s.cı ıuı ıs.ıs ıuı 21.11 ı.4s 

Havaı 

Bugün rtizgar poyraz 
eaecek, bava açık olacakbr 

Dün hararet i.zami 28, as-
gari 20 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akıam Anliarada 
Riyaseii cümhur mu~iki hey~tl 

saat 19 bando 

l - Yerdi: Kabukkt donozar. 
2 - l\luşel: Küçük süit. 

3 - Rahmninof: Eleii. 

4 - Nerdi: Rigoletto. 
5 - Rene Gasti: Vals, 
6 - Alberti: l\1arş. 

Günün müzayede 
ve münakasalar• 

.&. Şişli çocuk hastanesinde yapı· 
lacak tamirat münakasası, kapalı zarfla. 
Sıhht müesseseler mübuyaat komis) o
nu. S. 15 de. 

,ASattlık piyano ve ev eşyası. Büyük 
adada cami sokağında 20 numaralı 
evde. S. 11. 

Sinema~rı 1 

Alkazar - Pariıte kayl: olan 
Alemdar-Pompeinin son günler· 
Beıiktaı Hilal -Beyaz gölgele 
Ekler - Valfsor canbazaneıi 
Elhamra -Seadet yolu 
Etuval - Tahtelbahir 44 
Franaız - Karmen 
Melek - Hayal ve hakikat 
Qpera - Üç iptilA 
Şık- Cenup yolculan 
Süreyya Kadıköy-Siyam kaplanıı 

m==i 

Memleket haberleri 1 1 
Yaş kurbanları 

lzmirde bir kadın ko
casını bırakıp kaçtı 
lzmirde Burnu,·ada oturan Osman 

ağa isminde elli yaşında bir adamın 
(24) yaşında bulunan zevcesi Ayşe ko
casını ve çacuklannı terkederek Remzi 
isminde bir gencin yanına kaçmış, Os
man ağa da müddei umumiliğe müra
caat etmiştir. Ayşe verdiği ifadede 
kocası Osman ağanın kendi ihtiyaçla· 
nnı tatmin edemediğinden baheetml~ 
ve: 

- Ben henüz sevilmek isterim. Esa· 
sen Osman ağanın resmt kansı da de· 
ğilim. Beni hiç kimse Remıiden ayıra
maz: Mahkam olsam bile onun ırttnl 
batın için hapiste yatanm, demiştir. 

Kanuni muamele de-ram etmek'te
dir,. 

Nefıı tütünler 
Sındırği ve mülftakatrndan gelen 

haberler bu aene orada da tütün mah· 
sulünün çok nefis olarak" · yetittiğinl 
göstermek~dir. Bu sene bir milyon ki· 
Io tütün alınacağı ümit edilmektedir. 

f'irırilerin mal'ifetleri 
fskeçede çıkan Yeni Aydın refikimiz 

lskeçe cemaatine memur edilen firari· 
terden Ali Vaıfinin lske~e mektep bi· 
nalanndan \-akıt dükkA.nlannaan lia
nalanndan vakıf dükkanlarından ha· 
çekmeğe teşebbüs ettiğini yazmakta 
ve şik!yet etmektedir. 



__ _.._liiiiii _______ ıml!llm _________ iliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiililmiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•~!!!!!!!!!!!! 
6 

_ v AKIT 29 Tem muz 1930-

IM ah keme ve lcrallanal 1 tsıanb uı dördüncn ıc~a memur!ulundatr. 
-------~--~~~~--------r_ı...; Amavuryan jırayr beyın Bala 
Gayrı menKul nw11ırın 19ık Gıyri menkul malların açık bey zimmetindeki alacağınıu te· 

1 Öıllm 1 28 Temmuz 930 

artırma IJ6nı arttırma ilAn1 mini istifası zımnında mahcuı 
/st. 4 llncü icra memurlu~andan: İstanbul Dördüncü icra memurlu- bulunan tarapyada Tarapya cad· 

M•uh•a•r•ri•r•a•r•k•a•d•aş•l•ar•ı•m•ız•d•an-Ke· . Borsalar 
aalettin ŞllkrU Beyin iki yaflndaki ı1----------~~~-.ı 
kı• UmJt, cözlerlnl hayata kapamııtır. ıc • .,_. 
Minimini Omlt, dtln babasının n baba 
d•tlannm elemile saralı olarak Mer
k• Efendidekf makberey• götUrillüp 
s&mülmlıtttr. Arkadllflmıza ve aileei
•• taziyet beyaa ederiz. 

Ziraat Bankaıı 
Uınaınf ınddtJr ne dlvor1 
Ziraat bukaaı umum mOdOrtı 

A. ŞOkrtl, Emllk ve Eytam ban
kua mld8rl umumtal Hakkı 
Saffet B. ler dnn Ankaradan 
telarimize aelmiılerdir. 
ŞOkri B. kendiaile görüten 

Wr muharririmize, aermayeai 100 
milyoa liraya lbJAt edilen ba
kanın bu miktan yavq yavaı 
tah•il ettiğini, bu meyanda ye
mden 3 milyonun ahndıjını 
alylem.İf Ye bankanın zirutcı
lara kolaylık g6aterecejlni ilive 
etmiıtir. 

• 

istifadelidir 
Yeni Postane civarında Aksaray

lılar hanı altında isabet gişesi dürüst 
muamelesile tanınmış n bundan do
layı Piyanko mUdlriyetlnln hususi te-

Kamb:yo 

lln,WZ llraaı Kr. 103 
·T.r.. mukabili Dolat' 0,.f, 17 
.. • Frank t ı .~o 
• • Liret 9 
• • Belra 
• • Dnllm 
• • la. Frank 
• • ten 
• • Florta 
• • .. . 

• • 
• • -. 
lı • 

Kuron 
Şlllq 

Peseta 
Mart 
Zlo~ 

Penrıs 
!ı> Ley Knnış 

1 Türt 1111111 Dinar 
' Çervoııeç Kunış 

Nukut 

ı lsterlf ıa (laırtlli) 
ı Dolar ( Amerika) 

Frank [Fransız 
l.lret ! ltalya 

O Frank 1Bclçlka) 
Drahmi [YnnuJ 
Frınt {ISYlçrtJ 

01.eva f Bulıar] 

ı Florin [Felemenk) 
.lılroe [ÇetosJovat 

ı ŞIMq IAV11stVyı] 
ı Pezeta !ispanya) 
ı RınmırkfAhnaaya 
ı Zloti !Lehistan ( 
ı Pe• J Mıcutıtaa 
Lef [Romuya] 
Dttllr f Yngostovya) 

ı Çevoneç Sevyetl 

tekkürat ve teveccUhahna mazhar ol- Alna 
Rona 
harici 111uş bir müeaesedir. Mecidiye 

Baabo 
Mütterilerinin Jaukukunu aiyanet ~--------ımiiımmmH• 

~ttiği gibi kendilerine bir çok kolaylık- .---,..------~---•! 
~ar n istifadeler temin eder. Adresi n tcaret ve ı.ahire 
Jıani iyice ezberleyiniz: isabet gf~i .,. 
'~eni Poatane clvarmda Akaarayhlar1._ _______ oııiiiıiiııııııiıiiiııiiiiiiiııl ""6-----11 

hanı altıadL Şakir zade Kimli. Aatul :__. 
Şartna .. iateyiniL ~ P. ~ P 

Buida1 
Yam uşak 
Slııter 
Sert 

ıo ı• 

-7.Mlreler-
Ydat 

flJd11 demir yılı ıo ıo 12 2S 

6 ao 
~üd~riyeti umu-

n ıyeıınden : o Bulmaca o 
mir Aydın Demiryolu alelılde altJ 

a) .. ı yüz kırk betlnet l~timaı umaml
ainin EyHUln 30 una müaadif Sah &il
aü tam Takti senide Londrada Old -1 
Broad Streette 100 numarada kain 1 
W inche.ter Boue'te inikat edecefi 3 
ilan olunur. 

Huznamei miizakerat be"echl ati- 4 
dlr: 5 

1 - Heyeti idare raporu, 2 - 1930 6 
ıtenesi Haziran ıayeaine kadar olan 1 
'ıaesabatın tetkiki, 3 - Şirket muamell- 8 
tı umumiye.inin tezekldlrü. 9 

Itbu içtima& ittirak etmek arza 1 O 
eden w..daraa tarihi i~timadaa Jt- l 

1 akal OD dlrt ~Un akdem hJue seneda- lliılııliilİlll.:.aı& 
'tnu Loadrada Old Broad Streette 100 Bagdnlrll 1'ulmaca"'d 
nwmarada Wiache.ter House'te Utibi 
imumlllie, tzmlrde tf rket idaresine. 
titanbulda O.mantı Bankaaına tevdi 
ebnelfdlrler. Tndf edilecek hlue Mne

datr için alınacak makpuzlar hini içti
mada lbtılz edilecektir. 

Heyeti idare eınrile kitibi umaml: 
Howard of Gloeeop 

BeyolJa Tapa .Betmemarhıfuadan: 
•tuiçJade Yealköyde Aya Nikola 
'..Ulleaiade Yatbane 80kajnula atik 
~o.lu bir bap hanenein n191f hiuesi 
WD& •aet Yorsiain •hd.U.de iken 
.. roman ftf atile n.._.adea Mari
b IUlll!INine ihdesine intikali icra et
_. bere mlraeaatta bulundufundan 

Soldan uğa Yukardan qaiJ 
J - Büyük bıçak [ 4]. bir nım ismi [ 4]. 
!- detnek [3], harfin ipi (3). c;üriik 

gibi darın odun [3]. · 
3- Nota (2), yemifçi (41 hayır [4]. 
4- Bir peygamber [3]. 

S- lngilterede bir memleket [3]. ı\fri-
hda bir memleket (3). 

6- Dört taraftan biri csı bir •&aç [5]. 
7- Donuk [3], lu [3]. 
8- Galpten haber [3]. 

9- Beyaz (2). iptidai flüt [S]. nota [2]. 
ıo- Van [3], çall't [3], cöz parlaklıtw (3} 
ı t - Halk [4], akçe [4]. 

Yapan : A. Bedi 

mezldlr lwae hakkında bir cin& iddi· --~---------
Sa akpm 

Ferah linemıda sanantktr Fahri B. ve 

Açık artırma ile paraya çev- ğundan: desinde eaki 260 yeni 252 • 254 
rilecek ıayrı menkulmı ne oldu- Açık artırma ile paraya çe,·rilecek numaralı mukaddema otel ve 
an: Hanaz k&-=r dükklnın gayri menkulun ne olduğu: Köşk rıhtı- h lh b h . 
i9ı hisse itibariyl:• 120 hiueai mı mahalli müştemilatı saireyi ha,·i clyevm sa i ane ve a çenın 

(36:>,461) arşın arazinin nısıf hissesi zemini ve mtilk ebniyesi otuz 
aayn menkulün bulunduğu mev· .e 17,5 maara ve 2 lüle mai leıizin 11ü· gün müddetle ihaleyi eneliye 
ki mahallesi, sokağa, numara11: lüs hiıı;ı:ıesi dört hisse itibarile 2 hissesi. mDzayedesine vaz olunmuıtur. 
Mahmatpqa Hacık&çek mahll- Gayri menkulan bulunduğu me\·ki Zeminde bUyük mermer tqlık 
leai Mahmutpaıa sokağı Ea. 164 mahalle!lli, sokağı, numarası: Boğazi· üzerinde sol tarafta zemini mer-
Y. 97 No. Takdir olunan kıy- çinde Emirginda Bağlar helAli \'e Is- k 

tlnye sokağında No. s, ıo (8 M. 10 1\1.) mer ve kısmeu çimento bir o• 
met: Tamamma bet bin lira Takdir olunan kıymeti: Tamamına ridor üzerinde sarnıcı havi bir 
kıymet konullllllf\ur. Artırmanın (35) bin liradır. taılık nıerinde bir merdiven 
yapdacajı, yer, gOn aaat: lat. Artırmanın yapılacağı yer, gUn sa· alb bir odunluk bir k&mllrlOk 
4 tıncll icra daireainde 1-9-930 at: İ8tanbul 4 Uncü icra dairesinde ve diğer bir taılık ilzeriDde bir 
tarihinde 14 ill 16 ya kadar 21-8-930 öğleden 80nra 14 ten 16 ya ka- heli sabit kazan ve çimeto tek• 

1 - lıbea ıayn menkulan ar- da~ - ltbu gayri menkulun artırma neli çamaıırlık ve bir aralık ft 

brma ..,mameai 21-8-930 tari- şartnamesi 1~930 tarihinden itibaren zemini mermer aoba ve mualukla 
hinden itibaren 929 117 No. ile 929-84 No. ile lstanbul 4 ncü icra daire sabit tel dolabı havi mutbah 
lst. 4oncn icra claireeiaia muay· alnin muayyen numarasında herkesin sağ tarafi zemını Triyeate tafh 
yen numarasında berkesin aöre görebilmesi için açıktır. llanda yazılı bir malta döıeli bir kiler bir 
bilmesi için açıktu. lllnda yazılı olanlardan fazla malCtmat almak isti· merdiven alta ve Triyeıte tqlı 
olanlardan fazla malftmat almak yenler, iıbu şartnameye ve 929-84 dos· l 

ya numarasile memuriyetimize müra- koridor Uzerinde zemini ma ta 
isteyenler, iıbu prtnameye ft caat etmelidir. iki kömlllilk aama katta iki ta• 
929-117 doaya numaruile me- 2 - Artırmaya iştirak için yukarda rafı merdiven çıkılır iki koridor 
muriyetimize mllracaat etmeHdir. yazılı kıymetin ytizde be§ teminat gös- üzerinde sağ tarafta tıç oda .ol 

2 - Arttırmaya iftink için terllecektfr. d b. _1.L n-- • d tarafta iki o a ır UIWA ~na e 
yukarda yazılı kıymetin ylzde 3 - Haklan tapu aicilllle aabit ol- bir hell birinci kat merdiYa 
Yedi. t•mı'nat g&aterilecektir. •17U fpoteklf a1acakh1arla diğer ala- k bir 

... kad ı lrtlf k h kk -'-: 1 ri cameklnla aynhr btlyU aa-• - Haklan tapu aicilile aabit ar ann ve a a ı aaaup e -
;;J nin bu haklarını 'Ye hususile f alz ve lon nıerinde alta oda bir bell 

olmaJU ipotekli alac•k•darla diğr masrafa dair olan iddialannı işbu iJAn zemini kırmızı termoaifonlu ban
allkadarlann ve irtifak hakkı tarihinden itibaren yirmi pn içinde yo ve mutbahm nztll zemini 
aahiplerinia bu halddanm ve evrakı mUsblte)erlle blrlfkte memuri- çimento bliyOk tarasbr. Jldnd 
b------!le faı'z -e ..... afa dair yetimize bildlnneleri icap eder. Aksi d 
UMmı11 .. - kat bir merdiven hafi illerin • 

0
1__ 1.ddı·alarmı i•bu ilin tarihin- halde haklan tapu afclllile sabit olmı- el 
... ,. yanlar Atı§ bedelinin paylatmaarnda bir oda mevcut olup denmin • 

da itibaren yirmi P içiade hariç kalırlar. binaya su taksim eden bir aa 
enalu mUabiteleri ile birlikte 4 - Gösterilen günde artırmaya deposu bir sofa berinde Ud 
memuriyetimize bildirmeleri icap iştirak edenler artırma şartnamesini kiler bir heli iki oda bahçenin 
eder akai halde haldan tapu okumuş ve lüzumlu maltlmatı alını~ mUınevi kısmında tak vardır 
aiciWe aabit olmayanlar ••lif bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti- bunlar kısmen çakıl Ye lmmeade 
bedelinin paylaımumdan harir bar olanurlar. Oat~de blrakılan ga!- b. 

~ n menkulun bedelı zamanında verıl· çimento duvar kenannda " 
kalırlar. mezee gayri meukul ikinci bir artırma hawz ve bu kasımda ıeynet 

4- G&aterilen gtlnde artırmaya ile satılır ve bedel farkı n mahrum ağaçlan vardır. 
iftirak edenler artbrma f&l'bla· kalman yüzde bet faiz ve difer zarar- Bina iç ve dıı yallı boyalıdır 
mealnl olnmnq " lam.la ma- tar aynca hlkme hacet kalmaksızın zemin katı ve pencereleri demir 
l6matı almıı bunlan tamamen memortyettmizc& •lı~ıdan tahn ola- parmaklık uma kat penarelerl 

k bul . d •t1b ol nur. Beş numaralı fıkradaki prt ta- d • aklık encar 
a etmıt a Ye 1 ar u• hakkuk etmek kaydile üç deCa bağnl- emır parm ve P 

mırlar. Oattlnde barakılan pyri dıktan sonra gayrı menkul en çok art- (bahçe tarafı) diğerleri yam 
menkullln bedeli zamanmda ve• tıranın Ustünde birakıhr. Şart tahak- pencurbdır. sağ taraftaki kllldlk 
rilmezae gayri menkul ikiaci lruk etmezse artırma geri birakılıp alı- bina zemin kah klrgir Ye zemf.e 
bir arttırma ile satılır ve bedel cı taahhütlerinden kurtulur ve temi- çimento depodur &at kat Mr 
farla ve mabrun kalman yllzde natta kalkar. oda ve bir aofayı havidir dal 

f d. lar 5 - Artırmanm birinci ve ya ikinci kısmi orman halinde gayi mla• 
bef aiz Ye ığer zarar ayn- olmasına ve gayri menkule taalluk e-
ca hftkme hacet kalmakalZID den kanuni hakka " satıpn tarzına mir eıcarı havi ve bahçede aet 
memuriyetimizce abcıdan taball ıöre dijer prtlar. Artırma ikincidir. duvarlan meYcuttur. Mutbala 
olunur. Bet numaralı fıkradaki En fazla arttıranın ilstUnde bfrakıhr. kasmen birgirdir. Diğer ebniye 
faıt tahakkuk etmek kaydile Bilcümle evkaf, belediye ve verıi borç- ahıapbr. Umum bahçede dal 
Gç defa bajnldıktan aonra gay- lan müşteriye aittir. auyunu havi d&rt çeıme ve bi· 

k l k rtbr n. Yazılan gayri menkul yukarıda gös- nada elektirik tertibab vardır. 
ri men u en ço a anın ._. terilen 21.-8-930 tarihinde lstanbul 4 cü 
Hinde bırakılır. Şart tahakkuk ftra memurlufu odasında tıbu llAn ve Hududu: Bir tarafı Zarifi kayak• 
etmezse arttırma geri bıralobp gÖ8terilen artırma prtnameei dairesin hanesi bir tarafı Samiryoni mea
abcı taahlıtıtlerinclen kurtulur ve de 1&tdacatı ilin olunur. zili ve bir tarafa Zarifi bahçesi 
teminat ta kalkar. Ayni samanda itbu ilin varakası ve tarafı rabii tariki am ile 

S - Arttırmanın birinci veya ikametclhlan meçhul olan borçlu mahduttur. Mesaheai: Umum 
Mehmet Cemalettin Te Ahmet Celllet- d il 1 

ikinci olmuına ve ıayri menku- tin Beylere ve umumi vekilleri Saip tahminen on iki &n m o up 
1 eall k el k t hakk bm. amn umum mesabeai tabmi• e t u e en anun a Beye ve alAkadar Gülter ve Cenanlyar 
ve &abflD tanına g6re diğer Hanımlarla Ye Ahmet Cemil, Tosun nen üç yDz otuz d&rt metro 
prtlar. Aarttırma birincidir. papya teblli makamına konulmak tt- olup bundan elli yedi metron 

Mtlterakim vergi belediye va- zere illn olunur. bir kat klrgir mlitebakiai ab-
luf icareai mtlfteriye aittir. latanbul lldncl Jcra Dairesinden: ppbr. Zemini klrgir Oıtll alıfap 

Yazılan mezktr dBkkln Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya knçnk binanan meaabeai aynca 
yukarda a&aıerilen 1.9.930 çevrilmesi muk~rrer bir adet otoma- otuz bir metrodur. Derunninde 
tarihinde latanbul d&rdOncll tik çorap makinesi 3-8-930 tarihine mü- yazld olmak tizere Talha B. 

sadif Pazar rttnü aaat on yedi buçukta mlistecirdir. Kiymeti muhamme
icra memurlujıı oduında İf ba Mercanda Rızapaşa yoku"unda Çavuıı 

:ır -s nesi dokuz bin bet yllz otuı ilin Ye g&sterilen artbrma pıt- ojlu çıkmazında açık artırma euretile 
nameal daireainde ublacağa illn satılacaiından talip olanların mezkGr liradir. Talip olanlann kiymeti 
olunur. gün 'Je saatte n 271·930 numaralı dos- muhammensinin yüzde onu m.

!fi tuurafda bulunanlar Tana tart
il DAndaa itibaren bir ay zarfmda n· 
llliki taurrufiyelerini hamilen Beyof-
111 Tapu idaresine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

komik Ce\'det B. temsilleri, sinemada 
Beyollu belinei lel'd rMmiJ,IDgundtın: gönüller melikesi Billi Dov ve saire.. 

Bir borctan dolayı mabcaz ve 

ya ile mahallinde hazır bulunacak betinde bey akçesini alarak 
memura müracaatları iJin olunur. 927-8405 numarala doaya mucl• 

Aksarayda Taştasapta Sinan mahallesinde hince 4-9-30 tarihinde aaat on
Kıralcol sokağında 23 No. lı hanede dörtten on albya kadar bizzat &yofllı «ıinet knı 11Uma,ı111u1Ullur. paray çnrilmesi mukMTer olan 

f Zaytler 1 Bir borçtu dolayı malaca• Ye bir adet kata, O.tll Vamh yazı
..__lı_tan_bu_l_kı_z_l_ise_s_ın-de_n_a_Jdı_IJ_m_T_qrtn __ 1_ paraya çnrilmui mukarrer olan hane. iki adet koltuk auclaliye 

rn-et '928 tarihli ve 281 No. tıstitnı- bir adet piyano 30 temmuz 30 temmuz 930 tarihine mGaadif 
meml zayi eyledim. Yenlılni ılıcatamdan 1930 tarihine maaadif çaqamba çaqamba fllnll aut onbe,ten 
esklsinhı bütmti yoktur. alall aut on ikiden itibaren itibaren Tophanede Seyyahin 

lıtanbul kız liıesinde 736 No. Tabimde S1ra Senilerde Hayat Hlonuada TOrkiye Ekıport 
SAMiYE SALiH apartmanı &a&ade açık arttırma antika mai•uuada açık arttır-

§ Dün 30~6 numaralı kamyonun arkı until tıla JC..-.1-- d 
nı1mara pıltkuı zayi oJmuftur. ~)anları • e aa ca•- talip ma ıuretile aablacajm an talip 
bu adrese teslim etmeleri rica olunur. olanlana tayİD ohmaa IUtti olaalarm taJin olunan ... tte 

Galatı Pertembe puar 20 numara mahalli mezk6rde memuraaa mu• mahalli mezkQrde memuruna 
Ren zinci Dırtar Kuramaciyın efendiye. racaatlan ilb olunur. 1929-7060 mlracaatlanilia olunur. 1929-1009 

mukim iken elyevm ikımet«lhı meçhul k.11.1 
bulunan Tahir Efendiye veya bilve ıue mOracaat olune 

/Jtanbal llç/Jncil icrasuulan: maıını ve fazla mal6mat almak 
- Emine Hanımın mezktr hane- iıtiyenlerin daireye m&racaat 
nİD tashihi kaydını nabk tarafı- etmeleriri ilin olunur. (93-280) 
niza ıönderilen &deme emrinin 
zahnnda ikametglluDIDD meç-
hul bulunduğu Yerilen terhten 
anlatılmakla ilJnen tebliğat ic-
ruana karar verilmifti;. Tarihi 
ilJndan itibaren bir ay içinde 
milracaatle bir itiraz dermeyan 
ve anı takip eden ıekiz rUa 

içinde burcu eda ve borca klfi 
mal ve saire irae eylemedi· 
ğiniz surette gıyabınızda mua· 
mellb icraiyeye devam oluna• 
cağı mezkilr &leme emri maka· 
mına kaim olmak 11.ıeı o ilAa 
olunur. 



Yüksek mühendis 
rektörlüğünden : 

mektebi 

Yüksek mühendis .mektebi kay
dü kabul muamelesine Ağustosun 
on beşinden itibaren Pazar ve 
Perşembeden maada her gün sa• 
bah saat ondan akşam on yedi
ye kadar devam edilecektir. Bu 
hususa ait şeraiti arzu edenler 
mektepten bizzat alabilecekleri 
gibi mektupla da istiyebilirler. 

Karadeniz ve Marmara 

havzasında nakliyat 
Tütün inhisar idaresi umum 

müdürlüğünden: 
Karadeniz ve Marmara hazaıında yapılacak nakliyat pazarlıkla 

ihale edileceğinden taliplerin her gün gelUp ıartnameyi g6rmelerj 
ve pazarlığı için yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 9-8 
930 cumartesi günü saat 10,30 da Galatada mObayaat komiıyo
nunda bulunmalan. 

Kağıt ve karton mübayaası 
Tütün ihisarı umum müdür-

lüğünden: 
idaremiz için muhtelif cinste kljıt ve karton kapalı zarfla mil· 

bayaa edilecektir. Taliplerin her giln gelip ıartname ve nnmune· 
leri almalan Ye tekliflerini 18-8-930 pazartesi gllnü saat 10, 30 a 
kadar Galatada MUhayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

Aydın nafia 
· liğinden: 

b ·· h d· f;~ AK 1 T ~~, • • • 
aşmu en ıs- ~~~! .~~?~ Le~~~ır~ı k.ırt~siye müb~y~a~ı 

ı - y anliş ilin edilen ve yeniden münakasaya konulmasına 
llıum g6rDlen 24182 lira 90 kuruş bedeli keşifli Reıadiye-Aziıiye 
yolunun 2+000-7+500 üncü kilometreleri arasında imalatı sınaiye 
İllfaab yirmi gün müddetle ve kapalı ı:arf uıulile münakasaya vaz
ed.ilmittir. Taliplerin 661 No. lı kanun mucibince ihzarına mecbur 
olduklan Yeıaikle 0 o7,5 teminat akçasını havi teklifnamelerini yevmi 
ihale olan 5-8-930 aalı günU saat 16 ya kadar vilayete tevdi etmeleri. 

2 - 15360 lira 7 kuruş bedeli keşifli Kuyucak-Reıadiye yolu
nun Nazilli Retadiye arasında muhtelif mahallerde kaldmm inşaatı 
yirmi gfin müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin yukarda zikredilen veıaikle % 7,5 teminat akçasini havi 
teklifnamelerini yevmi ihale olan 5-8-930 salı güntı saat 16 ya 
kadar villyete tevdi etmeleri. 

3 - 25686 lira 45 kuruş bedeli keşifli Karacasu-Kuyucak yolu-
nun 0+000..5+000 inci kilometrolan araSlnda ıose ve imallb sınaiye 
inıaalı yirmi giln müddetle ve kapalı zarf usulile milnakasaya 
koomüştur. Taliplerin ihzarına mecbur oldukları vesaiki ~ 

0
1,S temi· 

nat akçesini liavi tcklifnamalerini yevmi ihale olan 5-8-930 salı 
fÜn l: saat 16 ya kadar vilayete tevdi etmeleri. 

Fazla izahat almak isti yenlerin Aydın nafıa bqmlihendisliğine 
!DDracaatları. 

BilecıK Viıayeti Daimi encüme~ 
ninden; 

Ta1in Ye ilin olunan mtınakaaa mtıddetleri zarfında talip zuhur 
etmeyen 4050 lira 87 kurut bedeli keşifli Bilecik Vezirhan tariki 
Gzerinde ve Vezirhan civarındaki taş klSprtlnUn tamirab 7 Ağustos 
930 Pertembe günil saat 15 te viliyetdaimi enclimenince ibalei 
kat'iyeai yaptlmak ilzre evvelki ilin ve feraiti umumiye mucibince 
Ye bu kerre tadil olunan şerait~ fenniye ve hususiye dairesinde 
yeniden 20 glln mOddet münakasaya çıkanldığı illn olunur. 

500 ton kok kömürü münakasası 
temdidi 

Gazi Teı·biye Eııstitiisii Af ü
dürlüğilnde'n : 

22 Temmuz 930 salı giinU 7 ihalesi mukarrer olan Gazi muallim 
IDektebinin, bqlıca vasıfları a~ağıda . yazılı 500 ton kok kömürü 
•llnakuuı görülen lüzum üzenne bır hafta temdit edilmiştir. 
Taliplerin teklif m~kt~~larını 29 te!°muz 9~0 salı günü saat 16 da 
Ankara Maarif Emınligınde teşekktil edecek olan mektepler mü-
l»ayaa komiayonu reisliğine tevdi eylemeleri lüzumu ilin olunur • 

:•••.•••••Tarıre......... Tutun ınhısaıı umum n1udurlu-
• 1 Defalık turuş SO : • • :2 " • $0: 
: !J • • 65 : 
• 4 • 
: • • 25 • 
: thttv11.ç kalmavın-· i 
• k d 1 • cava a ar ( azamt : 
: 10 defa) ildn edil- · 100 : 
! mek Ozere maltlu 1 

: 

• Abonelerimizin her tıç aylığı fçln : 
: bir def a11 meccanen! : 
• 4 satırı geçen lllnların fazla '4tın : 
• 1 • 
: çin S er kanı~ zammolunar. • .......................... 

Kiralık - Satılik 
Sahlak hane - Koca 1\Iustapaşa

da Abdullah dede sokağında 17 No beş 
odalı yeni bir hane acele ve ucuz H
atla sanlıktır . Talip olanlan n Ayasofya 
yere batan caddesi l 5 No. ya müracaat
ları. 

Satılık (kelepir) hane - Samat· 
yada Ağa hamamında sancaktar camii 
yanında ikiye müfrez 12 oda, meyvedar 
vasi ha,·uzlu çiçek bahçesi tramvaya 3 
dakika mesafede terlcos ve elekrtiği. mev· 
cut 'l t\o nezaretli hane acele sablıktır. 
Derunundekilere müracaat 

· ğünden: 
ldaremiz için pazarlıkla on kalem kırtaaiye alınicatından tali.,.

lerin her glln gelip numuneleri görmeleri ve pazarlığı için yilzde 
yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile beraber 6-S.930 çarıamba 
günli saat 10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bul~nmalan. 

P. T. ·r. U. M. Levazım 
müdürlüğünden: 

1 - Müıtahdimin için imal ettirilecek olan 2,500-2,700 çift po
tin kapalı zarf usulile milnak.llJy:a konulmuttur. 

2 - MeZlctr potinleriır 1).Atustoı-1930 tarihinde ihalesi fer 
edileceğinden taliplerin ıartname almak tızere timdiden. f&rtname
nin OçllncO maddeai mucibince hazırlanacak teklifnameleri te-vdi 
için de mezkdr tarihe müıadif çarşamba gthltı aaat 14 te lstanbul' 
da yeni postanede mübayaat komiayonuna mllracaatlan. 

P. T. T. U. M. Levazım Müdür
lüğünden: 

l - idaremiz ihtiyacının temini için nıDbayaa eclUeeelr oı.. 
205,000 kilogram 4 Te 3 m m galYaniıli demir tel Jle 10,000 kilo
gram 3 ve 2 m·m bronz tel kapalı zarf usulile mllnakaaara ko

yazı makineıi - Kullanılmış Re- nulmuıtur. 
mingron markalı Türkçe, lngilizce kl.tv- 2 - Mendı mezkilrenfn 14-Eylftl-930 tarihinde lbaJeal lai 

Alım - Satım 

yeli. İdarede ı [ numaraya müracaat. 
= = ===========-=! kalınacağından taliplerin 18rhıame almak için timdiden, tirtnam..m 

Müteferrik 
MURACAAT EVİ Her nevi 

akibat, her lisandan tercüme, ,.e em· 
!Ak icar ve idaresini kabul eder. 

Ga1atada Kredi Uyon• 
aleksiyadi Han 

Zayi - Çamlıca kız mektebinden 
926 - 27 senesinde aldığım şehadetname· 
yi zayi ettim; yenisini al acağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

MÜNEVVER CELAL 

Mektuplaşmak istiyorum - Çe· 
koslovakvada Darülfünun talebesiyim. 
Ankara .yüksek sosyetesin~ mensup bir 
genç kızla Fransızca veya Almanca mu
habere etmek istiyorum. Adres: \'akıt 
idaresinde Darülfünun. 

Oçilııcll maddeaine pre ihzar edecekleri teklifname Ye teminatla· 
nnı havi memhur zarflan tevdi için de mezkOr tarihe mU..c:lif 
Pazar gllnll aaat 14 te lstanbulda Yeni Poıtanede mnbayaa komis· 
yonuna milracaatlan. 

• 
Istanbul Gümrükleri muha-

faza memurluğundan: 
t - Gnmrflk Muhafaza merakibinin Ay• kapıdaki kııak terli· 

bata 20 glln mOddetle aleni mOnakasaya konulmUJtur. 

2 - Şartname musaddak nushaaı müdUriyet komisyon kitabe
tinden alınacaktır. 

t _ y dcanmıı maden kömürilnden mamul, mevaddı ecnebiye
den İlli touuz ve topkraksız iyi cioı .yerli kok kömürü olacaktır • 

2 _ Rutubeti % 3 il geçmıyecekbr. 
llll~~IMlmlllllll 1 

3 - Taliplerin bu itle mqgul olduğuna itimadı mutazammın 
vesaik ibraz etmeleri ve % 7,5 teminat akçalarile birlikte 2 aju• 
tos 930 tarihine milsadif cumartesi gilııü saat 14 de ihalesi icra 
kılınmak Ozere muhafaz~ mlldUriyetinde hazır bulunmalan. 

3 _ Kuru olarak heaap edilmek ıartiyle kömllr kitlesine mUla
•k mtttedahil cOnıf, kum ve tat aksamı hesaba dahil olmak üzere 
koİ mikdan % 15 i geçmiyecektir • 

4 - KtıkOrtn % 1 i geçmiyecektir. -
Ali ticaret mektebinden: 
Serbeıt Daktilo kurslan 2 Ağustos 930 cumartesi günü açılacak 

•e derse baılanacakte. Derslere devam etmek istiyenlerin o güne 
kadar mektep mildflrlilillne müracaatla kayıt olunmalan ilin olunur. 

Ailelere iyi bir tavsiye: 
Bir para vermeden ihtiyacınız 

olan her turlü eşyayı tedarik 
etmek isterseniz 

Beyoilunda TOnel Pasajında 
7 numaralı 

KREDITO 
Müesıesesine müracaat ediniz. 

( KREDITO) nun bonolannı, 
lstanbulun Calata ve Beyoğlunun 
baıhca mağazalan kabul eder. 

MÜNAKASA ILANı 
Darüşşaf aka Müdürlüğünden: 

Darunafaka mektebiuin sade yağ, zeytin yağ, pirinç, fasulya ve 
saire gibi ( 20) kalem erzak kapah zaf uaulile alınacaktır. Talip 
olanlann ağuatoıun befinci Ah gllnfl saat (10) da Nunıosmaniyede 
uauli dairesinde Cemiyeti tedriıiyei iallmiye merkeıine ve malftmat 
almak istiyenlerin bu tarihten evvel Dartiff&fakaya müracaat 
eylemeleri. 



Gauteye rcmccı!lrcet rrr~t · tların tinrine lc!are içinse ( Jdare ) )lll)a 

ılt ıe ( Yuı ) lfıretl ton imalıdır. 

r•• ..,,., ,.,..,. ........ ,,.,,.,,, .. l ı1 rfti •\:l.tic9 "•m .. ırttwr"•"' '"'-'•• ı•n'•ıı 
"' lchr urrc"uı ·~ lllr ' t,.. • hcnl<•twi .. k'He w n"'l ri•fll<IJP. ==1J 
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l\·1A TBAA VE iDARE.HANE. 
IST:\~EUL. Babıalf. Ankar1 c:!ddc;io:le ·VA KIT YURDU, 

Şek~r has~lanna ~üjde Taze u-asan Glullen eklTlenı· 25~::; yerlı mamulatı halıs ve ı ~ ı .1. ~ .. "!# ecz~und~ 

----·----·-----------·---------··-------------------------------··---··-----KAN S 1 Z LI K ;;.~~::\ Seyrisefain ·;~rnb![~;~ıı:~:~ı~~~~:'.~!~i~r~:!f!!~~~rainı~ı: i 
. . . ih eda !.i de verilen konserlerin en cazip ~ t/İ J;ae 

i.::1~hi~ti?::~~<!:;:n =p J:ımistir. SIROP DESCHIENS. p ARI~ Merku acentesi: Galata Köprü batında i -~ kısımlarını teşkil ed~n w~ i!~l 
Beyollu 1301. $ube acentesi Mah- cu5 

At yarışları 
Bakırköyünde Veli Efendide 
1, S. 15, 22, 29 Ağuııtos ve S eylül cuma günleri 

Sut 14 buçukta (Altı hafta) Büfe, hwusr trenler, Otobüsler. 

Bahsi müşterek (lş Bankası) murakabesi altında yapılacaktır. 

• 
Istanbul Emvali eytam 

idaresinden: 
Jzzet Efendi ile Halil Ağanın istikraz eyledikleri me

baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ 
bulunan Eğrikapı Kesmekayada Hamami Muhittin ma
Jıallesinde Söğiitlübakkal ve Yoğurthane sokaklarında 
22, 24, 26, 28, 1 numaralı biri birine muttasıl yarım 

lar{.{ir 5 bap hane satılıktır. 
Mezkur evler 263 zira üzerine inşa edilmiş olup 1 

numaralı e,·de 1 n1alta taşlık, 1 mutfak ile 1 hala ve 
bahçede müşterek kuyu, ikinci katta 1 oda, bir sofa, bir 
yüklük, üçüncü katta 1 oda 'e 1 daraça vardır. 22 nu
nl8ralı evde 1 çini dö~eli taşlık, 1 oda, 1 n1alta döşeli 
mutfak, 1 bodrum, 1 kuyu, ,.e 1 hala ile ikinci katta 1 
oda, iiciincü katta 1 oda 1 daraca vardır. 24 numaralı 

~ a 

e' de malla <lö~eli bir taş'ık, 1 mutfuk, 1 hala, ı kömür
liik, ikinci katta bir oja, ücüncü katta 1 oda, 1 daraca 

- . 
''ardır. 26 numaralı eYde malta döşeli 1 taşlık, 1 mut-
fak, 1 kuyu, 1 hahi, ikinci katla bir oda, üçüncü katla 
1 oda, 1 daraça ,·ardır. 28 numarala evde de malta döşeli 
bir ta~lık, ı mutfak, 1 hala, müşterek bir kuyu, ikinici 
kana l oda, üçüncü katta 1 oda ve 1 daraça olup yarım 
kntları k~rgir. üstü ah~ap pencere ve daraçaları demir 
parmaklıklıdır. Kıymeti muhammenesi 3066 buçuk 
liradır. • 

Bfrinci ilıalesi 2200 lira bedelle icra edilmiş ve kati 
ibulflsi de 19-7-9 30 tarihi ne bırakılmıştı. Ogün ~·apılan 
nıfizayede de fazlasına talip zuhur etmenıiş, mezktir 
nı ~ktar da lıaddi layıkında göriilemiyerek n1üzayede 23-
8-930 cumartesi güuüne kadar temdit edilmiştir. Fazla
sma talip olanlar ogün saat 16,30 a kadar Adliye biııası 
dalı lin<le lsıanbul En1vali eytam idaresine müracaat 

Şehremaneti llAnlar;oı 

Şehremanetinden: Yusufpaşa Şirmen çavuı mahallesinde Top
kapı caddesinde 124 eaki 126 yeni numaralı hanenin Yekta efen
di sokağında methali bulunan bir avlu bet oda bir mutbaktan 
ibaret olan kıımı kiraya verilmek için açık mlizayedeye 1\ on· 
muıtur. Taliplerin ıartnameyi görmek için her glin müzayedeye 
girmek için ihale günü olan 19 Ağustos 930 Salı gnnn Levazım 
miidürlüğüne gelmeleri. 

• Şehremanetinden: Üsktldar ve Kadık6ytin'de iıleyen ot8tllıle· 
rin ftcrct tarifesi derunlarına asılmak üzre belediye dairelerine 
gönderilmiştir. Fazla ncret verilmemesi ve fazla iicret alanlann 
belediye mevkilerine ihbar edilmesi abalii kirama ilin olunur. 

• 
Fatih dairesinden: Unkapanında Osknbi caddeıi k6ıesindeki 

mahal mUıahere suretile ve açık mlizayede ile kiraya Yerilecek· 
tir. Tal~lerin 23 Ağustos 930 Cumarteai gllnü saat 14 te en• 
cümene gelme]eri ilan olunur. 

Jf-
Şehremanetinden: lcıa edilmekte olan kanalizasyon ameliyatı 

dolayıaiyle 30 Temırıuz 930 tarihinden itibaren Unkapanında 
Zeyrek caddeıinin bilcthnle Tcaaiti nakliyeye kapah bulunacağı 
ilan olunur. 

mudir• Hanı aıunda 1ıtanbul 2740 ı Akşam Garipliği - Efenin Bayramı l!ü 
ı ... 

ı. ersin sür'at postası 
( MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 30 Temmuz Çar· 
şambal lde Galata nbbmından 
kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiye, Menine gidecek 
ve dönUıte Taşucu, Anamor, 
liiye, Antalya, Finike, F etbiye, 

Küllilk, lzmire uğrıyarak gele
cektir. 

Çanakkalede yalnız yolcu 
verilir yolcu alınır. 

SON DiLEK - ALi ONBAŞI 11 
NAM ESERLERi .:ı: 

COLUMBiAI 
Pliklarsnda dinleyiniz 

TOrk musikisine yeni veçhe vermek hususundaki ileri 
hareketin ön safında bulunan 

Bestekar: KAPTAN ZADE ALİ RIZA Beyin lr.ı 
_ Kudretini anlamış olacaksınız. 1 

• ======--ıea::aea:::::rur:::mr::m:::r::::::H=:ı=:in:e::r.-e::::n:==a==m::; • ===--· ... ·····-·-· .. ··················-··········-·············- .:=:: ...... __ ..... 
--lyt-ı~hk-s~Ura~t-po""':""sta-sı--11 Yüksek orman mektebi rektörlii .. 

( M E R S 1 N) vapuru 29 gu"' •• Il d · 
Temmuz Salı 17 de Sirkeci e Il. 

nhtımındankalkarak Gelibolu, Erzak ve levazımı saı·re' Çanakkale, Küçiikkuyu, Edremit, 
Bilrhaniye, Ayvalığa gidecek k 
Te dönilşte mezkur iskelelerle müna asası 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. Mektebimizin erzak ve levazımı sairesi kapalı zarf uiulile mD· 

Gelibolu için yalnız yolcu nakasaya konmuıtur. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere her 
alınır, yük alınmaz. gün, münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 20 - Ağustos - 930 

lskenderiye sürat 
postası 

(CUMHURİYET) vapuru 1 
ağustos Cuma gUnü saat 13 te 
Galata nbbmından kalkttak 
cumartui ubabı lzmire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskenderlyeye vara
cak ve Çarıamba lskenderi· 
yeden kalkarak lzmire de uğ
rayarak İıtanbula gelecektir. 

Kııraden!z postası 

Samsun 30 r?r::1uz 
Çarşamba 

akıamı Sirkeci nhtımından 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun , Ordu , Giresun , 
Trabzon , Sürmene', ve 

tarihine müsadif Çarıamba ~ünü saat 15 te defterdarlık binasında 
Müessesatı iktisadiye mübayyat komsiyonuna gelmeleri ilin olunur. 

Leyli F Ol t"' ı· J . Kız 
~Neh~rt eyzıa ı JSe erıE::ak49 

Ar-navutko··yu·· nde Tra~V•Y. caddesinde 
kigır Çiftesaraylarda 

Ana 11nıfı ile ilk kısmı ve ayrı teıkilit dahilinde kız Te 
erkek umum tali ıınıfları muhtevidir. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. Talep vukuunda mektep 
tarifnamesi önderilir. 

Telefon Istanbul: 2867 
--·--------- ------

P. T. T. U. M. Levazım Müdürlü-
ğünden: 

1 - Üzerlerine reklam vaz'ı hakkı talibine ait olmak ibere 
9X14 eb 'adında telgraf zarfı yaptırılacaktır. 
· 2 - İhtiyacı senevi yedi milyon tahmin edilip her defasında 
ayrı reklam konulmak suretile bu ihtiyacın ceste ceste yani iki 
yüz elliıer bin adet temini caizdir. 

3 - Yapılacak zarfların eşkalini öğrenmek ve fazla malüm at 
almak istiyenlerin her gün yeni postanede levazım mübayaat ıube
sine müracast edebilir. 

4 - En iyi kağıttan imal ve en çok adette vermeği deruhte 
edene ihale edilecek olan bu işin görüşme ve uzlaşma günü 11 
Ağustos-930 tarihine müsadif pazartesi günü olduğu allkadarana 
ilin olunur. 

Karaciğer, mide, barsak, taş ve kum hastalıklan için 

TUZLR içmeleri 
Her giin sabahları 8 den itibaren Haydarpaşaya giden va• 
purlann trenleri ve adalardan sabahları hususi bir istimpot 
••••• içmelere kadar gidip gelirler. ••••• 

Rize ) ye azimet ve avdet l J 
1 edecektir. andarma imalathanesi ilanatı 

T~i~t ~~ S~kecide Ye~ ~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~ 

1 
kenci hanında kain acentasına 300 eğer takımı kapalı zarf usulile münakasaya konuldu mllna• 

.. L. m.~!:,'::!:Cm~ne!:~ .• ~ıu1.!._:t_s;sn kasa 13 ağustos 930 çarşamba günü saat 14 de lstanbulda Gedik· 
·------ .. ----· ·- mimi p8fada jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname imallt·· 
Dr. A. Kutiel haneden verilir • 

j Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede mUnderiçtir. · 
Muayenehane ve tedavii clektrikt 

laborauvan. Karalcöv Topçular C.ldd~si 34 

ı Doğum ve Kadın hastalıklan 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hilaliahmer binası 

No. 10 Telefon: fst 2622 

ı Istanbul Su Şirketinden: 
Edirne'kapısında kiin terfi motörüne ariz olan sakatlıktan oaıi 

lıtanbul' daki mürtefi mahallata isale edilmekte olan suyun tazyiki 
pek lrısa bir müddet için azalacakbr. Şirket arizanın sür'atle tam·· 
ri hususunda lazım gelen tedabiri ittihaz eylediğini mezkur mabal
lit ahalü muhteremesine ilin eyler 

Mea'ul müdür: Rerif AHMET 


