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Abdülhamidin yaptığı teşkilatın seka
meti bu işlerde müessir olmuştur 

Bu havalide aşiret Ağalarının, Beylerin saltanatı 
altında halk naçar ve mustarip bir vaziyettedir 

Şa.rk havalisinde isyan zuhur 
etmif olan yerlerde uzun müd
det yaşamış olan bir dostumuz 
ile g6rilştnk. Bu mevzuu bahis h _ 
vali ile buralarda yaşıyan aşi~ 
retler hakkında malümat _ . • . ver 
meıı~ nca ettik. Dostumuz sırf 
kendı .m~ph~d.esi mahsulü ola-
rak bıldıklerını bize ıı:u ti 
akl •-;·ti ... sure e n e~ r: 

Ağndağı iki tanedir Kil ük 
Ağrı v~ büyük Ağn. ' Kü : v •• 

Van vıliyetini G ç gu 
d 

. . d . n evq kazası 
ahilin edır, harekıtb . dil d' . a n ıcra e -
ıği yerv burası değildir. Büyük 
ağn dagı (Ararat d v l ) b d 
(5400) tr 

ag an u a 
me · · . . . e ırtıfaında, Van vi. 

llyeünın f llnalindedir D v b' 
tarafı R . agın ır 
Tiirk" usyaya, diier tarafı 

ta 
• ıytiedye müteveccihtir. Şark-
ım at ed b' lr er ır kısmı da 

an hududuna d h'l l lk· a ı o ur. 
J 1 muazzam dağdan ibaret 

: up H~ybeliada biçiminde bir 
&yuıı ile birbirine merbuttur 
V bo!un . noktası Rusya ile 
~ viliyeti arasında geçidi te

mın eder. Ben Uç yüz yirmi do
kuz ıeneainde nisan ayında bu
~adan geçerk .. mutbiş bir kar 
.,ı.ıoe lutul<ıuın. ooyun nokta· 

aıııda karın tamamen zail olması 
ancak ağustosun hın' 'nde .. "J bilir B' goru e-

• ınaenaleyb bugün bile 
orada k 

•nn mevcut olduğu 

muhakkrktır. Dağın üstünde 
köy yoktur. eşkiya ancak dağın 
çok yüksek olmıyan eteklerine 
yakın yerlerinde bulunur. Datın 
Türkiye kısmının eteğinde (Van) 
vilayetinin (Barkiri) kazası vardır 
şimdi buna (Muradiye) namı ve
rilir. Bu kazanın ekseriyeti azi
mesi muhtelif Kürt aşiretleri 
ile meskundur. bu aşiretler sey
yar değilseler de tamamen de 
mukim addedıldmezler. Yazın 
yaylalara çıkıp çadır altında 
otururlar. 

Arazi çok fazla münbit değil
dir. Halk çalışmaz. Bundan dolayı 
buradaki aşiretler ya gelip ge
çen karvanları, yahut fırsat bul-
dukça biribirlerini soymakla (ta
lan) la geçinirler. Ahali çok basit 
seviyede olduğu için hayat ve 
maişetlerini kendilerinden kuv
vetli gördükleri ağalardan bek
lerler. Çapulculuk bu basit a
damlar ıçin adeta bir tabiat 
hükmüne geçmiştir. Bundan zevk 
duyarlar. 

Hiç şüphesiz bir kısım halk ta 
halinden miişteki ise de ağalann 
cebir ve ıulmilnden korktuklan 
ic.in onlar. a ie.er!Ufu yıD&lıı:
tan başka çare bulamazlar. 

Çünkü idarei Hamidiyenin bir
çok seneler himayesine mazhar 
olmuş bulunan bu Ağalar ve 

[Alt tarafı 4 üncü sayıfadaJ 

İstanbul limanında ıslahat 

Bütün dairelerin iştirakile bir 
liman emaneti kurulacak 

Liman eın· · ı B M M ını o arak Zeki, Hamdi Beylerle 
• • •azasından hir zatın isimleri geçiyor 

Zeki B. 
Jatanbul limanının ıılahile in· 

kifafı esaslarını tesbit etmek 
Gzere ~karada bir komisyon 

teıki edildiğini dünkll sayımız· 
di yazmııbk. 

Haber aldığımıza göre Nafıa 
tirkctler umum müdürü Fehmi, 
Maliye vekileti muhasebab umu
miye mildürü Faik, t icaret işle
- mGdilril Naki, Hariciye mü;a-.. 

Hamdi B. 
viri Veli beylerden terekkiip 
edh~ ~omisyon bu hafta içinde 
şe rımazde toplanarak liman 
muamelatını yakından tetkik 
ebdel cckk ve yeni bir formül 

u aca tır. 

Dü~ bu hususta tetkikat ya
pan bır muharririmize alakadar
la~n verdiği izahata göre ko
mısyon daha ziyade liman işlc-

[Alt tarafı 5 inci sayıfadaj 

Güzel A ve asrı 

Türk Hanımları 
Saat sekiz buçuğa kcıdar 
badem ~ekeri veılermiı 

Jeraldinin makalesi 
Geçenlerde şehrimize gelip 

giden Fransız edibi Pol Jcraldi, 
lllüstrasyon mecmuasında seya
hat intibaları hakkında bir ma
kale neıretmiştir. Genç fransız 
edibi bu makalesinde İstanbul 
ve Atinadan bahsediyor; yalnız 
ifadesi Atina •e Yunanlılar hak
kında lüzumundan faz.la meclii
biyetkArane, bizim halckımızda 
ise bazı yerlerinde hatta iarez
kiranedir. Garp medeniyetini 
yanlış anladığımızı s6yliyen Yu
nan muhibbi Fransız muharriri 
1sanbuldan tayyare ile gitmiıti. 
T ayyre seyahatinden bahseder-
ken diyor ki: . 

«İstanbul çok ağır, çok hayret 
verici bir tehir olduğu için beni 
eziyor. Cesaretimi kaybediyo
rum. Bu şehirde kendimi pek 
yalnız, pek tanınmamıı ve pek 
ecnebi görüyordum. Camilerin 
halılan üzerinde, cami kapıla
nnda verdikleri bnynk tahta 
papuçlan çiğneyerek süriiklilyor
dum. Henüz buraya gelmeden 

Fr.ıısız ... aıolnın makalesinde 
kendisinden bahssettiği 

Fahrfinnisa HJ. 
mevcudiyetine ihtimal vereme
diğim, yahut resimler ve efsa· 
neler içinde uyuduklarına kana
at getirdiğim bir takım varlık
ların dua etmelerini seyrediyor
dum. Bana Gazinin 1stanbula 
mahsus elbise ve adetleri bir
den bire kaldırarak şehri asri· 
leştirdiğini, . Avrupaı.Iaştırdığını 
ve 1stanbulun arbk eski İstan

bul olmadığını söylemişlerdi. 
Halbuki gördüğüm fey daha 
ziyade hayret verecek gibi idi. 
Artık · Şarklı görünOşünü kay-

betmiş olan bu Şark, ağır Asya 
ve mazi kokusu ile sizi sanyor 
ve hırçınlığı ile uykusunu size 
yavaş yavş aşılayor. 

Bu harukulade şehirde bayat 
ve ölüm ayni zevke ve ayni lcz· 
zete maliktir. Faaliyet bir hayal 
şekli alıyor Kovulmak istenilen 
rahavet duvarlara yapıııyor. ih
timamsız, hoyrat çocuklar olan 
Türk vatmanlannın delik, deşik, 
kamburlu şoseler üzerinde sert
çe sürdükleri Belçika tramvay• 
larile Amerika malı olan tak
silain yaylarını pervasızca teh-

[ Alttarafı 2 inci sayıfam zdadır ] 

Çocuk sayıfalerı 

veGençlikssyıf csı 

Bı ıün okuyuculann ı-ı::o 

lkı a yn llive bıllnd3 

takdim edly r n 

14 .. eriha Tevfik H. sureti mahsusada 
yapılan davet üzerine hareket etmiştir 

1929 g6zellik kırallçe~ 
1929 ıenesi giizellik karaliçesi Eerlha Tevfik 11. ann Ek~port 

IAyn kumpanyası vapurile Amerikaya müteveccihen hareket 
etmiıtir. 

Feriha Te!f.ik H. Mütt~it Amerika cümhuriyeti dahilindeki 
Tekıas cumhuriyetinin merliezi olan KalJJer$lon ~ehrine gide
cektir. la.alverşton ıehriode 1929 kıraliçeleri arasından bir inli .. 
hap yapılacaktır. Feriha H. bu maksatla beynelmilel müsabaka· 
larla mctgul olan bir komite tarafından ıureti mahsusada davei 
edilmiıtir. 

Feriha Tevlk H. iki ay ıonra memleketimize dönecektir. 
Feriha ·Tevfik H. ı davet eden heyet Türk güzelinin Şimali 
Amerikada yapılacak olan intihapta kaianacağına kuvvetle 
kanidir. 

Muhtelit Mübadelede 
Heyeti umumiye dün teşkilatın 

tadilini kararlaştırdı 
5 btlro dörde indirilmi11 avrıca tali ekipler lhd.uı 

tahtı klJrara alınmı~tır 

Muhtelit mubadele komişyonu içllma halinde 
Muhtelit mübadele 'komisyonu 

dün toplonmışhr. Bu içtimada 
M. Molştat trafmdan tanzim 
edilen proje kobul edilmiştir. 

komis1onun 5 bürosu dörde in
dirilmiştir. 
Birınci bfiro - M 1li ve 

idari işlerle meşgul olacaktır. 
}kinci büro - ı~tanbuldaki 

etablilerin 1stanbul mıntakası 
haricinde, Garbi Trakyalı elab-

hların o mıntaka haricinde mn
tasarrıf oldukları emval ve emlakin 
kıym'etlerinin takdiri ile meşgul 
olacaktır. 

Üçüncu b'/Iro - Etablılik 
sıfatının ve etablilik haklarının 
tetkiki f stanbulda ve Garbi 
Trakyada etablı vesikası tevzii 
her iki hUkumet tarafından ia
desi lizımgelen fakat yangın 
veya yıkılma hadıseleri dolayı-
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Güzel ve asri Türk Hanımları 
r Ustarafi 1 inci sa) ıfarnı z<la ] 

likeye sokmaları arasında zama
nm namütenailiğinden gelmiş si
malar geçiyor. Bunlar tatlı ha· 
kışlı, kuru derili, ziyetin ve bir 
az hububat ile iktifa eden güzel 
ihtiyarlardır. Renkleri ahenkli 
bir surette taganni ettiren bu 
harikulade tacirler meyvaları, 
dükkanlannın mosturaları üzerin
de ressam Bonarım lavhalan 
üzerine gUçük dilenci kızları 
dizdiği gibi ahenkle sıralıyor
lar. 

Fesin yasak edildiğinden beri 
Türklerin İngiliz kasketleri giy
diği malumdur. Angle-sakson· 
lar insan oğlunun icat etmiş 
olduğu en çirkin başlığı bütün 
cihana kabul ettirebilmek muci
zesini yapmışlardır. 

Bununla bera her Türkler na
maz kıldıkları sırada, Kuran; 
gözlerle semanın ziyası arasına 
bir hail gelmesini menettiğinden 
kasketleri tersine çeviriyorJar ve 
kasketlerin siperlerini arkalarma 
götürüyorlardı. Bu hareket asla 
gülünç değildir. Yalnız bir az 

sile zayi olan malların iade im
kansızlığının sarih surette tesbi
ti üçüncü büronun vazifelerin· 
dendir. 

Dördüncü büro - Tabii
yet senetleriuin tetkiki, kıymeti 

takdir edilecek mahallerin mül
kiyet senetlerinin tetkik edilme
si, iki hükumetten birisine inti
kal ettiği halde henüz vazıyet 
edilmemiş mallara vazıyet 
edilmesi lazımgelen tetkikatın 
icrası, haciz, işgal ve vazıyet 
gibi tetbirlerin kalkması mese
lesinin takibi işlerine dördüncü 
büro bakacaktır. 

Tali edipler 
Komisyonun dünkü içtimamda 

bundan başka tali tetkik ekip-
leri ihdas edil'tlesi de kararlaş
tırılmııtır. 

Tali ekiplerden evvela en va
si ve dolayısile tetkiki pek 
müşkül olan Garbi Trakya 
muntakasında istifade edilmesi 
düşünülmektedir. 

Bundan başka icap ederse Is
tanbulda Bakırköyünde de bir 
tali ekip teşkil edilecektir. 

Mübadele komisyonu Istan
bulda ş ımdiye kadar 27,500 ki
fİye etablı vesikasi vermiştir. 

bir keder iştiraki vardı. Hayat· 
lan bir birlerinkine ne kadar 
benziyordu .• 

Kahveyi derin bir sukünet 
kaplamıştı. Delikanlılar iskan
billerini bırakmışlardı •.. 

Kaptan hali mliteheyyiçti: 
- Bu yetitmiyormuş gibi .•• 

Diyerek sözüne devam etti •• 
iki senedir ki Uniformamı giy· 
mıyorum .•• Altında oğlumun 
cenazesi yatan bu tkprakta, 
oğlumu öldüren Fransız neferi, 
Uniformasile gezıyor • İngiliz 

neferi üniformasile geziyor. İtal
yan, hatta Yunan neferi ünifor
masile geziyor. Fakat, ben ken
di üniformamla kendi toprak
larımda gezmekten menedili
yorum •. Sonra bana sakin ol 
diyorsunuz değil mi ? .. 

Gözleri dönük, derin bir infial 
ve heyecan içinde bağırdı : 

- Köle ruhlu herifler •• Uşak 

teessür veriyor. Çünkü bu hal 
çok itaatli fakat çok çabuk ve 
kabaca garplılaştırılmış Tiirkiye-
nin timsalidir. Zaten bazen bu 
kasket ilk şeklini o kadar kay· 
bediyor ve bu alınlarla kafaların 
üzerine öyle intibak ediyor ki 
pek eski şekilde bir başlık, es-
ki bir Asya ba,hğı şeklini alıyor. 

Istanbulda çok güzel genç 
Türk kadınlan vardır. Bunlar 
Viyonenin esvaplannı giyerler, 
yalnız Şanelin ıtriyatından hoı
lanırlar ve bana Şardonun son 
kitabından dem vururlar. Bunlar 
sürme ile ağırlaşmıı ıiyah kir
pikli iri gözlerine rağmen hpkı 
memleketimiz kadınlannı andın
yorlardı. Sonra birdenbire bir 
şey söylüyorlar. Bu söyledikleri 
onları alemimizden çok uzak bir 
aleme, Fransızları, pek hakiki 
olmıyan, hem pek feci, hem pek 
komik bir tiyatro alemine, vel
haı!llı Molyerin ehemmiyetsiz nok· 
talarını aldığı ileme ıevkederek 
hem hayrete düşüren, hem de 
biraz tebessüm ettiren Türk 
alemine avdet ettiriyordu. 

Geçen akşam Paşaba'1çeden 
dönerken sultanların en güzeli 
gibi güzel bir genç kadını evine 
bırakmak istedik. Ağhyacak 
olan bir küçük kız edaıisile 
dedi ki: 

- Saat henüz yedi, ben eve 
sekiz buçuktan evvel dönmek 
istemem. Beni evjme götürme-
yiniz. Eğer siz evinize dönmeğe 
mecbur iseniz hiç olmazsa beni 
şehirde bırakınız. ,, 

Sordum: 
- Madam, bir Türk hanımı 

akşam selciz buçuktan evvel 
evıne dönmek istemezse ve 
saatte yedi olursa ne yapar; 
bana anlatar mısımz? 

- Had Bekire giderim, ba· 
dem şekeri yerim. Yahut ber

. berime giderim. 
- Ya berbere ihtiyacınız 

yoksa? 
- Ne olur, berberim değil 

mi dostum demektir. Gider, 
onunla konuşurum. 

Bu hanımın Fransızca Gloir 
de la feminite manasına gelen 
garip bir ismi vardır. [ Vakıt: 
"Fahrünnisa,, demektir.] 

* M. Jeraldi bundan sonra Ati-
na hakkındaki tebassüslerıni an-
latarak Akrepol ve Partenona 
ait şairane mutalealar yürütüyor 
ve Yunan kadmmı anlahrken şu 

ruhlu herifler .• 
Sonra ayağa kalkarak ayni 

sözü tekrar etti : 
- Köle ruhlu herifler... yerin 

kulağı varmış, diye susacağız 
değli mi? Susun, bakalım, 
susun .. Daha ne vakte kadar 
susacaksınız, bakalım .• 

Kahvecinin getirdiği kahveyi 
geri çevirdi. Huşunetle kahveden 
dişan çıkmak istedi . Kapıdan 
çıkarken ayağı eşiğe takılarak 
sendeledi • Kapının pervazına 
tutundu •. 

Rüştii, yerinden fırl2'dı. Kap
tan Beyi bu kadar müteheyyiç 
görmemişti • Yanına sokuldu, 
kalkmasına yardım etti ve kolu
na girerek: 

- Bey baba!.. dedi .•. Sen 
imanı sağlam bir adamım; mü· 
teessir olma .. 

Beraberce yUrümeye baıladdar. 
Titrek lambalann yarı aydınlıjı 

1 ~reıaraf habererJ I 

Mıhalakopolus 
Hariciye Vekilimiz ta
rafından davet edildi 

Atina. 5 ( Anek) - Tevfik Rüştü il. 
Yunan hariciye nazırı l\ 1. I\•lihalokopulosa 
bir telgraf çekerek Ankarayı davct_ctmiŞ· 
tir. Yunan hariciye nazırının l\L \ cnize-
losla Ankarayı ziyaret etmesi muhtemel· 
dir. 

Türk • Yunan itiltfnamcsinin musad-
dak nüshaları bugün taati edilecek iken 
Türk sefarcthancsinc müsaddak nüshalar 
henüz gelmediğinden teaati muamelesi 
pazartesiye talik edilmiştir. O güne ka· 
dar musaddak nüshalar Anltııradan gelmiş 
olacaknr. 

Neşredildi 
Atina, 4 ( A. A. ) - Resmi gazete, 

Türk - Yunan itillfına alt kanunu neş -
re emektedir. 

~ 

Meram bağlarını sel bastı 
Konya, 5 (A:A) - Dün Me· 

ram ve civarı bağlarına çok şid· 
. detli yağmurlar yağmış, gelen 
seller bağ ve bahçeleri tahrip 
etmiştir. Bir kaç ev kamilen 
bir çoğu da kısmen yıkılmıttır. 
Hilaliahmer açıkta kalanlara 
yardım etmektedir. 

lif 
Bu husrs:a Konya muhabiri· 

mizden şu malumatı aldık : 
Sel 20 saat devam etti. Sa

raptaki halk sırtlara kaçtı. Elek
trik fabrikası bozularak şehir 
karanlıkta kalmışhr. Bir kaya 
üstüne sığınan iki çgcuğa ip 
atılarak kurtarıldı. Nüfuzça za· 
yiat yoktur. 

satırları yazıyor: 
Atina, hayatı okadar güz ge

çen yunanistanın hem mazısı. 
ile hem de atisi ile heyecanlanan 
senin mağrur ve narin genç kız
larma doğru uçuyorum. 

Bir hafta evvel. ilk g~ldiğim 
zaman onlar son senelerin acıklı 
vak'alarını bana anlatıyor.ardı. 
Asiyadaki rum halkın Türkler 
tarafından denize dökülmesini, 
lzmir yangınını, bu kUçük topra· 
ğa 1,700,000 muhacirin yerleş-
tirilip iskan, iaşe ve ilbas 
edilmesini anlatarak yalvarıyor-

lardı. 
- Bize yardım ediniz. Şa· 

raplarımızı memleketinize kabul 
etmemekle bize büyük bir dar-
be indirdiniz. Biz Fransanın ik
tısadi himayesine mühtacız. A
merikalıların elinde bulunuyoruz. 
Niçin Fransızların eline geçmi-
yelim?,, 

Beni müzelere götürüyorlardı. 
içlerinden latif ve mağrur biri 

arasında iğri büğru kaldırımlı 
bir sokaktan geçfler, iki köşeyi 
döndüler •• 

Kaptan söyleniyordu : 
- Beni sarhoş sanıyorlar, 

değil mı teresler?... Uğlum, 
ötedenberi doğruyu söyljyenin 
bu memlekette adı, ya sarhoş, 
yahut delidir •• 

Ve ilave etti: 
- Sen de acı görmüş bir 

adamsm ; onun için bana hak 
vereceğine eminim evlat .. 

Böylece konuşarak eve gel
diler. Kaptan anahtarını çıkarak 
kapıyı açtı: ve sonra Rüştüye 
dedı ki: 

- Girelim içeriye de bir cığa
ra içelim .. 

Kaptanın evi, iki oda bir sofa
dan ibaretti . 

Karısı, genç ya1mda ölerek 
kendisine bir oğul bırakmıştı. 

Kaptanın tam yirmi Uç sene 
üstüne titriyerek yetiştirdiği 

oğlu, Harbı umumi de şubece 

ihtiyat zabit namzedi olarak 
Harbiye mektebine sevked'ılmiş. 

altı, yedi ay sonra Çanakkaleye 
gönderilm:f, Fransız cephesinde 

Adlıyede: 

Tevkifane 
llakkında yapılan 

- ---· 
Tşten el çektirilen tevkifane 

müdürü Ziya B. hakkındaki tah
kikata devam olunmaktadır. Söy
lenild~ğine göre, tahkikat, iki 
noktadan yapılmaktadır, Biri, 
mevkuflann vekaletini muayyen 
birkaç avukata verdirmek için 
tesir icrası, diğeri de bazı mev
kuflann tahliyelerini temine de· 
lalet vadile harekettir. Maama· 
fib, hakiki vaziyet tahkikat iler
ledikten sonra belli olacak, bu 
iddialarm ne dereceye kadar 
doğru olduğu anlaşılacakhr. 

Ziya B., henüz sorguya çekil
memiştir. Bir rivayete göre de 
tahkikat, etraflı surette yapıl
makta, bazı gardiyanların vazi
yeti de tetkik olunmaktadır . 

Ziya B. in işlerini vekaleten 
başkatip Suat B., görmektedir. 

Şair-Aktör 
Davasında dün mimar 

Al4ettin B. dinlendi 
Şair Halit Fahri B. tarafın

dan Aktör Frtnğrul Muhsin B. 
aleyhine açılan hakaret davası-
nın dün sabah Sultanahmet bi
rınci sulh ceza mahkemesinde 
rüyetine devam olunmuştur. 

DünkO celseye Halit Fahri 8. 
ve Muhsin B. in vekili Abdülka-
dir B. gelmişler, şahit G. S. B. 
umumi idare heyeti ikinci reisi 
mimar Ali.ettin B. den Alay 
köşkündeki hadise hakkındaki 
malumrtı sorulmuştur. 

Alaattin B. hadiseyi kendi
nin görmediğini, Birlik müdür
lüğü odasınoa otururken Halit 
Fahri ve miidUr Şevki beylerin 
içeriye girdiklerini, bir hadise 
vukuundan bahsettiklerini söy-

bana büyük dorenin bir sütunu 
üzerinde hakkedilmiş adını mem
nuniyetle gösteriyordu. Beni 
M~raton heykelinin önilne götü
rüyordu. Gözleri parllyordu. 
Elini heykelin tuncu üzerinde 
gezdirerek diyordu ki: 

"Bozuluyor. Ah, onu taktır 

edilmiş su ile yıkadıkları zamanı 
bilseniz... Üzerinde türlü pislik
ler vardı. Sonra güneşe koy• 
dular, çok sıcak oldu. Ah, ne 
güzel, ne küçücük kalçası var.,, 

müdürü 
tahkikat ilerliror 

!emiştir. Lütfi bey birlikte bir 
hadise olma3ından teessür izhar 
ediyordu. Ben başka bir şey 

bilmiyorum.,, demiştir. 

Halit Fahri bey bakim Sait 
beye "rica ederim, sorunuz, 
Liitfi bey o hadise esnasında 
odada mı imiş?,, demiş, Alaat-
tin Bey "Evet Liitfi B. orada 
olduğunu söylüyordu.,. Cevabını 
vermiştir. 

Şahit heykeltraş Nejat beye 
yanlışlıkla aym yedisi için teb
ligat yapıldığı, Liıtfi Beyin g-

ripten mustarip olup üç gün 
tedaviye muhtaç bulunduğuna 

dair rapor gönderdiği, aktör 
Galip beyin ise tebligat yapıl
dığı halde orada bulunmadlğı 

anlaşılmıştır. 

Halit Fahri B. "Efendim, Ben 
demin Galip B. i adliyeye girer· 
ken gördüm. Belki mahkemenin 
yerini bulamamışbr. Biraz bek· 
liyelim.,, demiş, bunun üzerine 

hakim mubaşire Galip B. i bir 
daha çağırmasmı söylemiştir. 

Galip B. in o civarda bulun
madığı anlaşılmış, kendisinin 
yarım lira para cezası alınarak 
zorla mahkemeye celbine, getiril· 
mesi için polise müzekkere ya· 
zılmasma, LUtfi ve Nejat B. lere 
de yeniden tebligat yapılmasına 

karar verilmiştir. 
Muhaktme, 19 temmuz aaat 

1 le bırakılmışbr. 

Gazi Hz. 
Dört gündenberi Y alovada 

bulunan Gazi Hz. henüz şehri

mizi teşrif buyurmamttlaıdır. 

para yok! 
Emanet hala ma

aş veremedi 
Emanette henüz maaş verilme .. 

miştir. Bunun iki sebebi vardır : 
1 incisi mezbaha varidatının buz 

fabrikasına sarfı, diğeri Emane
tin Defterdarlıkta henüz mat• 
lubnnu alamamasıdır. _ .:..____.,, 1 

bir obi:s infilakile berhava 
olmuştu .. 

Bu hadise, Kaptanı yüreğin
den vurmuştu. O kadar ki Istan
bulda Bahriye nezaretinde rahat 
bir şubede memur okluğu halde 
kendi arıus le Barbaros!a Ça
l<kaleye gitmiş, oğlmıun intika· 
mını alm.ık istemişti. 

Kaptan, buna muvaffak olama
mış, zırhlısı torpillenmiş, fakat 
kendisi kurtulmuştu .• 

Benzinli çakmağın yarı ışığı 
arasmda bir kapı açtılar • Ve 
sonra duvara asılı duran bir 
lam 1Jayı yaktılar : 

Karşılarındaki 
sade, basit ve 
odaydı. 

oda, eşyası 

mütevazı bir 

Duvarda iki Türk bayrağile 
kuşatılmış bir Türk haritası ve 
bu haritanın ve iki bayrağm 
birleştiği noktada genç , güzel 
bir delikanlının resmi vardı. 0-
dı!nın bütün ziyneti sadece bu 
idi . Ve yüklüğün önünde bir 
mankene geçirilmiş bir kaptan 
elbisesi duruyordu ..• 

Karşılıklı oturdular • Kaptan 
cebinden cığara paketini çıka-

rarak Rüştünün önüne sürdü : 
- Yak evlat .. dedi.. Cığara 

her kederi unutturur .• 
Ve sonra cebinden rakı şişe

sini çıkararak kafasına dikti • 
Müteakiben büyük pos bıyık· 
larını mendilile silerek yaktığı 
cığaradan bir nefes çekti. 

Hala teesürü geçmemişti ı 
- Gördün ya kahvedeki o 

herifleri .• diye söze başladı .• O 
uşak ruhlu, küle ruhlu adamlan. 
Bu herifler utanmamı,la, mem
leketimizi sürü sürü işgal eden 
düşmanlan müstahlis addetmiı
lerdir .• Fakat bunda fazla bir 
fevkaladelik yok evlat... Saray 
baltacılğından yetiıen bu herif· 

ten ne beklenir?.. Mahalle ak• 
tarı Burhan Efendi, daha faıla· -ne düşünebilir?., Harbi bunlar 
yapmadı • Sen yaptm, benim 
oğJum yaptı, ben yaptım. Fakat 
kulakları top sesi işitmiyen bu' 
adamlara, • görüyorsun ya • işte 

yalnız öğünmek düştü. Sonra 
utanmadan , sıkılm3dan kalkı· 
yorlar, bana 11 sakin ol 1 ,. diyor .. 
lar. Ne sakini evlat ?.. Fidaa 

( Bitmodi) 



Doktorlarla 
Sporcular 
nrastndaki 
nıünakaşalar 

Selim Sırrı B. 
kapanırken .• 

Beden terbiyesi ne 
demek? 

Bundan on bir sene evvel mu
allim mekteplerinin son sırufla
nnda okunmak için yazdı~ ım 

« T erbiyei bedeniye nazariya~ı 
namındaki kitabımda beden t : 
b. . . ö 1 er 
ıyesıoı f y e tarif etmişim: Vü-

cudu beşere cismen ve fikren 
aagari yorgunluk ile aza * f 'd . mı aı e 
temın eden ıuhi ve 'h 'k"' 

mı anı ı 

vasıtalann heyetı' rn ecmuasma 
beden terbiyesi den'ı 

B 
r. 

eden terbiyesı' u . t b' . mumı er ı-

yenın esasını te~kil d .. 
kü . ~ e er, çun 

ınsanın f ikr"'ı ruh· . • , ı ve cısma-
nı evsafının tekemn."J" fi b' ... u une na z 
ır surette hizmet eder. insan 

her t" l" h ur u a valde ktndine hakim 
olm k · · a ıçın sıhhat, kuvvet, daya-
nıklılık v.s. gibi vasıfları iktiba~ 
•a mecburdur. Ondan başka nef· 
ae itimat, cür'et ve itidal gibi 
ınaı:ıevi knvvetl~rinde. iltHa:ııhı ıııa
Yeaınde mütevazin bir hale ge
lebilir. 

B~den terbiyesi aramızda bir 
marıfet telakki edil d'v. 'b· 

1 me ıgı gı ı 

yanız adelelerin"ı b·· "t" k tl . uyu up uv· 
ve endıren bir vı.A t 'b' d 

likk. '°ı a gı ı e 
tc ı edilmiyor lı k h k 
k d . . . · qare et a -
ın akı fikirlerin iıık. af .... . ış ve te-

•essuu nıspetinde b d b' . h e en ter ı-
yeaı akkmdaki fikitJ d . , . er e gemş-
lemııtır. Her ilim b . 'b' 

şu esı gı ı 
bu da tekemmül etlik h . çe mu te-
lıf şubelere ayrılmı4tır. İlmin bu 
cereyanını yakından takı' t . P e mı-
1.enlcr hila bazı tahirleri birbi-
rıne karıştırıyor, bC!cJen terb· . 

. 'k b' ıyesı 
cımnastı , spor ta ırlerini 1. . .. ge ışı 
gu.zel kullamyorlar. Fikren h • 

1i "k 1 · k' 1 ay yu se mıt ımseıerin lisa 
nın-

dan yedi yatında bir çocuk 
hakkında, bu yam~n bir spor
cudur sözünü çok ~ere işitirim. 
Bu itibarla mesele)i biraz izah 
etmek lüzumunu ~issediyoruın. 
Beden terbiyesi bir~ir.ni tamam
layan Uç nevi faali~et gurupla
nndan teıekkül ed~r. Bunlardan 
birincisi oyun, ikincısi cimnastik 

' üçüncüsü spordur. Oyun çocu-
ğun sıhhatına, beden ve fikri
nin inkişafına yarıYan bir vası
tadır. Oyun vücudu tabe uğrat
madan uzviyetin vaıifelerini ko 
laylaşbrır. Hicabı h~cızı faaliye
te getirir. Tagaddi filinin kud
retini arttırır, kanı~ cevelanını 
tesri · eder, oyunun fikre ve ru
ha taalluk eden faydalarına ge
lince oyun zihni teııbih ve ta
lim eder, sürati int"al, isabeti 
nazar, dikkat, takıiye bulur, 
oyunla çocuklar ke,di kendile
rini idare etmeyi öğrenirler, ara
larında reis intihap ec!erle, nhayct 
zamlar yaparlar va farkına var· 
madan içtimai hürriyetini ilk 

tecrübelerini görerek hayatın 

Size bunu 
kendi 

kalemi ile 

anlatıyor 

çıraklık devrini yaşarlar. Oyun 
sayesinde ferağatı nefse, men
fati istihkara, diğergamlığa alı
şırlar, vicdani temeyyüllerini ar
kadaşlanmn uğruna feda etmeyi 
öğrenirler. En mükemmel cim
nastikler oyunun yerini tutma
dığı gibi, uyon da cimnastiğin 
yerine kaim olamaz. Oyunsuz 
cimnastik olmadığı gibi, oyun da 
başlı başma beden terbiyesini 
temin edemez. 

Cimnastik yücudumnıun hare
ketlerinin terbiyesine hadimdir. 
Vücudumuzdaki mafsal ve ade· 
le gruplarının vazife ve ehemnıi
yetlerine göre tatbiki iktıza e
den hareketin keyfiyet ve kemmi
yetini tayin eder. Yani hangi 
hareketleri, hangi şekilde, ne ka
dar miktar yakbrmanın bir fay
da temin etti[ıini öğretir. Asa
bı muharrike merkezlerini terbi
ye eder. Cimnasbk vücuda öyle 
bir terbiye verir ki irade knvve
b asap merkezlerinden hangisini 
intibaha getirirse o merkezlerin 

emrine minkat olan adalet te· 
reddütsü7. ve zahmetsiz vazifesi
ni yapar. Bu muvaffakiyet siy 
ve zamandan tasarrufu temin 
eder. Cimnastik hareketleri sa
yesinde vücut muvazeneli, bi
çimli, çevik, sıhhatli ve kuvvetli 
olur. 

Spor ilerlemek, geçmek~ mu
vaffak olmak arzusundan dogan 
şiddetli bir faaliyettir. Yarış, 
müsabaka sporun esas karakte
ridir. Bu sebeple en basit bir 
çember çevirmek veya ip atla
mak iddiaya düşünce spor ma· 
hiyetini alır. Bir takım maddi ve 

manevi evsaf ile alakadar olan 
sporun bir milletin ictimai ve 
ahlaki tekamalünde büyük bir 
ro~u vardır. Bir taraftan herke
sin fevkinde olmak arzusu ile 
hissiyata, diğer taraftan muvaf
fakiyete amil olan teknik mesai 
ile akla ve mantığa istinat eder. 
Sp9rdan alınan neticeler umumi
yetle riyazi ve hakikidir. Bunun 
delilile ise rakkanılar ve hadise
lerdir. irade kudretinin adele 
kuvvetilc teşriki mesaisinden 
doğan muayyen bir haddi azami 
elde etmek için şuurlu ve ilmi 
~ir. tarzda muntazam mesaiye 
ı~hyaç. vardır. Sopr bir gönül 
eglendıren bir zevk veya fikir 
yorgunluğunu telafi eden bir 

vasıta, ve yahut ta gururu tatmin 
eden bir rnuvaffakiyet telakki 
etmek doğru değildir .. Gerek 
umumi terbiye işlerinde, gerek 
ictimai hayatta sporu fikri hayat
tan ayrı bir şey gibi görmemeli. 
Hayat mücadelesinde muvaffak 

Bira fiyatları 

Emanet fistlerın indirilmesi 
!Azım geldigi fikrinde .. 

Arpa ucuzlamış olduğu halde 
biranın eskisinden daha pahalı 

satılması nazan d lkkati celbet
mektedir Bomonti şirketi idare 
meclisi yakında toplanerak bira 
fiatlarmı tekrar tetkik edecek, 
ve indirilip indirilmemesi hak
kında bir karar veacektir. 

Bira fiatlannda ihtikar olup 
olmadığını diin Emanetten sor
duk. Havayici zanıriyeden ol
madığı için Emanetin bira fiatla
rana müdahele etmiyecı?ği, arpa 
fiatlarma göre biranın de ucuz
laması lazım geldiği cevabm· 

Bomonfi f ahr/kası 
aldık. Biranın ucuzlatılması bu 
sıcak günlerde şilhesiz halkı 
memnun , edecektir. 

Ücretli memurlar ve Barem 
Umum mildürliik ayni zaman· 

da memurların terfihi cihetile de 
meşgul olmuş ve iicretle çalışan 

memurların Bareme ithali için 
bir kanun layıhası ha:zırlamağa 
haşlamıştır. 

olmak için ruh ile cismin tam 
bir müşareketi lazımdır. Bilgi 

· olmassa nefse itimat kuru bir 
tafrefuruşluktan ibaret kalır. Spor, 

spor içindir iddiası batıldır. 

Spor hayat mücadelesinde mu
vaffak olmak içindir. 

Terbiyei bedeniyenin bu Uç 
esası arasındaki farklara tesbit 
edelim : Oyun haricind hiç bir 
tesire tabi olmıyan insiyaki bir 
fiildir. Cimn:tstik akli ve tahlili, 
spor ise hissi ve terkibidir. 
Cimnastikte fiıiyolojik tesirleri 
muayyen hareketler vardır; onlar 
pedagoji ve hıfzı sıhhat preo· 

esiplerine gör tatbik edilir. Ha
reketler bir intizam ve disiplin 

tabidir. oyunda hareketler ter· 
kibi mahiyettedir ve adeli bir 
inzibata lüzum voktur. Cimnas
tikte hareketler kumanda ile 
ifade edilir, oyunda çocuk, 
hareketleri çok kerre kendisi 

ibda eder. Oyun ve spor hissi
yate daha çok yer ayırdığı için 
zevklidir, cimnastik akla taalluk , 
ettiği için zevkten ziyad fayda 
temin eder. Büliiğdan evv~lik 
hat devresine (teşekküli) bülfığ
den sonrasına (tekamüli) diyor
lar. Teşekkül devresinde oyun ve 
cimnastik, T ekiimül devresinde 
spor lazımdır. Cimnastik terbiye, 
prensip, spor tatbikattır. Tathi
katm prensipe tekaddümü doğ
ru olmadığı için sporun cimnas
tikten evvel yaptmlması caiz 
değildiı. Cimnastik terbiye, spor 
kültürdür. Terbiye harsten evvel 
gelir terbiye edilmemiş toprakta 
kültür yapılamaz. 

Mekt~plerimizde yirmi senedir 
tatbik edilen cimnastiklerin 
terbiyevi ve sıhhi bir mahiyeti 
vardır, pedagojiye ve hıfzı sıhha· 
te istinat eden bir metottur. 
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Hukuk Fakültesinde şa
yanı dikkat bir hadise 

Talebeden biri bir yazı makinesini 
çalarken yakalandı. 

Hukuk fakültesinde şayanı 
teessüf bir hadise olmuş, tale
beden biri Tal ebe cemiyetine 
ait bir yazı makinesini satarken 
yakalanmıştır. 

Geçenlerde bir gün meçhul 
bir zat, Hukuk fakilltesi umumi 
katibi Etem Akif beye telefon 
ederek fakülteye ait Remington 
marka bir yazı makinesinin 

çarşıda satılmakta olduğunu ha
ber vermiştir. Öğrendiğimize 
göre, bu zat yazı makinesine 

talip olmuş, fakat ne olur ne 
olmaz diyerek, makinenin nu
marasını almış, bu numaradaki 
makinenin kime satıldığını acen-

laH i~arelerin~e 
İsler süratle görülecek 
daber aldığımıza göre tapu 

ve kadastro umum müdiirti 
Atıf B. tapu dairelerinde 

lüzumsuz beklemelere mahal 
bırakılmamalc için lazımgelen 
bütün tedbirleri aldırmıştır. Atıf 
B. geçenlerde fen heyetleri mü
dürü Halit Ziya BeyJe birlikte 
yaptığı teftiş seyahatinde vaziye
ti yakinen tetkik ve alınacak 
tedbirleri tesbit etmiştir. Bade
ma tapu ve kadastro işleri, si
cilli emlakin tesis ve idaresi 
lsviçredeki gibi yapılacaktır. 

lşlerin lüzumsuz yere uzama
sına sebep olan memurlar muh
telif suretlerle tecziye edilecek
lerdir. Yapılan yeni teşkilat bü-
tün ihtiyaçlara cevap verecek 
bir şekildedir. 

Eyip tramvayı 
Eyip tramvayı hakkında fırka 

mUfettiti Hakkı Şinasi Pa. şun· 
ları söylemi.ıtir: 

- Eyip tramvayının yapılması 
para meselesidir. yolun açılması 
için mühim istimlakit yapmak 
lazımdır. Bu yol üstünde Kana
lizasiyon da yapılacaktır. Tram
vay bütün bunlardan sonra 
yapılacaktır. 

tadan sormuş, "Huku1< fakülte

sine,, cevabını almıştır. Bu c~· 
vap üzerine yazdığımız gibi, 
Etem Akif beye telefon etmiş
tir. 

Derhal fakültenin yazı maki 

nelerine baktmlmış, kalemdeki 

makinelerin yerinde olduğu 

görülünce, sıra talebe cemiyetinin 

makinesine gelmiştir. Bu suret· 

le bu makinenin yerinde olma

dığı görülmüştür. Bunun üzerine 
makine istirdat edilmiştir. 

Hukuk fakültesinde bu me· 
sele etrafında tahkikat yapıl· 

maktadır. 

Ayasloğtaki otel 
Sahibine iade edilmiştir 

Mahmut Esat B. - Haydar 
Rifat. davasındat Haydar Rifat 
B., Ayaloğdaki bir otelin İzmir· 
Aydan şirketine teslimine dair 
icra dairesinde bulunan ilamın 
infaz edilmemesi için Adliye 
vekilinin emir verdiğinden bahs
etmiş, iddia ettiği bu müdaha· 
leyi isbat için Londuradan şir

ket direktörü Mister Manişin 
dinlenmesini istemişti. 

Haber aldığımıza göre Adliye 
vekaletine gelen malumat, ote
lin sahibine iade edildildiğni 
göstermektedir. 

Güreş müsaba~ aları 
Güreş heyetinden : Senelik 

mıntaka güreş birincilik müsa
bakası 11-7·930 Guma günü 
Beyoğlu C. H. F. Kaza ılil .... ,ıke
zindeki mmtaka idman salo:r.:un· 
da yapılacaktır : 1-Bu müsaba· 
kaya yalnız, kulüpler tarafından 

esamisi verilen müseccel tecrü· 
beli gilreşçiler iştirak edecektir. 
2 - Tartı 12 den 2 ye kadar
dır. Müsabaka tam saat ikide 
başlıyacaktır, İkiden sonra ge
lenler müsabakaya ittirak ede· 
mezler. 3- Bat hakem, Ahmet 
F etkeri beydir. Hakemler: İsmail 
Hakkı, Dürril, Kemal, Seyfi, 
Fuat, Raşit Beylerdir. 

Havagazı şirketinde dünkü 
ahçılık dersleri 

DflnktJ dersten bir İntlba 
Havagazı şirketi, dün saat 15 lacağıru izah etmiştir. Bundat\ 

buçukta Beyazitteki elektrik şir· sonra ameli ders başlamış, se~ 
keti binasında ahçılık derslerinin yircilerin önünde yemek pişiril-

h :miş, istiyenler bu yemeklerin 
ikincisini vermiştir. Dersler em tadına bakmı?lardır. 
havagazili ocak kullanmayı öğ· Şirketin salonu dün hanımlarla 
retmektedir. Şirket memurların· dolmuştur. Dersten sonra orada 

dan biri havagazınm nasıl yakı- hazır olanlara pasta da{rıtılmısllr. 
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Ağrı hadisesi. dolayısile ... 
Ust tarafı 1 inci Sa},famrıqa 

bunların ahfadı o kadar zalım 
Ye hunhardır ki aşiretinden ya
kayı kortarmağa çahıanlan 
faşa tmıu:lar. 

Aptülhamidin çok sakim bir 
idare sistemi •olarak o tarafta 
yaptığı Hamidiye teşkilib bu 
adamların nUfuzunu o kadar 
arbrmııtı ki Halk bunlann ya
nında hilkumet mümessillerini 
gölgede görmeğe başlam1şb. 

Meırutiyetin ilinile Aptülha
midin kendilerine verdiği rlit
belerden, bir çok imtiyazlardan 
mahrum edilen bu Ağalar, Bey
ler ve Paşaler zaman zaman 
hükumete isyan etmeğe cfir' et 
göstermişlerdir. Bu bavalide en 

mühim aşiret Kürt Hüseyin Pı. 
nın riyaseti altında Hayderanlı 
~ireti ile Celali aşiretidir. 

Kürt Hüseyin Paşa Aptülha
mit zamanında livalığa kadar 
çıkarılmış cahil ve kan içici bir 
ad: mdır. Bu adam zaman zaman 
hükfımete baş kaldırr.uş, hüku
met aşiretini tenkil ettikçe binbir 
tekapu ve hileler ile yakayı 
kurtarmıftır. Bu adam Aptül
hamidin zamanında Ruyadan 
Vana ve İrana giden yolcuların 
hiç birini para almadan bırak
mazdı. Umumi harpte de diğer 
bazı Kürt aşiretleri reisleri ile 
beraber Ruslara iltica etmiştir, 
bilahere Ermenilerin Ruslara 
vaki olan müracaatleri üzerine 
Ruslar kendilerine yOz verme
yince tekrar bizim tarafa geç
miştir. Bu adam bundan bir sene 
evvel vefat etmiı ise de oğulla~ 
rının da her halda kendi yolun
da yUrUmüş olmaları tabiidir. 

Haydaraiılı qiretinin efradı , 
tahminen dört beş bin kişi var
dır. 

Bu havalide halk çok fakirdir 
çapulculuk ve bizzat aşiret ef
radaıdan topladıkları para ve 
emval ile zenginleten ağalar ve 
beylerden başka insan gibi ya
şaya bilen bir kimse yoktur. 

Aşiretlerde reis olarak bulu
nan kimseden maada onun alcra
basından ve kendi işine yara
yanlardan on beı yirmi kişi de
rece derece nüfuza salüptir~ 

Aşiret efrach kazandı~, •e · 
çapulda elde ettiğinin kısmı kül
lisini bu ağalar takımı~a ver
melde mükelleftir. Halk arasın
da senede bir 'dafa bile et ye
miyen kimse çoktur. Halkın 
bu kör ·itaatinden ve itiyadın-
dan asırlardan beri istifadeye 
alışmış olan bu adamlar hırsla-
nnı tevsi ederek diğer aşiretle
rin emvalini yağma için bu ı:a
vallılan teslih ve sevkederler. 

Bu milcadeleye lakayt kalma
ması tabii olan bükCimet ken
dilerini tedibe başlayınca ona 
bile saldırmaktan çekinmezler. 
Celili aşireti Haydaranlı aıire
tinden daha kUçliktOr. Bu niuli-

Yarım a~r n~I: 
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KayıfdaGı ve Çımhoalar 
ve ~ırakulak ve oivarlerın
dakl maruf sular lndelmu
zayede talibi uhdesinde ta
karrür edüp temmuzun ye· 
dinci pazartesi günü kararı 
kat isi verileceöinden talfp 
olanlar yevmi mezkCıre de
Oin tehremaneti meclisine 
müracaat eylemelerı. 

......................... 
telif aşiretler bazen birbirleri 
ile dost olurlar, iyi geçinirler, 
ekseriya da muhasamada bulu
nurlar. Şeyh Sait isyan üzerine 
yapılan takibat neticesinde 
Şark viliyetlerimizdeki ağa
ların kısTJlı küllisi ele geçirilip 
tedip edilmiş isede bunlardan 
bir kısm• ve ele geçirenlerin de 
firara muvaffak olan akraba ve 
oğullan lrana iltica etmi.tlerdir. 

Bunların oradan Türkiye da
hilindeki aşiretler efradına hü
kflmete isyan için daimi surette 
tahrikatta bulumalan tabiidir. 

Ağaların gıyabında bile bir 
türlü korkudan halas bulamıyan 
bu basit zihniyetli halk kütlesi 
de onların tahrikatına alet 
o!urlar. 

Ağalar aşiretler arasın da her 
şeye hakimdir. Kurunu vustada 
Dere Beyi ne ise bunlar da odur. 
Ağa gerek aşiret efradı arasın

da ve gerek başka aşiret .er ef
radı ile kendi aşireti efradı 
arasındaki davalan heleder ve 
hüküm verir. Ağa bu zavallı halk 
kütlesi için hakkının müdafii 
farzedilir. Esasen hükumete 
gitmelerini de ağa meneder. 
Aşiretin hükumet ile olan mü
nasebatanda ağa kendisini tabii 
bir mutavassıt addetmeğe alış
mışbr. 

Maalesef eski idarelerin zafı 
ağanın bu vaziyetini adeta meşru 
bir hal gibi telakki etmeğe hal-

kı sevketmiştir ki hiç bir menfa
atları, ağadan hiç bir hayırlı 
yardıma mazhar olmadıkları hal-
de bu cahil insanlar bu hayata 
tahammül edip geçinmektedir-
lez. 
. ,.Ağalar aşiretin 

1 

malısulünü 
toptan istediklerine kendi istedi
ği fiyattan satar ve sahiplarine 
kendı istediği parayı ver;rler. 
Bu suretle aşiretin bütün istih-

salatınm meııfaatı sadece aşi· 
ret ağasına gider. Bu yüzden 
ağalar büyük servetler toplamış· 
lardır. 

O havalide bu bela kadar 
mühim diğer bir bela daha var
dır ki oda şeyhlerdir. Şeyhler 
ahalinin manevi kuvvetlerini 
ağalar kadar istismar ederler. 
Hatta ağaların birçoğu bile 
şeyhlerin nüfuzundan kurtulamaz 
ve· zahirde olsun onlara hürmet 
etmekten fariğ olamaz. 

Bu şeyhlerden bir kısmı hem 
feyhti hem de ağalar kadar 
dere beylik ve şekavet yaparlar~ 
dı. Hizan tekkesi sahibi şeyh 
Ali bunlann en açık bir misali 
idi. Halk nazarmda çok muhte
rem ve ahfadı resulden telakki 
olunan bu adam hakikatte müt
hiş bir şakiden başka bir şey 
değildi. Bu adam Bitlise vaki 
olan hücum sebebile asi kürt
lerin muharriki olduğu sabit 
olarak Bitliste idam edilmiştir. 

Zahirde şeyh görünen bu ada
mın tekkesinde daimi kırk elli 
tane mUsellah avenesi vardı. 
Bunları çapul yapmak ve gözü
ne keıtirdiği kızlan cebren alıp 
kendine getirmek için kollanırdı. 

Cumhuriyetin gerek ağalara 

ve gerek ıeyhlere bu nameşru 
kapılan tamamen kapaması bu 
iki zümrenin tabii kat'iyyen işle
rine gelmemiştir. Bu son veka'yı 
de bu iki zümreden lrana iltica 
etmiş olanlarının elele vererek 
yaptığı kanlı bir harekettir. 

Son senelerde lran hükumeti-

SO·TUNLARDA 
SE.YAHA-T · 

Aczin dili 

Şark hudutlanmızdaki ha· 
dise, bir fedadır. Fakat 

onun kanlı perdeleri arasına 

gülünç bir sahne, tuhaf bir mec
lis katıştı. Bu acaiplik, komşu-

muz Iranın, eşkiyaya "heyeti na
sıha,, lar göndermiye kalkışması 
ile başlar. Ben bu teklifi eşidin
ce, iki hisse birden kapıldım. 
Eşkiyaya nasihat etmek, kan 
döken zulme sözle karıı durmak, 
haydutluğu teıvikten başka neye 
yarar? Diyen mantığımın yanı 

başında hafızamın perdeleri 
kalkıyor ve bizim ''heyeti nasıha,, 
!arımızı hatırlıyorum. 

Dürzillere, Yemen Zeydilerine 
Kaçanik soysuzlarına, nasihat, 
para, hil'at ve rütbe dağıtan 

ko!-muş imperator~uğun tarihteki 
kirli izleri bir bir gözümün önün
den geçiyor. İki ihtimalde:n birisi, 

Iranın da, bu korkunç miskin
likle böyle bir karar vermiş ol
masıdır. Öteki hem akla daha 
yakın hem tedbire daha uygun-

dur: lranlılaran her hangi bir se
beple bize bu düşmanlığı yap
makta fayda görmeleridir. Zaten 
bu memlekette yabancı nüfuz-
laran vücudu inkarla kapanır 
şeylerden değildir. Azer Türk
lerile Anadolu evlatları arasın
daki kan kardeşliğini yabancı, 
düşman ve daima kızgin bir 

dıvarla ayırmakta çıkarı olanlar 
buluna bilir. Bu kötü maksatla-

rını örtmek için "heyeti nasıha,, 
maskesini kullanmağa kalkışmış 
olabilirler. Bunlardan biri aczin, 

öteki lesat ve hilenin i~idir. 
Böyle acemi liileci gibi iki yüzlü 
ihtimaller karşısında kalanlar 
için tutulacak yol birdir. Daima 
hile ve fesadın varlıgım l.c.abw 
etmek, ona göre tedbir almak. 
Şimdi Ağrı dağında patlıyan 

tüfeklerin "Şirü Hurşit,, dam
galı olduğunu, deve kervanları
nın eşkiyaya Sadri, Amberbu 
pirinçleri taşıdığını işidiyoruz. 
Çılav ziyafetleri üstüne diş kirası 
kabilinden nasihat vereceklermiş. 
Şah hazretlerine vazifefesini yap
mış bir insan ferahlığı veren bu 
tedbirler bizi sadece güldürü· 
yor. Bu tebessüm de bir maske
dir, gürliyecek yannki gayzımızı 
örten bir maske. 

SeqqaA 

~--------~---...-
Peşte mimari kongre .. 

sinde Türkler 
Oüzel 5(1.n'at:ar birlılfi nunzari Şu

besitı .en: Peştede eylülün ilk haf
talarında toplanacak olan Bey
nelmilel 12 inci mimari kongre
si Türk mimarlarının davet et· 
miştir. 

Tafsilat almak isteyenlerin şu
be umumi katipliğine müracaat
ları. 

nin memleketinde medeni hare
ketlere rehber olduğu duyuluyor
du. Aşiretleri iskan etmek siya· 
setini takip ettiği söyleniyordu. 
Halbuki son vekayii ihdas eden 
eşkiyanın ve aşiret ağalarının 
Jran hükumetinden kuvvet ve 
vesait aldıkları görülmüştür. İs
yan tertibatının kendi toprakla
rında hazırlanması ve bu hazır· 
hklara yardım edilmesi, Türkiye
ye dost görünen lranın medeni
yet rehberliği ilenasJI telif edi
le bilir? 

CENNE1 
• • 

FEDAYILERI 
Beklenmiyen kara bir haber 

Emir Bedi l hırsızların taarruzuna uğramıt 
ve alçakça öldürülmüştü 
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Sultan bu şerefli gençleri alın
lanndan öpmüş, onları oturt
muş ve bütün nıaceralannı ken
di ağızlaırndan dinlemek iste
miştir. 

Ha 1 dun, memleketlerinden 
nasıl çıktıklarından başlıyarak 
geçirdikleri her şeyi nakletmiş, 
Salihattin bunları dikkatle din
lemiş, sonra kendisi söylemişti: 

- Sizi son derece takdir 
ediyorum. Siz iftihara değer 

gençlersiniz. Şimdı iki asker gi
bi konuşalım. Bundan sonra ne 
yapmak fikrindesiniz ? 

Haldun cevap verdi: 
- lhtiyar amcamız Emir Bedii 

bizim avdetimizi bekliyor. Onun 
intizarını uzatmamak, Melikeyi 
götürmıek isteriz. · 

Sultan, gençJerin bu samimi 
hissini takdir ettiğini söyledi ve 
ilave etti: 

- Ben de ayni arzunun yeri
ne gelmesini isterim. Onun için 
eski dostum olan amcanızı bu
raya çağırmıştım. Keşke bu da· 
vetimi kabul etseydi .•• 

Sultan sözünü tamamlıyama
dı. İki kardeş, gaybubetleri es
nasmda amcaJarının bir kazaya 
mı uğradığım sordular. 

Sultan: 
- Maalesef öyle ! Dedi. En

dDlils sularından gelen son ge
minin getirdiği haberlere göre 
Emir Bedii evinde hırsız bas
kınına uğramış, hırsızlarla mü
cadele ederken yaralanmış ve 
neticede vefat etmiştir. 

Bu hiç beklenilmiyen kara ha
ber, iki kardeşi yıldırımla vurul
muşa döndürmüştü. lki kardeş 
de metanetlerini muhafazaya 
çalıştıkları halde gözlerinden 
yaşlar akmıştı. iki kardeşin ak
lına birdenbire Melike gelmiş, 
onun bu meş'um haberden ne 
kadar müteessir olacağını dü
şünmilşlerdi. Melike, tam es
rarkeşlerin elinden kurtularak 
emniyet ve huzura kavuştuğu 
sırada matem tutacaktı. 

Salahattin de, iki biradere bu 
kara haberi verdiğinden çok mü
teessirdi. Onun samimi teessürü 
ve çok teselli verici sözleri iki 
biradere .kuvvet veriyordu. 

Haldun vak' anın tafsilatını me
rak etmekte idi. Onun için sul
tandan bu tafsilatı rica etmiş, 
sultan, Haydarı içeri göndermiş 
ve aldığı son raporu getirtmişti. 
Emir Haydar raporu okudu: 

" .... Efendimizin emrine tevfi
kan Endülüs sularına hareket 
eden gemimiz Karteceneye uğrı· 
yarak orada Emir BedHin vazi· 
yetile alakadar olmuş ve onun 
ahvalini tahkik ve tetkik eyle
miştir. Heyetimiz Kartaceneye 
çıkar çıkmaz mumaileyh Emirin 
hanesini aramış ve ahvalini sor
muş ise de ilk vehlede onun bir 
müddet evvel irtihal ettiği habe
rile karşılaşmış ve bu hadisenin 
şu şekilde vuku bulduğunu an
lamıştır: Bundan bir müddet 
mukaddem, sultan Salihattin 
tarafından gönderilen ve burada 
bulunan yeğenleri Melike hazret
lerine teslim olunan nadide mü-

cevherat, emir Bedffn e.f. 
mensup hizmetçiler tarafıne 
ötede beride mevzuu bahsoldl 
neticede bir takım hırsızlar 
kıymetli defineyi yağma etıt 
için emir Bedilin konağına ta 
ruz etmişlerdir. Emir Bedi) 
kaç adamile birlikte bunla 
taarruzundan haberdar olaı 

bunlara karşı hareket etı 
mütecavizlerin bir kaçını tel 
lemiş, fakat miicadele bahnesiı1 
terki hayat etmiştir. Mütecat 
Jerin birkaçı maktul düştükt 
sonra bunlar firara teşebbüs 
mişler, fakat hariçten yeti# 
yardımcılar bunlan yakalamışl 
bu suretle bunlar mlicevhet 
da almadan hükumete tesl 
edilmiştirler. Emir Bedilin irtih 
üzerine hükumet bütün qya 
metrukatına vazıyet ederek • 
rislerinin avdetine kadar bud 
rın muhafazasını deruhte etlll 
tir. Bu suretle Melike sult• 
ait her şey muhafaza altıJJ 
bulunmaktadır. 

Emir Bedilin komşuianncl 
bu malumatı aldıktan sonra b 
kümet mahafili ile temas edett 
tahkikatta bulunulmuş, vak'~ 

arzettiğimiz şeklide cereyan ' 
tiği tehakkuk etmiştir. 

Vaziyeti bu şekilde tesl 
ettikten sonra *a~e 
temdidi .ikamete lbtunı~ör,;fQ 
yerek diğer işlerimizi ikmal 
hareket ettik.» 

Raporun kıraati hitam bt 
duktan sonra, evveli Haldı 
söz aldı: 

- Merhum amcamız son d 
kikasını kahramanca geçirııı 
ve askerce ölmüş !.. Bundan el 
layı derin bir teselli duyuyorıJ 
Bizim vazifemiz onun ruhuJ 
şadedecek, onun arzulanm Y 
rine getirecek bir şekilde hatı 
ket etmektir. Onun için sultf 
Salahattillin bize yardımını ri' 
ediyoruz. Salihattin cevap ver~ 

- Size her yardımda bulun 
cağı~a söz. veriyo~u.m. Bura~ 
ne ıstersenız emnnıze ama~ 

olacaktır. Yalnız sizden bir uı' 
sele hakkında sarih bir cev• 
bekliyorutn. Melike hakkında t 
düşünüyoısunuz? .• 

Haldun, kardeşinin yüzli' 
bakb, Zeydun gene sözti ot 
bıraktı. Haldun da şu caval 
verdi: 

- Merhum amcamızın bütV 
arzusu onun ikimiıden biri' 
intihap etoıesi ve onunla evleı 
mesi idi. 

Salahattin sordu: 
- Peki, Melike hanginizi i 

tiyor? 
iki kardeş birbirlerine bakt 

lar, sonra ikisi birden cevı 
verdiler: 

- Bilnıiyoruz ..• 
- Allah Allah! nasıl olur? 
- Hakikaten bilmiyoruz. 
- O halde kim bilir?. 
- Bunu ancak Melike bilit• 
Selahattin bir az düşünd1 

sonra baıını kaldırdı: 
- Melikenin ikinizden birif 

sevdiğine kani misiniz? ..• Bel~ 
ikinizden birini de sevmiyor -1 

istemiyor. O takdirde ne yapaJ 
sınız? ••• 

( Bitmedı) 



istanbul limanında ıslahat 
[Üstarafı 1 inci sayıfamızda ] 

rinin bir elden idaresi sistemi
ni tetkik ve tesbit edecektir. 

Bu tetkikat neticesinde lstan
b~da bir (Liman emaneti) teş· 
kıli Ye Ticareti Bahriye Sahil 
ıı~hiye, Fenerler, Deniz' polisi, 
Lımaıı tirketi, Klavuz ve rö
morkör işleri gibi dairelerin 
bQ merkezde toplanılması ta· 
ıavvur edilmektedir. 

. Bu t~ktirde Liman eminliğine 
T ıcareti Bahriye mildürii Zeki 
veyahut Liman şirketi müdürü 
~:mdi Beylerden biri tayin e-

. ecek ve kendisine vasi sala· 
hıyet verilecektir. Yeni Liman 
am· liv• •• 

ır gı ıçın bir meb'usun da is-:i ıikredilmektcdir. Bu şekil-
.e. timdiki Liman şirke· 
tınm is-ı· " L· t h il .... ıman a m ve 
tahkliye, su itleri dairesi,, ola
ca br. 

ll12mdi bey diyor ki 
Diğer taraftan Liman şirketi 

mOdürü hamdi bey de Limanın 
ı~lahı için bir komisyon teşkili
nı muvafık bulmakta ve Lima
nın müstakbel şekli için şu iza· 
&.b vermektedir: 

- Her memlekette Liman 
İ§lt!ri umumi hizmetler arasma 
girmiştir. Limanlar hiç bir zaman 
kendi vandatile inşa ve işletme 
ıı:ıasraflarmı çıkaramazlar. Bu
ııun İçin liman işi bir ticaret işi 
o~maktan çıkmıştır. Yollar, köp
rüler ve diğer unıumi müesse. 
ıcler gibi umumi ıı:ıenfaatlere ya
nyan Limanların irışa ve işlet
rbe .. işi de artık hiç bir memleket-

te ti~aret şirketlerine verilmemek
tedır. 

LimanJann idaresi ise her 
.. ~ekette muhtelif şekildedir. 

, oJsY9.P.w li~anının doğrudan doğ-
~ya yah~t hükumetçe yapılacak 
hır komısyon nıarifetile idare 
edilmesi şeklinin bir takım mah
ZUrlan olSa gerektir. Çünkü bu 
tekil lim~nın çalışması ve ileri
lernesile menfaatleri birlikte olan 
•~bir halkını ve şehir tüccarını 
taıı:ıaınen memnun edemez. Hal
k~ ve tllccann da bu işlerle 
~a~~ıını temin etmek, işi el 
bır~tgile görmek çok faideli olur. 

liman işlerinin yalnız beledi
yeye Veya ticaret odasına veril
mesi gibi bir şekil mevzubahis 
olaınaz. Şu halde akla ve ihti-

~ca c.n uygun . 0 !an şekil ltalya, 
unaruıtan gıbı bize yakın 

memleketler limanlarının idaresi 
. usullerine bakınaktır. Çünkü li

man idare işleri için kendimize 
mahsus yepyeni hir tip bulmıya 
ltizuıı:ı yoktur. Çünkü böyle iş-

• (erde her zaniaD icat ve ihtira
<!~ ·kaçmak ve garbin seneJerce 

• tecr9be . ettiği yollardan gitmek 
Z~dir. Bize en uygun gelen 
fe~l, dilnya~ın diğer yerlerinde 
tatbi~ ~dilerek muvaffakiyet elde 
edilmif bir ıekil olacakbr. 

En iyi kanunlarıınızı garpten 
~ğımıza, en iyi bioalarmız Gap
tekılerin taklidi olduğuna bakar-
1ak, bir fen meselesi olan liman 
itle~in de Garptekilerin ayni 
tekilde idaresine zaruret olduğu 
neticeıine vanrıı. 

Liman idareleri için en iyi 
usul muhtari idarelerdir, hüku
metimiz, belediye ve ticaret 
odasının iıtirakile yapılacak yeni 
bir organizasiyon Istanbul lima
DllUD idaresi için iyi bir esas 
olabilir. Bu idare hükmi şahsi
yeti haiz olmalı •e tıpkı Şehre
maneti gibi salaMyete malik 
hulunmahdır. Hatta bu idarenin 

ismine (liman emaneti) denebilir. 
Fakat liman idaresi vazifesinin 
bir kanun ile tayin edilmesine 
ihtiyaç vardır. 

Bu idare tıpkı Şehremini gibi 
tayin edilmiş (liman emini) veya 
(umumi müdürü) belediye mec
lisi gibi bir liman meclisi tara
fından idare olunmalıdır. Liman 
meclisi azalarımn yarısmı hükii· 
ınet ve diğer yarısını da Istan• 
bul Şehremaneti ile ticaret oda· 
sının intihap etmesi kabildir. 

Liman idaresinin belli başlı 
varidatı olmalıdır. Yunanlılar 
(Pire) limanı ıçın gümrük 
resmine % 7, memleket içinden 
gelen eşyanın oktruva resmine 
% 25 hisse zammetmişlerdir. 
Bu para senede iki buçuk mil
yon Türk lirası tutuyor ve bu
nunla limanlarını yapıyorlar. 

Biz gümrilk resmine zammet
mezsek vapur, şimendifer nav
lunlarına % 5 kadar bir liman 
hissesi, belediye vergilerine % 
2 kadar bir liman hissesi koya
biliriz. 

Ayni zamanda lstanbul ticaret 
odasının var;datından ayrılan % 
10 ihtiyat akçesi de limana ve
riJebılir. Diğer bir takım vari
datla beraber bu paralar işe ki· 
fi gelebilir. 

Liman idaresi kendi varidatını 
karşılık göstererek topluca bir 
istikraz yapıp sekiz on senede 
yapılacak işleri bir iki senede 
bitirerek limanımızı çabuk ıno-

dern bir hale sokabilir. 
Liman idaresi yapılınca liman-

daki resmi ve hususi müessese· 
ler ve işler buraya bağlanmalı· 
dır ve bunlar aynen (Ceneve) 
limanınm sisteıpidir.. Nitekim 
Yunanlılar da bu usulü alarak 
(Pire) limanını ıslah etmişlerdir. 

ee 

Barem cetveli 
heveti Vekileden heniiz 

çıkmtJmıştır 
Ankarada bulunan Emanet 

muavini Hamit B. ahiren şehri· 
mize dönmüş ve bir muharriri
mize demiştir ki: 

Yeni Belediye kanunun 
bazı maddeleri bir takım tali· 
mat ve nizamnamelerin yapılma· 
sını amirdir. Ankarada bunlan 
ihzar ettik. 

Zabıtai Belediye ile polislerin 
tevhidi hakkı Belediye kanunile 
Dahiliye Vekiletine ._ erilmiştir. 
Vekiletin bu salahiyeti hangi 
vilayetlerde istimal edeceği he
nüz belli değildir. İstanbul teıkila-
b için de bir karar verilmemiştir. 

Emanetin Barem cetveli Da
hiliyede tastik edilerek Heyeti 
vekileye verilmiştir. Cetvel he· 
yeti vekilede tastik edilip çık
mamışbr. 

İki sefir 
Uzun zamandanberi Avrupada 

seyahatte bulunan Amerikan se
firi M. Gru bugün Ganj vapu
rile şehrimize gelecektir. Çeko-

sluvakya sefiri de dün Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Sefir yazı Boğaz içinde geçi
recektir. 

;;······Bu·· ·· k d d b 1 H······ yu a a a a o:::::::: 
:5 Maarif cemiyeti tarafından !! 

il tertip edilmiştir. fi 
1 17 temmuz perşembe akşa- § 
U ~ı, . Yat kulüpte. Biletler 2, 3. § 
n 5. lıra. her hamm, her erkek, § 
ii bır çift için gazetemiz idare- ! 
~i sinden de tedarik edebilirsiniz. 5 
=· G·d· = a ı ıp gelmek için vapurlar- ;: 
i da hususi tarife. ii 
r.:::::m::::r.:1ı:::::=::e:::::::::::~::u::::::::::i! 

Deniz levazım satın alrna ko-r ~ ~~~~~ı 
VAKiT 

misyonundan: . 
40800 metre yerli mamulatı Amerikan bezi: kapalı zarfla ihalei 

katiyesi 22-7-930 talı günü saat 14 te deniz efradı ihtiyacı için 
yukanda mıktan yazılı Amerikan bezi kapalı zarf usulile müna- . 
kasaya konmuştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve 
vermek istiyenlerin de ihale günü ve saatında Kasımpaşada deniz 
levazım aatın alma komisyonuna müracaatları. . 

Yüksek mektepler miihayaat ko-
misyonundan: · 

, Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar, Gazipaşa 
yatı mekteplerinin ekmek, sadeyağ, et, kuru erzakı, peynir, zey· 
tinyağı, zeytin, sabun, şeker, makarna, şehriye ve sairesi ve bu 
mekteplerle Güzel san'atlar alıadewisinin mahlukatı ka.ruJı zar.fla 
münakasaya konulmuştur. 
Mtahrukat ) 
Et 
Ekmek · 
Tereyağ 
Pirinç 
Yumurta 
irmik 
Süt 
Un 

' ı 14 temm111; 1930 pazartesi s••t 14 te ; 

.. 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Patates 
Kırmızı ve siyah mercimek 16 temmuz 1930 çarşamba saat 14 te 
Kuru fasülye 
Nohut 
Soğan 
Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Zeytinyağı 
Şeker 
Sabun 
Z~ytin . 
Makarna 
Reçel 
Şehriye 

19 temmuz 1930 cumartesi saat 14 te 

Fın~klıda GUıel san'atlar akademisinde müteşekkil yli'kselt'U 
mektepler mübayaat komisyonunca kapalı zarfla ıhale edilecekWr."' 
İhaleye konulan işbu maddelerin her birini itaya hlip olanların 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini Fındıklıda yüksek 
mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuzları kapalı 
zarf içine koymalan lazımdır. Her mektebin alacakları miktar ve 
evsaf şartnamelerde yazılıdır. Şartnameler her gün yüksek mektep· 
ler muhasebe-.sinde görülebilir. 

Samsun vilayeii daimi 
meninden: 

encu-

1 - Samsun Selahiye malıallesfnde yapılacak mektep binası
nın iki ·ketifname ile on dört bin sekiz } üz seksen bir lira kırk 
iki kuruşluk inşaat ve tamiratı temmuzun on yedinci perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidan malisine ve hüsnü haline itimat edi
lenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve tamiratın devamı müd
detince mül.tendis veya mimar veyahut liyakat ve kifayeti fenniyesi 
Nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam e
deceğini vesaikile temin edenler dahi olabilirler . 

3 - Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve 
ihalat kanununun yedinci maddesinin fıkrai ahiresine tevfikan te· 
minat itasına mecburdurlar. 

4 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler yevmi mezkiirda sa
at on beşe kadar teminat mektuplarını bir zarf derununda ve 
miktarı tenzilitlarmı ayni zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf de
rununda pullu ve imzalı olduğu halde tahrir ve esas zarfın üzeri 
münakasaya dahil olduğu iş zikredilmek üzere sahibi tarafından 
mühürlenmiş olduğu halde ima mukabilinde Vilayet daimi encüme
nine teslim eyliyeceklerdir. 

5 - Münakasaya konulan tamiratı şartnamesi ve evrakı keş
fiye.si münderecatına ittila hasıl eylemek üzere istihdam edecekleri 
Fen memuru ile birlikte nafıa baş mühendisliğine bilmüracaa de· 
ruhte edecekleri işin bilcümle teferruatına vukuf hasıl ettikten 
sonra münderecatını kabul ve tasdik etmiş addü itibar olunacak
larmdan badel ihale ' nükul ederlerse teminat akçesi zapt ve irat 
kaydolunur. 

6 Temmuz Pazar 930 

Safer 
1349 

Bu geceki Ay 

Goneıtn tlofuıu: 4,35 - ba!tır : 19.44 
AJ1rn doğuıu : 16.59 - balı1ı : 1,30 

. Namaz vakitleri 
5altal. Ôlle bdııdı Aktam Y •t•ı lnıaak 
2,3!1 lZ,19 11,19 19,44 Zl,45 Z.18 

Hava ı 
As" eri rasat umum merlc.tzlnc!en 

alınan malfimat:ı g6rt: 
Hava tazvilci ve dell§mesl c 

Memleketimizi kaplamıı bu
nan Akdenizin dllştlk, tazyıki 
şimalden bir az gerilemiı YO 

şarka doğru ilerilemiştir. 
Hava nasıl olacak ? 

Hava memleketimizde ebe• 
riyetle bulutlu ve şark mmta
kası yağmurlu geçecek, ruz
gir cenuptan diger m1Dtaka· 
larda ıimalden mutedil ıark
tan kuvvetle esecektir. 
Hava nasıl geçti? 

Hava memleketimizde ıark
ta bulutlu, garpte kısmen, or· 
ta Anadolude, Karadeniz sa
hilimizde yağmurlu geçmiş, 

ruzgar ıimalden mutedil ola-

rak esmiştir. " 
Dün. s2at 15 te sıcaldf.!ç:. 

Marmara, Adalar denizi ve 
cenubi Anadoluda vasati 30, 
Edirne ve ıarkt Aııadoluda 
vasati 25 Karadeniz sahilleri
mizde vasatı 22 sanbgrat ola
rak kaydedilmiıtir. 

Ri!dyo ı 

Bu aktam Ankarada 
Saat 19 R. C orkestrası: 

ı - Veber uvertur operet. 
2 - Dcbussi küçük suvir. 

3 - Rahmanicof ınelodi. 

4 - Puncini fantezi la bohem. ") 

5 - Zihrer vals hissi vatan, 

6 - Jirardon mars debon viyo, 

Saat 20 - 35 ajans haberleri, 

., 20 • 50 de Caz. 

Sinemalar ı 

Alkazar - Hakimel cihan 
Alemdar - dilcitçi güçell 

Beıiktq Hilal- Çann yaveri 

Ekler - Perestif 

Elhamra - Üç nikAh 

Etuval - Silik çehreleı 

F raDSIX - gönül isterse 

Majik - Talili T ot 

Melek - seni sevdim 

Opera - Ebedi ınuamma 

Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy - Kadın 

Eğlence verlerl ı 

Garden - Mezeyi Balet, Bekefl, 
Vantura 

Tilrku•a:ı - Tize, ve Lidina 6 - Encümeni · vilayet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 
7 - Şartname ve evrakı keşfiye suretleri lstanbul vilayet nafia Tarsov 

baş mühendisliğine irsal kılınmıştır. Tepebatı bahçesi-V aryete,sinema 
1 

Talip olanların ve daha ziyade maliimat almak istiyenJerin Taksim ,, " " 1 

vilayet Ve Istanbul vilayeti Nafıa baş mühendisliğine müracat eyle- L-iiiiiiiiöi--~----------iiiiiiii;;,;;;;;;;;;;;;;;;;--ı.f 
mel eri ilin olunur. 
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Gazi Muallim mektebi 
Teşkihilı ve kabul şartları : 
Gui rmalBm mektebi bir iburi Ye bir mesleki kısımdan 

milrekkek ylbek derecen n leyli bir muaalim mektebidir. 
ihzari kaamm tedriıl mlkleU iki 1e11e olup ikinci senede ta .. 

lebe fen ve. edebiyat fQbelerinden birine ayrılır. Mektebin ihza
r1 k1ıımını bıtlrenler mealekt kısma geçerler. Mtıleki kısım: 

- RJyuJye, 
2 - Tabliye. 
3 - Tarih ve Coiraf,a, 
4 - Edebiyat. 
5 - PedagojL 

Şubelerini havidir. Meıleki f1lı.el • t h .1 ndd t• .. .. 
tl d. b b l g enn a 11 mu e ı uç so .. 

mu r ır, u IU e erden birin. biti 1 ı· 
mekteplerine muallim olurlar.• ren er orta mekteplerle mual ım 

Mealekf kısım mezual D 
l • • k 0 ... arı arlllfiınun Fen ve Edebiya şube-
enne gırere ç '"'mestir d h d d . . . ·....:-k t k h kk k a a evam an ıonra lısan ımtıhanına 
ı,..... e me • ına azanırlar 

Gazi muallim mektebı'nı·b 'h. • k • ı %arı ıımına aşağıdaki ıartlan 
aız talebe kabu olunur. 

1 - VOcadu ••ilanı ve k 1 k 
2 y . . uaursuz o ma • 

- aıı yır~ı llçten fazla olmamak. 
3 - Dk mualllm - kt b' k. 
4 M k b ... e e ı mezunu olma 

aff
-ak le tke • kabul için yapılacak mllsabaka imtihanında 

lll1IV o mı . 

Mektebin ihzari kıs b · · t'b · k · · ea1 mının mUaa aka ım ı anına gırme ıstı• 

1 ude: ı!~~~uz l 930 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri 
m k 1 eilrdıniiel ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta 
me tep m r ükl · b k • tib 

1 
erıne müracaat etmelidirler. Yapılacak mU1a-

a ~ ·~ ~n 1arının tarihi iki ağustoı cumartesi ve dört ağustos 
aıa eıı ı1 underidir. İmtihanlar muallim mekteplerinde bulun-
mıyan yer er e orta kt l d t h · " 1 1 k 1 k 
1 fh il me ep er e a rırı o a ara yapı aca tır. 
'!1
1 

1 ~nt' sua eri Gazi Muallim mektebi müdürlüğUnden gönde· 
n eceK ır. 

1G~zi muallim mektebinin meılekt kısmına ihıari kısmım bitJ· 
ren er e~ başka aşafcıdaki şartları haiz olanlar da kabul olunur. 

2 
- Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
- Yaşı yirmi betten fazla olmamak. 

3 - Liseden mezun olmak. 
k A) Mesleki kısmın pedagoji şubesine geçmek için ihzari 
ıımına girmezden C'fVel iki ıene ilk mektep muallimliği yap

mış bulunmak şarttır. 

1 
\\ Mesleki kısım pıbelerine girecek liae mezunları 20 eylUI 

" ' ' l•f'ihıne kadar mektep mUdllrlUğUne müracaat etmelidirler. 

Posta telgraf U. M. levazım mü
dürlüOünden: 

1 _ MUstabdimin için imal ettirilecek 2500 - 2700 takım elbise 
•e kasket kapah zarf usalile mlinakaaaya konulmuştur. 

2 _ lbalesi 16 tcmtııuz 930 tarihinde icra kılınacağından talip· 
lerin şartname almak için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini 

ihtiva edecek kapılı ye memhur zarfları tevdi için de mezkur ta
ribe ınüsadif çarşamba günü aaat on dörtte lıtanbulda Yeni posta
nede milbayaat komiıy0nuna müracaatları. 

1 Emniyet sandığı müs-
takrizlerinin nazarı 

dikkatine: 
Emniyet sandığı miidürlüğünden: 
Vadeleri hulQlUnde tcdiyci dcyn edilmemesinden dolayı bilmüzaycde satılan emvali gayri menkul 

borçlularına bir haftalık ıon bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne d 
icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi mütteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak 
milracaatlar da kabul edilmiyeceiine mUtedair bir kayıt olmadığı halde eski icra kanunundan 
mUltebes bir itiyat ıaikasile vukua gelen müracaatlann is'afına imkan olmadığından alakadarların 
kat'ı karar çekilmeıden evel borçlarını ödemif veya yenilemİf buluumalan lAıım geldiği ilan olunur. 

Seyrisefain 
Merkez ıcentcsl: Galata KöprU başında 

Beyoııu 2S62. Şube acentesi Mah

mudiye Hını altında lstınbol 2740 

lskenderiye sürat 
postası 

( 1 Z Ml R) vapuru 11 Tem· 
muz Cuma günil saat 13 te 
Galata rıhtımından hareketle 
ertesi sabah lzmire varacak 
ve aynı günün akıamı lzmir
derı kalkarak Pazarteai İsken
deriyeye varacaktır. lıkende· 
riyeden. Çarıamba kalkarak 
Cuma lzmire varacak ve öğ-
leden sonra İzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden aonra fs. 
tanbula ıelecektir. 

lstanbul - lskenderiye yol· 
cuları için : 

Lira 
Birinci kamaralar • l 20 
ikinci • 80 
Üci.ıncU • 40 
Glh erte ) emekclz 20 

Bir yolcunun azimet ve av-
det biletinin avdet kısmın· 
dan yüzde yirmi beş, üç veya 
daha fazla nUfuslu bir aile 
olursa yliıde otuz; ve Uç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
azimet biletlerinden yUzde 
on tenzilAt yapılır. 

ı zmır .. ~ ersin sürat postasr 
(KONYA) vapuru 8 Tem

muz Salı 12 de Galata rıh-
tımından kalkar. Çarşam
ba sabahı İzmire varır ve 
aktamı lımitden kalkarak 
Antalya, AIAiye, Mersine gi· 
der ve dönüşte Taşucu, Ant· 
mor, Aliiye, Antalya, lzmire 
uğrıyarak gelir. 

Ayvalık ~ürat posta>ı 
( M E R S İ N ) vapuru 8 

Temmuz Snh 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçiikkuyu, Edremit, 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve dönUşte mczkOr iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

12, 13 temmuz 930: Kadmlara 
14 " ,, Erkeklere 

Türkiye seyrisefain idaresi 
mütekaidin Ey\am ve aramilin 
haziran 930 maaşları balada 
muharrer günlerde verilecektir. 

7 Temmuz pazarhsi Trab
zon birinci postası yapılmıya
caktır. 

•ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali mühendis kısmi - Sanayi kurları 

15 temmuıdan itibaren her perıembe ve cuma gtinleri saat 9 dan 
12 ye kadar müracaat kabul olunur. 

Lise talebesile Fransızca öğren
mek isti yenlere: 

Franıızcanm ruhu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek için Muallim 
Biti Efendinin ( Gayrı kıyasi fiiller rehberi ) ni alınız • Fiatı 50 
posta parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi.. 

Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve meccani olan bu mektep atideki şubeleri havidir: 

ı - Yükse·k maden Mühendisliği. 
ı - Yüksek sanayi Mühendis1iii. 
Bu ıubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj için Avru· 

paya gönderilir. Münhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- Maden meslek şubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavut yetiştirir. Tahsil müd· 

deti 2 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me· 
zunlan imtihanla kabul olunur. Asgari yaı 18 dır. 

Orta mektep mezunlarının kat't tnütataatlan için 25 temmuz 
930 tarihine kadar mühlet verilmiştir. 

Duhul imtihanı yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde mahal ve 
zamanı icra gazetelerle ilin edilir. 

Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu
amelesi başlamışhr. lstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve sıhhat 
raporunun Zonguldakta mektep müdUriyctine irsali. Müdüriyet 

------------------ -----------------
ispirto ' re ispirtolu içl{iler iı1hisarı 

unıuı11 ~1JüdiirliiQünden: 
lıpirto ve ispirtolu içkiler inhfsan idaresinin Istanbul içinde 

kamyonla bir sene zarfında yaptıracağı nakliyatın münakasa ruse

tile 15-6 930 tarihinde ihalesi muarrerken görülen lüzum üzerine 

milnakasa temdit edilmiıtir. 22-7-930 tarihinde mütaaahhide ihale 
edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sUrmek için umum 

Müdürlük ticaret şubesine müracaatları. 

Çanakkale Nafia baş mühe
ndisliğinden: 

Çanakkale Nafia dairesi için atideki şerait tahtında imtihanla 
ve 150 lira ücreti maktua ile bir baş makinist alınacaktır. 

ı - Talipler Buharlı ve Mazotlu silindirlerde çalışmış olmaları 
ve tamiratını bizzat yapabilmelidirler. 

2 - Baş makin:st bir imalathaneyi idare edecek iktidarda ola
caktır. imalathanade Torna ve Tesviye makineleri mevcut olduğu 

•·-----------··.. gibi dökmecilik şubesi de vardır. 
3 - Talipler istanhul Şehremaneti heyeti fenniye!.İnde imtihan Matbaamıza ~eie11 eserler. -

İçtihat 
300 iıncu ~a\ ısı Prof. Bamma\, Dr. 

G ustn' e r ..e Ban. Dr. R. Doz) nin mc
kaleleri 'c Tokadı zade ~ckıp, Ebuhc· 
kir Hazım, I· c\ zu ll:ıh ~aciı, A bdullah 
Cevdet Be\ lcrin şiirl crilc çıktı 1 faik ~ıı
irı 'c mutcfc!.kiri e) ranınin seçme 
parçaları c:ızıptir. 

edileceklerdir. 

4 - Talipler Temmuzun on betinci gününe kadar Şehremaneti 
heyeti fenniyesine müracaatla kayıtlarını icra ettirmeleri ve heyeti 
fenniye tarafından tayin olunacak imtihan gününde i batı vücut et· 
melidirler. 

5 - Evrakı imtihaniyye heyeti fenniye t arafından tatbik olu· 
narak ehliyeti haiz olduSi'u tebeyyün eden in~ihap oluna;aktır. 



Cueteye gonoerlJtttk rnettcplann üzerine Jdare içinse C Jdare) razıya 
elt w (Yazı ) t~ıreti konulmalıdır. 
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KOLUMBiA 
PLAKLARINDA OKUDUGU 

lUil ve BHDD·UU 
ŞARKILARINI 

Demiryolları 

Konya işletme müfettişliği telgraf atelyesı için telgraf ve telefon 
makina ve santrallarının gerek elektrik devrelerine ve gerekse 
torna ve. tesviye işlerine hakkile atina bir işçiye ihtiyaç vardır. 
imtihanda muvaffak olaiı ehliyet ve iktidarına göre şehri maktuan 
75 ile 100 lira arasında ücret verilecektir. Tal•p olanlardan Istan
buldakilerin niifus tezkeresi ve askerlik vesikalarile Haydarpaşada 
işletme müfettişliğine ve Ankaradakilerin de yol ve mebani dairesin 
lüzumu müracaatlai-ı. 

' ' * * · • 
Pendik· Tuzla arasında kain «içmeler» namile maruf su mahalline 

gidip geleceli yolculara bU: sühulet olmak üzere bu sene de 4-7-930 
tarihine müsadif cuma gününden itibaren her gün atideki katar
lann mezkur mahalle kadar devam ettirileceği ve daha fazla malu
matın istasyoların bekleme salolarına talik edilmiş olan ilanlarda 
mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin olunur. 

Katar No. 
20·27 
24.31 
26-33 
30-37 
34-43 

9 
10 

Köprü Haydarpaşa içmeler 
Hareket Hareket Muv. Har. 

8 8.30 9.50 9,55 
10 10.25 11.55 12 -
11.40 12.08 13.35 13.40 
13.55 ' 14.25 1,5.40 15 45 
15.55 16.25 17.40 17.45 

6.56. 6.57 
20.57 20.58 

Köprü 
Muvasala.t 

11.47 
14.20 
15.33 
17.25 
19.30 

Umumi idare 
Jf Jf Jf 

J'•!ı"'l · - Konya-Yenice ·b!ttırQd'riadf) Alad iıtasyonu cİ\'armaa 

kilometre· 171+000 deki ocaJıhmJüı~ edilecek 20,000 M3 baJast. 
2 - Eskişehir-Ankara battı üzerinde Biçer istasiyonu civarında 

kilometre 4~6 daki ocaktan ihraç edılecek 10,000 M 3 balast. 
3 - Eskişehir-Konya hatb üzerinde 395 inci kilometrede vaki 

Bozdağ taş ocağından çıkanlacak 10,000 M 3 balast. 
4 - Eskrşebir-Ankara hatb üzerinde Beylikköprü istasyonu 

civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 
10,0 O M 3 balast. 

5 - Konya-Yenice hatb üzerinde Hacıkın istasyonu civannda 
307 inci kilometredeki faş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balast. 

6 - Haydarpaşa~Es!iişehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede 
vaki taş ocağından Çıkanlacak 10,000 M 3 balast. 

Yukarıda yazılı altr -muhtelif ocaktan çıkarılacak balastların 
kapalı zarfla ayrı ayrı münakasalan 21 temmuz 930 pazartesi giinü 
saat 15 den itibaren Ankara Devlet aemiryolları idaresinde yapı
lacaktır. Münakasaya. iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. Talipler her kısma ait 
münakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa
daki veznelerden, Konyaya ait olanları ayrıca Konya veznesinden 
de te-Oarik eaebilirler. 

Köprü münakasası 
Nafia Vekaletinden 

1 Temmuz 930 Salı gfinü saat "15,, te münakasası icra edile
ceği ilan kılmmış olan Kayseri viliyetinde Kayseri-Sıvas yolunun 
62 + 530 uncu kilometresinde kain betonarme iki gözlü ve 2 X 14 
metre tulündeki Sarıoğlan köprüsünün mnnakasası 12 Temmuz 
910 Cumartesi günü saat "15 e kadar temdit edilmiştir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyen taliplerin; bundan evvel ga" 
zetelerde neşir ve ilin olunan şeraitten maada, behemehal ticaret 
ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olduklarını vesika ile 
isbat eylemeleri lazım ve kanun icabındandır, 

lstanbul 4 üncü icra memurla/un. 
dan: 

Yani velet Dimitri Andrikopulo 
Ef. nin M. İzmarağda binti 
Dimitri Çaliki zimmetindeki ala
cağından dolayı ipotek yapılan 
Büyükadada Yanaros sokağında 
2,2-1 No. lı maabahçe hane otuz 
gün müddetle ihalei evveliyesi 
ilana konmuştur. · 

Sokaktan demir kapı ile bah
çeye girildikte kigir liç ayak 
merdiven bir küçük sofa üzerin
de bir oda bir hali, albnda bir 
sahnnç. yanında bir arabalık, 
üstünde iki ufak oda zemini 
çimento döşeli sabit ocaklı ve 
kazanlı mermer çift buğata 
mahalli çamaşırlığın üzerinde 
demir merdivenli malta d6şeli 
bir tarasa, ikı su depotu, gale 
milteharrik bir su tulumbası İsviçre 
markalı gaz motörü, bir kuyu, 

bir limonluk bir kümes bahçede bir 
kuyu. Bahçeden üç ayak zemini 
çini döteli bir aralık üzerinde 
camlı bir kapı ile zemini mermer 
döşeli bir aralık üzerinde sol 
tarafta kapı ile bodrum katına 
inildikte zemini çimento bir oda, 
filitreli bir !çeşme, . merdiven 
başında bir oda, aralık üzerinde 
zemmı mermer bir hamam, 
alafranga banyo mahalli, bir 
hali. Aralıktan zemini parke 
döşeli bir sofa üzerinde iki oda, 
bir sofadan kapı ile zemini 
mermer döşeli ve etraf demir 
parma khklı ve bahçeye iki tarasa 
vardır. Sofadan sağ tarafında 
bir aralık üzerinde yüklü bir 
oda, odadan gene bodrum katına 
inilir bir oda vardır. Zemini 
çini döşeli bağçeye çıkıbr iki 
methali htdunan bir aralık üze
rinde gene zemini çini döşeli 

, bir, ocak mahalli, m5l1'.m~r IDY•· 

h~klu el yıkamağa mahsus iıın
hal, bir dolap, bir kilar. Mutfak-
tan zemini toprak bodruma inilir. 

Mutfak yananda bir küçük 
oda. Bahçe kapısı yanındaki 
metbalden çift ahşap ceviz mer
divenle çık1ldıkta merdiven ya• 
moda zemini ahşap ve etrafı 
demir korkuluklu bir tarasa, 
zemini tamamen parke d<işemeli 
kısmen camekanla bölünmüş b r 
sofa üzerinde iki oda, c~mekan
la bölünmüş diğer kısmında üç 
oda ve tarasa, zemini mermer 
döşeli bir alafranga hela , ve 
mermer musluklu mahal. Aralık-
tan ahşap merdivenle çıkılır bir 
merdiven altı, merdivenden çı
kıldıkta sabit dört dolaplı, mer
mer mus1uklu bir sofa üzerinde 
biri diğere geçilir iki oda yine 
iki dolaplı bir oda zemini çini 
döşelı bir heli. Tavanlar ve ka-
pılar yağlı boyalıdır. Bahçede 
bir kuyu Oç havuz ve yalaklar, 
sulama tertibatı vardır. Eşçan 
müsmire ve gayrı mfismire mev· 
cuttur. Hududu: bir tarafı Ka -
rasa Efendi çayırı bir tarafı lebi
derya arkası Folorida Vaso ha-
nesi, cephesi Conpaşa sokağile 
mahduttur. Kıymeti muhamme
nesi on dokuz bin iki yüz otuz 
sekiz (19238) liradır. Mesahası: 
umum arazi altı bin dört yüz 
yetmiş Uç zira olup köşk iiç yüı 
yetmiş ziradır. Mutfak elli sekiz 
buçuk, kömürlük on iki, iki kat 
bina seksen dokuz, çamaşırlık 
elH, suihaziıresi yirmi dört metre 
dairesi elli dokuz buçuk zira ve 
limonluk seksen dört buçuk zi
radır. Talip olanların kıymeti 
muhammenenin yüzde onu nis
betinde pey akçesini müstashi
ben 9- 8 - 30 tarihinde 929-5079 
dosya numarasile bizzat veya 
bilvekale müracaat eylemeleri 
ve fazla malumat dosyasından 
ita edifect~ği ve saat 6ndörtten 
on altıya kadar müracaat eyle· 
meleri ilan olunur. 

= SAVISI HER_ VE~DB & KUR_UŞ = r 

1 MATBAA VE iDAREHANE: 

b tSTANBUL, Babıali, Ankara caddesinde •v AKIT YURDU. 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi
nek, güve, örümcek, hamam bö
cegi ve sair haşaratı yumurf alari

le beraber kat,iyen imha eden 

Köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Kütahya vilayetinde Kütahya-Karahisar yolunda yapılacak olan 

(34960) lira (10) kuruş bedeli keşifli Porsukçayı köprüıtı inşaab 
kapalı ıatf usuliylc münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere nafıa ve1'.ileti yollar 
:umum müdürlüğüne, İstanbul ve Kütahyada Nafıa Başmübcndiılik

lerine müracaat edebilirler. 
Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa vekilcti yol

lar umum müdürlüğünden alınabilir. 
Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin münakasa ıeraiti umu

miyesinin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalannı Nafıa veki
letine ihaleden iki gün evel ibraz eylemeleri ve «66,, numarah 
müzayede münakasa ve ihalat kanunu ahkamına tevfikan hazırlıya
cakları teklif mektuplarını 26 Temmuz 930 cumartesi gilnll saat 
"15,, den evel Nafıa vekaleti Müsteşarlık makamına tevdi eyle
meleri ilin olunur. 

Erzak ve yaş sebze münakasası: 
İstanbul Nafia Fen nıektebi 

nıübayaat komisyonundan: 
Mektebin mayıs 931 gayesine kadar olan et, ekmek ve erzakı muhtelifesile 

mangal kömilrüne yevmi ihale olan 29 haziran tarihinde teklif olunan fiatlar gali görül· 
müş ve yaş sebzeye hiç talip çıkmamış olduğundanme,•adı mezkftre ayn ayn şartname-

lerle ve kapa lı zarf usulile yeniden münakasaya konulınuştur. Evsaf, miktar ve şera
iti sairesini öğrenmek istiyenlerin eyyam ı tatiliyeden maada her gün Gümüşsuyunda 

mektep idaresine ve münakasaya işti rak edeceklerin de yüzde yedi buçuk nisbetin· 
de teminat akçesini müessesatı i ktısad iye muhasipliğine bitteslim alacaktan yezne 
makbuzu ve Ticaret edasında mukayyet bulun duklanna dair veaaikle birlikte yevmi 
ihalede mektepte müteşekkil komisyonumuza gelmelerL 

- Tam banyo mevsi~nidir 

Sinir yorgunluğu 
isteksizlik, devamlı baş ağrıları, mua~nit sancılar ve niha

yet umumi bir buhran hayatı tatsızlaştırır. 

Zümrüt Yalova 
Kaplıcaları 

Bilhassa asap üzerine münebbih hassasını haizdir. Suların 
yüksek hassaları en eskimiş hastahklan şifayap etmektedir. 
YALOVAYI kısa bir zamanda ziyaret eden binlerce hasta 
bu bakikatın şahidi bulunuyorlar. 

Otel ve yemek fiatlarında da esaslı tP.nzihit 
icra edilmiştir 

Her türlü malumat ve tafsilat için YALOVA da Kaplıcalar mü
dürlüğüne, İstanbulda Seyrisefain müdüriyet kalemine müracaat 

Tel. Beyoğlu: 1745 

Maa'ul wüdür:Reftk Ahmet 


