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Türk -- Iran dostluğu tehlikede ! 

Eğer lran, eşkiyaya yardımdan vaz 
geçmez ve hüsnü niyet göstermezse .. 150 likler 
Harekatımızda serbest olacağız! Ağrı dağı hadisesine 

burunlarını sokmak mı 
istiyorlar? 

Atn dağı hadisesi giin geç
tikçe biraz: daha ehemmiyet 
peyda ediyor. Bu noktai nazar
dan muhtelif menbalardan tereş
ıuh eden haberler ile mesele 
çok ıayanı dikkat bir safhaya 
girmiştir. 

Fi~akika hadisenin ilk akis
leri iizerine meselenin mahiyeti 
zaman zaman ıark hudutlanmız
da .ırörülen şekavet vak'aları 
teklinde tellkki e iliyordu. Yal-
aız eıkiyanın lran hudutları da
hilinde ıilihlamp gelmekte ol· 
maaı itin ehemmiyetini arttın
yordu. 

Aradan birkaç gün geçti. Bu 
arada gelen yeni haberler işin 
rengini biraz daha değiştirdi. 
Çünkü lran içinde .. silahlanıp hu
dutlarımıza tecavuz eden Kürt 
takilerine v lranlalar tarafından 
açıktan açıga muavenet edildiği 
anlaııldı. Bır halde ki lran dahi
linde Ağrı dağının şark etekle
rine tesadüf ~den ( Maku ) nun 
eşkiya için bır nevi erzak ve 
mühimmat deposu halıni aldığı 
aöyleoiyordu. 

Müteakıben mütemmim haber
ler geldi. Bu haberlere göre de 
(Van) ve (Bayezit) vilayetlerinin 
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hudut köylerine tecavüz eden 
eşkıya alelade aşiret soyguncu
larından ibaret dej'ildi. Ciinkü 
bunlarm tecavüderi adeta bir 
pilan dairesinde evvelden hazır
lanan muayyen maksatlar için 
tertibat alan, ayni zamanda muh
telif cephelerden tatbik edilen 
bir askeri harekatı andmyordu. 

Tabii ilk hamlede isyan ve 
sekavet harekatının başladığı 

[Alt urah 2 in ci sııy ıfadaj 

Dağl11rd1Jn inecek ihtil.tl 
m"llfcezeleri-P1Jriste çıkiln 
muhale/et g11zefe$i ne 
demi~ti? Refik Halidin 

mektubu 

lşgal ıamanmda Damat Ferit 
hükumetinin dahiliye nazarı olan 
ve yilzellilikler listesine dahil 
bulunan Mebmel Aliniw Pariste 
( Larepilblik anşene ) isminde 
haftalık bir gazete çıkarmağa 

[ Alttuafı 2 inci sayıfam~zdadır ] 

1$0llklerden Refik Halit 

Liman, rıhtım ve antrepo ıslahatı 

Komisyon bugün ilk iç
timaını aktediyor ! 

Komisyonun gayesi yalnız limanla değil, bütün 
iktısadi meselelerle uğraşmaktır 

lstanbulun üzüm ticari, zirai 
iktısadiyatile Liman işlerini tet
kik etmek üzere teşekkül eden 
komisyon azasından Nafıa şir
ketler umum müdürü Fehmi ve 
Mal'ye vc:kaleti muhasebat umum 
müdürü Faik B. ler dünkü öğle 

trenile Ankaradan şeh rimize 
gelmişlerdir. 

Fehmi B .. in beyanatı 
Bir muharririmiz dün istasyon-

Tıcaret umu'1Z müdiirii Naki 8 . 

da Fehmi B. le görüşmüş ve 
komisyonun meıgul olacağı mev
zu ve istihdaf ettiği gaye hak
kında sualler sormuştur. Muma
ileyh bunlara cevaben demiş
tir ki: 

- « Dört vekaletin !stanbul· 
da müştereken tetkikat i .:ra 
etmesine mütedair karar muci
bince teşekkül eden komisyonda 
çalışmak üzere geliyorum. Komis-
yonun faaliyet mevzuu doğru
dan doğruya liman idaresi 
olmayıp daha umumi ve şümul
lüdür. 

Faik B . ne diyor? 
Maliye vekaleti umumi muha

sebe müdürü Faik B. de muhar
ririmize şunlara söylemiştir: 

- « lstanbula mezunen geli
yorum. Burada icrayi faaliyet 
edecea komisyonlarda teşriki 
mesai edeceğim. 

Komisyon iktisadi tabirile tel
his edebileceğim mesaisinde ala
kadar idarelerin teması elbette 
çok faideler verecektir. Bu ve
sileden istifade ederek Maliye 
dairelerini ve alakadar idarele
ri ziyaret edeceğim . ., 

Naki B. in faalivetl 
Diğer taraf tan şehrimizde 

bulunan komisyon azasından Ti-
caret işleri umum müdürü Na
ki B. dün bazı ticari müessese
leri ve Tıcaret Odası umum 
kitibi vekili ve Ticaret müdürü 
Muhsin beyleri ziyaret etmiş ve 
ibsai malumat almıştır. 

Komf$yonun gavesi 
Aldığımn; mevsuk malumata 

göre komisyon bilhassa rıhtım 

ve antrepo meselelerini ve bun• 

Daktilo Müsabakamız 
11 temmuz cuma günüd"llr. M1Jkine-
lerinizin markıuını ve kl.!vvelerl

nizln $lr1J.!lnı $Ür1Jtle bildiriniz 

== 
ita/ya ile meselelerimiz 

Sefir adalar ihtilafının hal
led ıldiği ni söylüyor 

Türkiye - İtalya ticaret muahedesi 
yakında imzalanacaktır 

ltalyanm Türkiye sefiri M. 
Aloizi Pompeo cenapları dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

M~ Alivzi , kendisi ile konuşan 
muharririmize şunları söylemiş
lerdfr. 

- Türkiye-İtalya mllnasebab 
çok samimi ve dostane bir fe
kildedir. 

Yeni ticret muahedesi 
Pek yakında her iki hükümet 

tarafıudan beklen ticaret mua
hedesi imza edilecektir. 

Adalar meselesi 
Evvelce Akdenizdeki ban 

küçük adalar dolayısıla Türkiye 
ve İtalya arasında çıkan ehem
miyetsiz bir ihtil§f ta hal edilmit
tir. Adalar için Hariciye vekili 
Tevfik Rütü Beyle aramızda bir 
taksim çaresi bulacağız. 

150 t1Jlebe geliyor 
15 ağustosta lstanbula bir 

ltalyan gemisi 150 deniz talebesi 

Alolzl PomJJeo mıaplan 
getirecektir. Talebe gemisinde 
ltalya hanedanına mensup Dok 
Donkonda bulunacakbr. 

İtalyalı talebe lstanbulda bir 
hafta ~kaldıktan sonra doğru 
memleketlerine dönecektirler. · 

Bir bekçi intihar etti 
Karısından aldığı sitemli bir 

mektuba dayanamadı 

Bekçi Mustafanın, i{lnde h1Jyaiın1J hatime verdiği kulilbe 
Evvelki akşam Unkapaomda deki resmi tabancayı çekmif, 

b:r bekçi tabanca ile intihar et- ağzına sıkarak intihar etmiıtir. 
mişt ir. Mustafanın intibarınm sebebi 

Y avuzsinan mahallesinin bek- henüz meçhuldür. Yalnız bundan 
· · ı 448 ı Mustafa iki gün evvel Mustafaya mem-

çısı o _au numarallı d b leketinde bulunan karısından si-
cvvelkı akşam maba e e azı t li b. ktu ld ' ~ · ve bu . em ır me p ge ıgı 

evlere su tcışı~ıktan sonra bır mektupta karısının kendisini ça-
marangoz fabrıkasının yanında ğırdığı rivayet edilmektedir. Bek
bulunan küçük kulübesine çe- çinin cesedi morga kaldınlmıştır. 
kilmiş ve ufak odasının önünde Zabıta tahkikata devam etmek
oturmuştur. Biraz sonra belin- tedir. 

Ia m n lah, t evsi, tanzim çare
le ·ini tesbit edecek ve umumi 
ikt'sadi, ticari vaziyetin inkişa
fına engel olan maniler ve ruüş
külatm bertaraf edil~esi esba
bını tayin edecektir. 

Bugünkü içtimalar 
Komisyon azaları bugün Rıh

tım şirketinde toplanarak ilk iç
timaı aktedeccklerc! ir. Bu içti
malarda hazırlanacak rapor An-

karaya gönderilerek alınacak 

tedbirlerin şekli hükumet tara
fından tayin olunacaktır. 

Rıhtım ve antrepolor mUna
sebetile Nafia. gümrük varidatı 
umumiye itibarile Maliye, liman 
şirketi. Ticareti bahriye noktai 
nazarından da İktisat vekileelerİ 
bu komsiyonda esaslı bir anlaş-
ma ve müttehit bir liman idaresi 
ıeklini meydana getireceklerw. 



150 likler 
ü~t taraft 1 inci sayıfamı7.da 

başladığtm bundan dört beş 
ay evvel haber 'ermiş, ve bu 
gazetenin ilk nüshasında şark 
veziyeti hakkında gördüğUmüz 

bazı haberler üzerine o vakit 
nazarı dikkati celbetmiştik. Çün-
kü bu gazetenin neşriyatı yü
zelliliklerin bazı ecnebi devlet
lerin yardımı ile şark vilayetle
rimizde tahrikat yapmakta ol
duklarını çok açık bir surette 
gösteriyordu. Ve bunların plan
ları şark vilayetlerindeki Kürtler 
ile Ermenileri müşterek isyan 
harekatına scvkederek buralarda 
sulan bulandırmak ve sonra 
bulanık suda balık avlamaktan 
ibaret olduğu anlaşılıyordu. 

Son günlerde Ağrı dağı ha
disesi çıkınca yüzellilikler hak-
kmda evvelce yazdığımız yazı

larda ne kadar haklı olduğumuza 
bir daha kani olduk. Ve bu 
hadiseler ile yüzeellilikler;n de 
mutlaka bir münasebeti buluna
cağına hükmediyorduk. (Urfa) da 
çıkan (Milli gazete) nin son ge
len nüshasında bizim neşriyatı-
mızın ne derecede isabetli 
olduğunu teyit eden bazı malu-
mat vardır. Bu malumatı buraya 
aynen naklediyoruz: 

" Yüzelliliklerden Kiraz Hamdi 
takriben on gün frakta kaldık
tan sonra, tekrar Romanyaya 
avdet etti. 

Kiraz Hamdinin Şerif Hlise
yinden Kıra! Faysala bir mektup 
getirdiği anlaşılıyor. Kiraz Hamdi 
sarayda kıral Faysal ile uzun 
tızadıya görüştüğü gibi, İngiliz
lerin hususi karargahlarına da 
davet edilmiştir. 

Bütün bu temaslardan ve ko
mışulan şeylerden nasıl bir 
r ce hasıl olduğu malum de

·.,r,.ir, 
l <> ne . .!iliklerden Çer-

' o· t.tem 1 ı a kın şimal tarafla
r ·c·la cevelan yapmaktadır •. 

iu cevelanlarında İslamiyete, 
hilafete ve bazı tarikatlere dair 
yazıları havi kitaplar dağıttık
lan da anlatılmaktadır. 

Çerkes Etemin bugünlerde 
Irakın şimalinde fazla faaliyeti 
vardır. Bu adamların Kürtlük 
meıelesini körükliyerek karanlık 
emellerine yol vermek istedikleri 
anlaşılıyor. ÇünkU Kürt reislerile 
temasları pek fazladır.» 

Bu yanlar yüzellilikler ile Ağrı 
dağı hadisesinin nasıl bir müna
sebeti bulunduğunu açıkça gös
teriyor. Burada tunu da habr
latırız ki (Milli Gazete) refikimi· 
zin bahsettiği ( Kiraz Hamdi ) 
evelce uıun müddet Damat 
F eridin dahiliye nazırı (Mehmet 
Ali ) ile birlikte Romanyada 
oturmuştur. Bu cihetle aralarında 
sıkı bir rabıta vardır. Bu cihetle 

gibi bir çocuk kaybeden bir 
baba nasıl sakin olabilir?. Be
nim göğsümün altındaki bir taş 
parçası değil, bir odun parçası 
değil bir baba kalbidir, bir 
insan yüreğidir ... 

Hızla yerinden kalktı ve du
vardaki lambayı alarak iki Türk 
bayrağının çerçevelediği harita
nın ortasında çivili olan oğlunun 
resmini gösterdi : 

- Gel evlat !.. şu resme bak, 
oğlumun resmine... Dile kolay; 
tam yirmi üç sane üstüne bir 
yaprak gibi titredim... Annesinin 
iSlümUnde beş yaşında idi. Tam 

Türk -- Iran dostluğu 
(Ustarafı 1 inci sayıfamızda ] 

yorlere yakın olan kuvvetlerimiz 
bunlan karşıladı. Bunun üzerine 
mütecavizler kısmen Iran hudut
ları içine kaçtı, kısmen de kuv
vetlerimizin takibinden kurtulmak 
için hareket ve taarruz istika
metlerini değiştirdi. 

Bundan başka hükumet mese
lenin derbal ehemmiyetini tak
dir ettiği için daha kuvvetli ten-

kil tedbirleri almağa başladı. Bu 
tedbirlerin hedefi silahsız köyle
rimize silah ile tecavüz eden 
eşkiyayı yalnız kaçarmak değil, 
temamen ihata ederek her taraf
tan yakalamak, ve bir daha bu 
gibi tecavüzlerin tekerrllrüne 

imkan ve ihtimal bırakmamak· 
tır. Son gelen haberlere• göre 
bu suretle hazırlanmış olan esaslı 

tenkil harekatı kırk sekiz saat 
evvel başlamışbr. Şüphesiz ya· 
kın bir zamanda, yapılan hare-

ketlerin muvaffakiyetli neticeleri 
hakkında haberler alıoacakbr. 

Maamafih tenkil ve tedip için 
alınan bu tedbirler dahili bir 

meseledir. Eşkiyanın Iran hudut
lan dahilinde ıilihlanarak taar
ruz etmekte ve oradan kuvvet 
ve muavenet almakta oldukla-
rma göre böyle bir tedbir ile 
meselenin halledilmesine imkin 
yoktur. Meselenin kat'i surette 
hal edilmesi için Iran hükumeti 
nin de bu hususta e,kiyaya karşı 
vaziyet alması, ayni zamanda bir 
daha bu gibi çapulcuların top
raklarımıza tecavüz edememeleri 
için hudutlarda devamlı tedbir
lere müracaat etmesi lazımdır. 

Bunun için hUkfımet bir ta· 
raftan cşkiyaya karşı yeni kuv
vetler sevketmekle beraber di
ğer taraftan Hariciye vekileti 
lran hükumetine bir nota tebliğ 
etmiş ve şark hudutlarımızda vu· 
ku bulan hadiseler üzerine na
zarı dikkati celbeylemiştir. 

Binaenaleyh şimdi meıelenin 
düğüm noktası lran hükumeti
nin bu notamıza vereceği ce
vapta bulunacaktır. 
Eğer iran hilkümeti memleke

timize karşı hakikaten hllsnU 
niyet gösterir ise İfİ halletmek 
kolaylaşacaktır. Çünkü derhal 
her iki hükumetçe müşterek 
tedbirler alınacaktır. Ve bu ted-

=(M=eh=m=e=t =A=li=)n=i=n=P=a=r=is=t=e=çı=k=a=r=dı=g= .. ı= ı birler sayesinde hudutlarımıza 
tecavUz eden etkıya bir kere 

gazetenin neşriyab ile (Kiraz tenkil edildıkten sonra bir daha 
Hamdi)nin Irakta ve Musuldaki bu gibi vak'alar tekerrür etmi
teşebbüsatı arasında da bir mil- yecektir. 
nasebet bulunduğu kolayca an- lran hlikiımetioin, hudutları 
laşılabilir. dahilinde hazırlanarak toprak· 

Diğer taraftan şu çihet nazarı larımıza tecavüz eden eıkıyaya 
dikkati celbetmeğe layık bir karşı vaziyeti Uç ihtimalden biri 
noktadır: suretinde tecelli ededilir : 

Şeh Saidin oğlu Salihattinin 1 - Ya Iran hükumeti doğ-
rudan doğruya bu eşkıyaya yar

Ankara ağır ceza mahkemesinde dım etmektedir. Eğer vaziyet 
muhakeme edildiği malumdur. böyle iıe tabii tran hükumeti 
Bu muhakeme unaeında alman eşkıyaya karşı biç bir tedbir 
cevaplardan ve tetkik edilen almıyacaktır. Bilikiı onlan hi
vesikalardan anlaşılmıştır ki bura- maye için dolambaçlı l>ir cevap 
da ( Hokiri = Muhipler ), ( Ve- verecektir. Bu takdirde İran 
evina = birlik ) " Azadgan= kur- hükumeti hudutlarımıza tecavüz 
tuluı ,, isimlerini taşıyan gizli eden eıkiya ile birlikte mes'ul 

vaziyete geçecek demektir. 
teşekküller vardır. Bunlann 2 _ yahut Iran hükumeti 
merkezleri, şubeleri reımi mü- doğrudan doğruya eıkiyaya yar-
hürleri mevcuttur. dım etmektedir. 

( Hobyan ) cemiyetinin elde Hudutlanmıza tecaviiz eden 
edilen bir beyannamesinde bu eşkiya İran topraklarında 
görülen bazı imalann ( Ağn gayri mes'ul bazı kuvvetler ta
dağı ) · Hadisesi ile münasebettar rafından sevk ve idare edilmek
olduğu göze çarpmaktadır. Zira, tedir. Iran bnkumeti ise hunlara 

karşı mliaamahakAr bir vaziyet bunda bu cemiyet mensuplarmm 
dağlardan inecek ihtilal miifre- almaktadır. Eğer vaziyet böyle 

ise, doğrudan doğruya değilse de 
zelerine yardım etmeleri tavsiye dolayısile gene mes'ul addedil
olunmaktadır. 

mek llzımgelir. 
Salihattinin teşkiline teıebbüs 3 _ Nihayet Iran hükumeti 

ettiği cemiyetin bu ( Hobyan ) eşkiyaya karşı ne doğrudan 
cemiyetinin bir istihalesi ol- doğruya yardımcı, ne dolayısile 
duğu zannedilmektedir. Eıasen göz yumucu bir vaziyette de
yapılan tahkikat neticesinde ğildir. Hatta bu eşkiyanın si
Salihattinin Iraktan bu taraflara lihlanmaması, Türk topraklarına 
gelirken Halepte Cemil pqa tecavüz etmemesi için çalışmak 
zadelerle ve Refik Halitle g6rllt.. emelindedir. Ancak aciz ve zafı 
tilğii, onlardan bazı mektuplar cihetile eıkiyamn hareketlerine 
aldığı tesbit edilmiştir. mani olamamaktadır. Eğer Jran 

on sekiz sene ben onun annesi, 
babası, kardeşi, arkadaşı, her 
şeyi oldum.. Yemedim, ona ye
dirdim. Giymedim, ona giydir
dim, okuttum, adam ettim ... 
Bilemezsin o beni nasıl severdi 
evlat .. 

O yirmi üç yaşında bir deli· 
kanlı olduğu halde hala benim 
nazarımda beş yaşındaki çocuk· 
tu ve çok içli bir insandı. 

Her cuma uykudan uyandığı 
zaman ilk işi, aptes almak ve 
sonra yanıma sokularak : 

- Baba, annemin kabrini 
ziyarete gideceğiz değil mi ? .. 

demekti .• 
Bu oğlumun en bliyük ibadeti 

idi. Aradan seneler geçmiş 
olmasına rağmen hiç bir cuma 
bu vazifesinden fariğ olmamııtı. 
Kar, tipi, fırtına, çamur biç bir 
ıey, onu bu ziyaretten bir kere 
menetmemişti. Annesinin kabrini 
ziyaretten sonra, dikkat eder, 
onda ibadetini yapmı, bir müs
Himanın huzurunu görürdüm. 

Hiç unutmam, bir kere on 
sekiz yaşında iken hastalanmıştı. 
o cuma annesinin kabrini ziya-
rete gidememiştik. Bana sordu: 

- Giinlerden bugün ne ba
ba!.. 

Boş bulundum, daha doğrusu 
habnma bir şey getirmiyerek: 

-Cuma oğlum. dedim. 
O zaman dünkü gibi gözüm

dedir: Ateşine ve hummasına 

tehlikede! 
hiikfımetinin vaziyeti böyle ise, 
hakikaten bu hükumet arzu 
ettigi halde bile eşkiyanın hu
dutlarımızı geçmesine mani ola-
mıyor ise mazur mu görülmek 
lasım gelir? Asla. Bu takdirde 
de Iran hükumetinin mes'uliyeti 
muhakkaktır. Çünkü Iran gibi 
bir devlet için hudutlarının her 
hangi bir noktasında komşusu 
bulunan bir dost devlet aley-
hinde her hangi bir şekilde 
hareketler hazırlanmasına mani 
olamadığını itiraf etmek açıkça 
müstakiı bir devlet olmadığım, 
hariçten himayeye, yardıma 
muhtaç hir hük(imet olduğunu 
kabul etmek demektir. 

Bu takdirde Iran hudutlah 
dahiline iltica eden eşkıyalan 
tedip çaresini de bundan muta-
zarrır olan devletlerin düşünmesi 
ve ona göre kendi vesaiti ile 
tedbir alması lazım gelir. 

Eğer İran hükumeti hakikaten 
aciz, fakat Türkiye Ctımburi1e-
tine karıı htlsnü niyet ile müte
hassis ise bu gibi eşkiya teca-
vüzatmın bir daba tekerrür et
mesine mani olmak için şu iki 
tedbirden birini derhal kabul 
edecektir: 

1 - Ya Türk askerlerinin 
kendi hudutları dahiline iltica 
eden eşkiyayı orada takip etme
lerine muvafakat etmek. 

2 - Yahut trandan Türk 
hudutları dahiline bir daha eş
kiya girmesine mani olacak 
şekilde hudutların tashihini ka
bul eylemek. 
Eğer İran hükumeti hem ken

di toprakları üzerinde eşkiyanın 
silAhlanmasına mani olamaz, hem 
de hüsnü niyet asan göstermez 
ise o vakit Türk - lran dostluğu 
tehlikeye dlifecektir. Fakat ça
resiz Türkiye Cumhuriyeti kendi 
emniyetinin istilzam ettiği tedbiri 
almak için serbestii harekatını 
almış bulunacaktır. 

Bir tevkif? 
Dün Agobiyan isimli bir er

meninin Yakacıkta zabıtaca ne· 
zaret altına alındığı ve bir ro· 
morkörle lstanbula getirildiği 
söylenilmiştir. İşitildiğine göre 
Agohiyan, bir lngiliz ticaret 
müessesesinde çahşmakta, Ba
kırköyünde oturmakta imiş ; 
takip edildiğini hissederek evin
den uzaklarda dolaşmıya başla
mış, zabıtaca görülerek karako
la davet edilmiştir. Bu davet 
keyfiyetinin sebebi, söylenildiği
ne göre, Agobiyanın bir ecnebi 
hükumete ait istihbar işile ala
kadar görUlmesidir. Maamafih 
dUn akşam bu hususta polis 
müdürlUğü nöbetçi müdüril, ken-
disinden malumat istiyen bir 
muharririmize böyle bir hadise• 
den haberi olmadığını söylemiş, 
fazla tahkikat icrası da mümkün 
olmamışbr. 

rağmen yataktan doğruldu: 
- Annemin kabrini ziyarete 

gidelim. Baba 1 •• Hastahğım azal
dı, bugUn biraz daha iyiyim ..• 
dedi. 

Ve sonra beni ikna etmek 
için: 

- Hem ben de biraz hava 
alır açılırım ... diye ilave etti. 
Hastalığının ehemmiyetine emin 

olduğum için iyileştiği hakkın

daki sözüne inanmadım. Yana
ğımı alnına koydum; ateş gibi 
yanıyordu. O gitmekte ısrar 
etti. Ben istirahat etmesini tav
siyede ısrar ettim. Nihayet 
uzlaştık. Evlat .. Ben hem kendi 
namıma; hem onun namına an
nesinin mezarını ziyaret edecek
tim. 

Hatta giderken : 
- Baba, benim için de dua 

1 Telgraf habererı-1 

M. V enizelos 
Başvekilimize verdiği 

cevapta diyor ki 
Ankara, 6 (A. A) - Müba

dele mukavelenamesinin ımzas1nı 
müteakip Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri tarafından M. Veni
zelosa gönderilen mektuba ahi
ren müşarünileyhten cevap gel
miştir. 

İsmet Paşa Hazretlerinin Tür
kiye ile Yunanistan araaında 
yeni bir safhaya girmif olan 
münasebabn dostluk ıahaıında 

gittikçe takviyesi ve inkitafı ar
zularından mülhem bulunan 
mektubuna ayni samimiyetle Ye 
hararetle mukabele eden ve 
kendisine vaki daveti kabul 
ile teşrini evvelde Ankarayı 
ziyaret edeceğini bildiren 
M. Venizelosun cevabından 
Başvekil Pı. Hz. Heyeti veki
leye malumat vermiş ve Yu
nanistan hakkındaki hissiyatımı
zın gördliğU bu mukabele mem .. 
nuniyetle telakki edilmiştir. 

Maarif vekili 
Ankara, 6 - (Telefon) Maarif 

vekili maarif eminleri kongresini 
müteakip lstanbula, oradan da 
tedavi için Viıiye gidecektir. 

Türk ipekçiliği 
Ankara, 6 (Telefon) - lkbsat 

vekaleti Borsada mlitehassıslarla 
ipekçiliğin ıslahı için muntaum 
bir harir şubesi açacaktır. 

l'.ialiye ve Nafia vekilleri 
Ankara ( Tele fonla ) - Mali

ye vekili Saraç oğlu Şükrü~. 
gelecek hafta lstanbpl tarıklle 

lzmire g idecek, Nafia vekili de 
perşembeye lstanbula hareket 
edecektir. 

N .zam name hazırlandı 
Ankara, 6 ( Telefon ) - Da

hiliye vekaleti, Emanetle Vili
ye~fo tevhidi hakkındaki kanu
na müsteniden lstanbul tetkilit 
nizamnamesini hazırladı. Diğer 
vekaletlerin de mütaleasını iste
mektedir. 

İki mütehassıs 
Ankara, 6 (Telefon) - M. Sal

vador ve M. Yuvakim isminde 
iki Ispanyol asarı atika mfite
hassısı lstanbuldan buraya gel
di. Maarif vekiletüe görüşecek· 
lerdir. 

~Ekspres gecikti 
Ankara, 6 (Telefon) - lstan

bul ekspresi, makinesi sakatlan
dığından bir saat gecikerek 
geldi. 

Tel~raf haberlarimizin devamı· 4 fincü 
sayıfamızdadır. 

et orada ... Eyileşeyim de gelecek 
hafta onu ziyarete beraber 
gidelim.. dedi. 

"Evlat ölümü temenni edilmez. 
Fakat isterdim ki onun ölmesi 
hakikaten mukadderse, hiç ol
mazsa burada öleydi, iki mezan 
yanyana getireydim ve ayni me
zar başında iki ölü için ayni 
anda dua edeydim. Felek bana 

bunu bile çok gördü. Oğlum 
Çanakkalede şehit oldu, hem 
öyle bir şehit ki kıt'ası tırnağının 
ucunu bile bulamadı onun.. Ben 

şimdi mezarlı bir ölü ile mezarsız 
bir şehidin ortasındayım evlat.. 
Bu kubbe altında hJç kimsesi 
olmıyan bir insanım. Şimdi ye
gane tesellim içkidir. Bir kaç 
sene evvel bunu ayda yılda bir 

f Bitmedi) 



Kadastro 100 senede bıtecek 
Tapu sicillerini asri bir şekilde yap

mak için bir r.izamname hazırlandı 
Tapu umum müdürü Akif Beyi" bevanatı 

Tapu amam müdürü Atıf 8 
Tapu ~e kadastro unıurn ·mUa 

dDrii Akıf Bey, teftişlerde bu-
lunınak üzere ıehrimize 1 . 
lir A'-!.t 8 ge mış· 

• au • dUn kendı" ·ı .. .. 
b
. sı e goru-

ıen ır muharriıimize t 
k ı_ . . apu ve 
aautro ışlerı hakk1nd . 

h b 
• . a şu ıza-

a Yermıştır: 

Sfoilli ernlAk nizamnamesi 

- Şurayı devlette bir buçuk 
.eneden beri tetkik d'lm kt 
olan sicilli em' "k . e ı e ~ 

k ua nızamnamesı 

pe • Y~da çıkarak tasdiki ili-
1e iktiran edecektir. B · • nam ta u nızam 
b. e pu kayıtlarını çok asri 
t., ı:ekJe ifrağ edecektir. Def
i er r tamamen lsviçredeki usul-
ere göre itlenecektir. 

Ru u •• ,ı,. ö h 
•enıaan d fl • r•. ,.. SDY" 
fad n eften kebirde iki sayı-
ola~ ınUrekkep bir yaprağı 
0 ,..,.. • Bkuu yaprak Uzerinde 

., •• men le "t b 
ldmat ve · 81 fitün ma-
de ve lızah~at yazılacak, lehin

• ey ınd k' h teril k e ı aklar göı· 
ece ' ancak b. b 

zaman halib dıa ~ i değiştiği 
8ZIJ' akı bib. . 

ilmi çizilerek altına sa. ınhı~ 
binjn ismi yazılacaktı yenı sa ı· 
göıteriyor ki, malın :· .B~ da 
iitmekle gayrı m.enku~ıbı de-
terde muayyen ve b"n def-

• 1.. d ~ . . ıa ıt olan yen as a eg1şmıyecek b 
retle kayıtlarda hiç bir 'te : s~· 
vtlcude geJmiyecektir B ş vvuş 

mucip oluyordu. Kanunda bu 
gibi akitler senedi resmi ile ya• 
pılır denilmektedir. Bu senedi 
kim tanzim edecektir ? 

Kanunu medenimize mehez 
~-.. lsviçre kanunu medenisi se
nedi resminin tanzimi hususunu 

kantonlara vermittir. Orada bazı 
kantonlarda tapu memuru, bazı-
lannda noter, bir kısmında da 
belediyede bu husu .. için tavzif 
edilen bir katip senetleri tanzim 
eder. Bizde bu cihet tanzim edil
mediğinden Millet meclisinden 
bir tefsiri kanun çıkarttık. Tef· 
sir, resmi senet tanzimini tapu 
idarelerine vermektedir. 

Kadastro İ!leri 

Kadastro işleri devam ediyor. 
şimdiye kadar Büyükada, Mu
danya, Manisa, Denizlideki ka
dastro bitmiştir. 

Istanbul, lzmir, Bursa, Konya, 
Aydın, Malatyadaki devam et
mektedir. 

Bütün vilayetlerimiz::leki ka
dastronun ne zaman biteceğini 

soruyorsunuz. Her halde uzun 
bir zamanda.. Mesela 100 sene 
sonra ••. 

Müskirat inhisarı 
Umumi m6.dür inh sarın 

l&dvı fP.mPn.mlcrlne 

ne diyor? 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan Müskirat inhisarı umum 
müdürü Asım B: dünkü eks· 

?resle şehrimi
ıe dönmüştür. 
Asım B. ken· 
disile görüşen 
bir muharriri
mize seyahata 
hakkmda şun
ları söylemiştir: 

ki 'J . • u nıUte-ma sıstem ancak l . 
Avusturya ve Almanyad:v~çr~~e , 
edilmektedir. Mesela F r at ık 
b • h 1.. ansızlar 
ır ay ı emek ve zaman Sa.rfil 

-Ankarada 
idareye ait bazı 
işlerle meşgul 
oldum. inhisar 
muamelatı mem-

Rsım B. nuniyeti mucip 
bir şekilde yürümektedir. Her 
giln bu muamelatın artmasına 

çalaşılıyor, çizilen faaliyet proğ
ramımız iizerinde yürüyoruz. 

kadastro yapmıılarsa da bu 1~ tatbik edememi,Ierdir. usu u 

Yeni usule göre defterlerimizi 
haabnyoruz. Bu defterler ta 
klltllğU, jurnal, senet ldlJliya~u 
eıhabı emlak sicillj, haciz sic~İ 
defterleridir. 

Nizamname tastiki aliye iktı
ran ettikten sonra yeni usulün 
tatbikına baflıyacağız. Bu usul
d.e meleke kazanmaları için Is
\1Jçreye bir kişiyi memur gön
dererek tetkikat yaptırmıştık. 

Şimdi yer yer kurslar açarak 
bu usulde defter tutmayı diğer 
memurlarımıza da öğreteceğiz. 

Yeni usulün tatbikma kadar 
kuJlamlmak üzere eski defterle
rimizi de fihristler yapmak su
ı etile modernize ettik. Şimdiki 
halde de milşkülat çekilmeden 
kayıtları bulmak mümkündür. 

G Jrı menkullere ait akitleri 
kim yıpecak ? 

Gayrı menkule ait akitleri 
noterler mi, yoksa te~u idat el eri 
aıi yapacak ? Bu mt:~ele ihtilafı 

Şişlideki fü ör fabrtkasında 
i~aat ilerilemekte ve yeni fab-
rikalar klişadma çahşılmaktadır. 

Bundan sonra Asım B. geçen 
hafta toplanan f zmir ticaret 
odası kongresinde müskirat in-
hisar idaresinin lağvı hakkında 
izhar ol t . unan emennıye temas 
ederek 11u b . . 

Y ceva ı vermıştır: 

.. - Herkes, her fert, her 
t~ccar dılediğini istediği gibi 
soylemekte h·· 
Bu . . . ur ve serbesttir. 
M 1 .'Ş ıçm merci burası değiJ 
ha: ı~e vekaletidir. Vekalet tabii 
v gı şeklin daha müfıt oldu
gunu takdir etmiştir.,, 

Dah.live ve~ı·ı,· b .. - " uguıı-
Ierde beldeııivor 

Dahiliye vekilı ş··k" ·· K B u ru aya 
e~ bu gilnlerde şehrimizde bek-

lenılmektedir. Vekil B. lstanbul
da lnsa bir müddet kaldıkkn 
sonra Ankaraya dörı-.c'"'"t' - ........ ll'. 

Bir vapur şirketi 
Şehrimizde 300 milı1on 

drahmi ser maJıe ile 
teşekkül etti 

Haber aldığımıza göre milli 
vapurcularımızın birleşip küçük 
bir teşekkül bile vücude getire· 
mediği bu sırada şehrımizde 
300 000 000 drahmi sermaye ile 
yeni bir ecnebi vapur şirketi 

teşekkül etmiştir. 
( Diakto Ploi yansi) ismindeki 

bu Yunan şirketi alakadar da
irelere müracaat ederek Türk 
sularile ecn!':bi denizler arasında 
yük ve yolcu taşımak için müsa-
ade istemişıir. 

Şirket kuvvetli bir Yunan 
grupile de birleşmiş olup bilbassa 
lskenderye - İzmir - lstanbul ara
sında nakliyat yapacaktır. 

Üç rahibe 
Amerikadan kalkarak 
dünyayı devre çıktılar 

Şehrimizde bir hafta 
!<adar kala.caklac 

Dün Mısırdan şehrimize üç 
A~erikan rahibesi gelmiştir. 

Uç lrnrdeş olan bu rahibeler 
bundan uzun bir müddet evvel 
Amerikadan çıkarak Mısm ve 
As yanın birçok memleket
lerini gezdikten sonra şehrimize 
gelmişlerdir . 

Rahibelerden Madam Mabel 
Amerikada bir çok mekteplerde 
din dersi vermektedir. 

Rahibeler şehrimizde bir hafta 
kadar daha kaldıktan sonra 
İta!yaya giderek Napoliyi geze
cekler, sonra Fransa ve ispan
yada da ayni şekilde seyahat 
ederek memleketlerine döne
ceklerdir 

Rahibeler kendilerile konuşan 
bir muharririmize şunları söyle-
mişlerdir: 

- Istanbul fevkalade cazip 
bir şehir. Biz Amerikada birçok 
sun'i güzeli klere malikiz, fakat 
lstanbuldaki tabii güzelliği de 
Amerikaya götürmek kabil ol-

saydı ne kadar memnun o!ui dul<. 
Bilhassa camiler, e~ki Türk 
mimari san'atımn yüksekliğini 
işaret eden birer muazzam 
ibidedir ... 

Bunlar her Amerikalı gibi 
bizim de fevkalade takdirimizi 
celbetti. ,, 

Senelik maaş 
-·-

Kadınlara bir hafta 
i ~inde veri'ecek 

Tekaüt kanununun muvakkat 
2 inci maddesi mucibince iki 
s ~nel k maaşları birden verilerek 
alakalan kesilecek olan 25-45 
ya.~1ndaki kadınlırın maaşları 
bir hafta on gline kadar verile
cektir. Maaş sahiplerinden berat 
maaş cüzdanı ve nüfus kağıtları 
suretleri istenilecektir. 

Şerif B. in ep2riımam 
Eski Polis müdürü Şerif B. 

evvelce emvali metrukeden al
dığı apartımanı iskan idaresine 
iadP. etmiştir. 
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Doktormu9 

• a -
Diş doktorları Sıhhat Veka etinin 

kararına itiraz ediyorlar - --
Doktora vermiyen doktorlara doktor deni

yor da diş tabiplerıne niçin denmesin ? 
Sıhiyye müdüriyeti bütün diş 

tabiplerine gönderdiği bir ta
mimde tabelalarındaki diş dok· 

toru kelimesinin silinerek eskisi 
gibi diş tabibi kelimesinin ya
zılmasını bildirmiştir. 

Bundan evvel ayni mahiyette 

iki tamim daha neşredildiği hal· 
de hiç bir diş tabibi levhasm· 
daki diş doktoru kelimesini sil· 
memiştir. Doktora vermiyen ta· 
bipler nasıl kendiJerine doktor 
unvanını veriyorlarsa diş tabip· 
leri de kendilerine doktor un

vanım verebileceklerini iddia ve 
bunda israr etmişler. 

Sıhiyye müdüriyetinin bu hu
sustaki tamimi itirazları mucip 

olmakta dır. On beş gün sonra 
yapılacak diş tabipleri ictimaın-

da bu mesele de görü~ülecektir. 
Dün bu hususta diş tabibi 

Suat İsmail Bey şunları söyle

miştir: 
- Yeni harflerin kanunen 

kabulü tarıhinden sonra memle
ketimiz dahilınde çalışan diş ta
biplerinin b;r kısmı tabelelerioi 
yeni harflerle değiştirirken (Diş 

tabibi ) unvanı yeriaıe (Diş dok
toru) tabirim kullanmışlardır. Bu 
tabiri Sıhhiye vekaleti muvafık 
görmiyerek kemafissabık (Tabip) 

unvam kullanılmasmı istemiş ve 
buna da sebep · olarak diş ta
biplerinin doktora vermediklerini 
ileri sürmüttür. Halbuki bir ke
re memleketimizde tabip, dok-

tor mukabili istimal edilmekte
dir ve halk bunu böyle bilmiştir. 

Sanıyen Diş tabipleri gibi 
diğer doktor arkadaşlarımız da 

doktora vermedikleri ha'de (dok
tor ) tabirini kullanmaktadırlar 

ve bunda hiç şüphe yok ki 

o:ılar da haklıdırlar. Diğer bir 
tabirle arapça olan (Tabip) keli-

mesinin Türkçesi artık (Doktor) 
dur. Binaenaleyh şu vaziyete 

göre (Doktor) ve (Tabip) tabir
leri arasında esasta ve tefer
ruatta, hulasa her itibar a hiç 
bir fark yoktur. 

Diğer taraft.m bazt diş tabib
lerinin (tabip) yerine (doktor) 

kelımesini kul anması memleket:e 
harf inkılabının nekadar sühulet· 

le hazmedilmiş olduğuna dair 
irat edilebilece~< misallerden bir 
tanesini teşkil eder ve hatta bu 

Suat tsmail B. 

haraket, muhterem bir meb'us 
tarafından büyük millet meclisin
de de bu hususta bir miıal ola
rak sitayişle zikredilmiştir. » 

Ankara telefonu 
Yalovaya kadar ten1dit 

P.dilecek 
Aldığımız malumata göre An

kara-tstanbul telefonunun Yalo· 
vaya kadar temdidi takarrür 
etmiştir. 

Diğer taraftan posta müdü
riyeti bu batta sık vuku bulan 
arızaların önüne geçmek için 
esaslt bir şebeke vücude gel:ir~
cektir. 

Netekim evvelki gün bir taş· 
ocağı intilakile hatta mükaleme 
kesılmiş ve ancak dün tamir 
edilebilmiştir. 

Posta idaresi bunun müseb
bipleri hakkın ti, .:. hkikata baş
lamıştır. 

Kibrit buhranı yok! 
Son günlerde şehrin Kadıköy 

Kmltoprak gibi semtlerinde kib
rit buhramndan şikayet edilmek
tedir. Bunun sebebıni şirketten 

sorduk: 
- Bizde bir senelik istok 

var. İstiyen alsın! dediler. 

ıou ÇekosloYak Sokolu 
daha geldi 

Dün Bufgarya vapurile fehri
mize 100 kadar Çekoslovak so· 
kolu gelmiştir. Bunlar iki gün 
evvel gelen diğer sokollarb ıeh
ri gezdikten sonra perşembe 

gtinü Pireye !:,İdeceklerdir. 

Kıymetli bir tarihi tetkik 

Cezair işgalinin yüz:.incü y.l dönümü münasebetil e Fransız ga· 
zeteleri tarafından yapılan hal<s z ve ya:ılı'} neşriyata cevap olTia'< 
üzre harp tarihi encümeni dım·z rnütehassıst (Ali Haydar Em r) f, 
kıymetli bir tarihi tetkik yaz•Tw Y D{!niz mecmuasn·n tarih kıs
mına ilave olarak neşrolunmı.: t ı. Bu eserden ıktibas ett•ğ"miz 
yu\ardakı resim on sekizinci a~ırda Cezair şehrinin manzarasını 
göstermeltedir. 
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itilatın teatisi 
İsmet Pı. Atinaya 

gidecek mi? 
Atinadan alınan haberlere 

göre Türk - Yunan itilifnameai 
ıureti katiyede bugün Hariciye 
nazırile sefirimiz ara11nda teati 
edilecektir. 

Bu ıon muamelenin de ikma
lini müteakıp itilifname bizatihi 
meriyet haline girecektir. Jtilif
aame ahkimmm hiç bir maniaya 
uğramadan tatbikına muvaffaki· 
yet elvereceği Atinada umumi
yetle Umit edilmektedir. 

Diğer taraftan M. Venizelosun 
Ankara seyahatinden ve dostluk 
misakının imzasından JOnra Bq
Yekil ismet paıanın M. Venize
losa iadei .ziyaret edeceği Atina
da temin edilmektedir. Bu haber 
Yunan eldin umumiyesi llzerinde 
pek iyi tesirler bıraklDlfbr. 

Atina, 5 (A. A.} - M. Veni
aelos Adalar denizine yapbğı 
•eyahatten avdet etmiştir. 

Ali Ekber Efendi
nin 15 parça halısı 
1$000 lira kıymetindeki hiJ

lıl.arı esrarengiz bir el 
mi çalmıştır? 

Rıhtım ıirketinin Eminönün
d~ki antreposundan iki gün ev
Yel gene 15000 lira kıymetinde 
halı çalınmıtbr. Sirkat esraren
giz bir şekildedir. Antreponun 
üçüncü katında vasi bir daire 
İfgal eden İranlı Ali Ekber efen
dinin 15 parça halısının iki gün 
evvel hah denkleri sayılırken 
meydanda olmadığı görülmüştür. 
Ka pı1an kilitli, pencereleri demir 
parmaklıklı olan ve geceleri mü
teaddit bekçilerin nöbet bekle-

_..,.,...,c:_lilC:1eri bir yerden bu suretle 
liıraızfı" yapılması esrarlı bir ma
hiyet ve şekil göstermektedir. 
Bundan bir ay evvel ise ayni 
antrepoda bir sirkat olmuı, bir 
musevi tUccann iki ipek aeçça
de!i qınlmıştır. Daha henüz bu 
•aka'nm tahkikata ikmaJ ed;Je
rek ıarikler meydana çıkarılma
mışbr. Hal bu merkezde iken 
aon ıirkatin yapılması bu hususta 
muntazam tertibat ile hareket 
eden bir ıebekenin mevcudiyetini 
l'Öıtermektedir. Fakat emaresiz
ce · hareket eden bu şebeke bili 
ele geçmemiştir. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikata nazaran ayni 
antrepoda Zıpkın isminde bir 
tüccann 4500, Ribini isminde 
diğer bir tticcann 2500, Hilmi 
Cevdet Beyin iki ıeççadesi ve 
Sedekyan efendinin llç halısının 
d, ayni ıebeke tarafından ça
lındığı tahakkuk etmiıtir. 

Tahkikatla Eminönii merkezi 
ehemmiyetle meıguldür. Antre
poda gece gündOz nöbet bekli· 
yen bekçiler Ye halı tllccannın 
yanında çalışan iki müstahdem 
isticvap edilmiştir. Hıraızlann ya
kında ele geçeceği anlqılmak
tadır. 

VAKiT 
7 Ttmmuz, 1880 ------... ·-··· ..... -···-----

Müteveffa Tepedelenll 
lsmail Rahmi P•t• kerımeıl 
olup geçenlerde vefat eden 
Şefika Hanım ktffei emva
lin! kethüdasına terkeyledf Ol 
bazı evrakı havadis tara
tından itaı edilmitıe de et
tlOimiz tahkikata g6re, mu
malleyha kablelvefat müte
veffa Tevfik P111a kerimesi 
Hatioa Vus at Hanıma ter
keylemlftlr. 

Gllnun $iyaseti: 

Sovyetlerin siyaseti 

Moskovada toplanan 16 ınci 
Rus Komünist kongrasının 

mllzakerata bütün cihan siyasi mah
fellerinde ehemmiyetle takip edil
mektedir.Bu kongrada ah nacak ka
rarların Sövyet siyaseti dahiliye ve 
hariciyesi üzerinde mühim bir tesir 
icra edeceği kanaatı mevcuttur. 

Fransız matbuatı ve bahusus 
nim resmi mahiyette olan Tan 
gazetesi Sövyet kongraaınm ak
dinden istifade ederek Rus ida
re ricaline hucum ederek M .. 
Stalinin kongrada okuduğu 
raporu tenkit eyleyorlar. 

''Stalin,, in raporu Rus sovyet
leri şurası ahvali dahiliyesini 
salah halinde göstermektedir. 
Rapor mucibince milli iktısadiyat 
ytikselmekte ve işsizlik gittikçe 
azalmaktadır. " Stalin ,, ayni za
manda hükumetin zirai istihsali
tının ve kollektif çifliklerin git· 
tikçe iyileşmekte olduğunu ifade 
etmektedir. 

1926 • 27 senesi milli varidata 
on üç milyar ruble iken bu mik· 
tarın senei hazırada otuz dört 
milyara baliğ olduğu ve senevi 
varidat tezayüdünün yüzde 
onu bulduğu raporda işaret 

edilmektedir. Mösyö Stalin bu 
miktan Amerika müttehit hükfı· 
metleri, İng ltere ve Almanyanın 
varidatındaki tezayütle mukayese 
ediyor ve bu memleketlerde 
yüzde üç ila yüzde sekizden fazla 
tezayüt müşahede edılmedia ne 

.:> 

işaret ederek Scv~ytler ittihadı-
nın bir rekor kırdığını söylemek
tedir. 

Rus komün:st partisi s yasi 
bürosu reis:nin t aydığı rakkam
ların derecei sıhhati hakkında 
bir şey söylenemez. Esas :::u bol
şevik rejimin muarız'arı c!a bu 
noktada itimatsız'ık göstermelde 
iktifa ederek, Rus siyaseti hari
ciyesini alakadar eden noktala
rın üzerinde fazla israr etınek
tedirler. 

M. Stalinin raporundaki mad
deler arasında ikisi ayrıca garp 
aleminin asabiyetini mucip oldu. 
Birisi sabık imparatorluk borç
larının kabul ve ademi kabuli 
meselesi, ikincisi ise bolşevik 
propagandasıdır. 

Raporda sabık imperatorluk 
borçlarının kabul edilemiyeceği, 
ancak eger Sovyet hükumetine 
kredi açılacak olursa bu borç
lann kısmen nev' ama faiz adolu
nabileceği tasrih edilmektedir. 

Garp hükumetleri ve bahusus 
çarlık Rusyasından en ziyade 
alacağı olan Fransızlar bu 
mukayyet borç tediyesini asla 
istemiyorlar. Onlarca Rusyanm 
sabık imperatorluk borçlarım 
tanıması ve sonra kredi temini 
için teıebbilate bulunmrsı Ii:ıımdır. 
Propağanda meselesine gelin

ce, bunda da raporun müfadı 
ile garp siyasilerinin tarzı muta
lAaları arasında bilyük bir zıd
diyet görülüyor. Rapor, herhangi 
bir memlekette bolşevikliğe mn
sait esaaat varsa bu esasabn 
inkitafına muhalefet edilemiye
ceğini ve bu esasabn neticesi 
için Moıkovanın müdahalesine 
hacet olmadığını iddia ederek: 
"Bolşeviklik dııardan girmez, içe
ride haıd olur. ,, diyor. Böyle bir 
müddeanın, her bir meselede 
Moıkovanın parmağını görmek 
itiyadında bulunan garp siyasiyu· 
nu ve bahusus Hindi Çini hadi
selerinden asabiyete düşmüı olan 
Fraıı.aızlar nezdinde asla mak-

CENNET 
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FEDAYILERI := Yazen:ÖHCUJU!Za=: 

Söz Melikeye kalmıştı ... 
Genç kız iki kardeşten hangisini isterse ona 

varacak, diğeri asla itiraz etmiyecekti 
-78-

Zeydun cevap verdi: 
- İkimizden birine merbut 

olduğuna kaniiz. Çünkü buna 
söz vermiştir. 

- Nasıl? .• 
- Bunun hikayesi uzun sürer. 

Emrederseniz onu size karde
şim nakletsin. 

- Hay hay. 
Haldun anlattı: 
- Bundan birkaç sene ev

veldi. Bir gün biz ve Melike 
kırlarda dolaşıyorduk. 

Döneceğimiz sırada ani bir 
taarruza uğradık. Biz Melikeyi 
evimize götürdükten sonra ha-

sımlarımızla uğraşmak istemiş, 
onun için atlarımıza güvenerek 

onları eve giden yola sürmüş, 

ve mütaarrızlar tarafından takip 
edilm:ştik. Evimizle aramızda 

geniş bir koy kalmıştı. Koyun 
başına varır varmaz mütaarrızla
rın i <inci bir kafi} esi çıktı ve 

biz iki at~ş arasında kaldık. 
Aı lcadan ve ilerden gelenler 
bizden Melikeyi istiyor ve onu 

teslim ettiğimiz takf rde bize 
col unmiyaca!darmı söyliyorlardı. 
n~lki l:u kafilede sizin tarafınız
dan göndcrilmiçti. Mehkevi kur
tarmak için bir çare vardı. 

O da onu c.!cn'ze sevketmekti. 
Ben bir taraftan, Zeyc!un diğer 

taraftan mütecav;z~ere karşı c!u

racak, onları mümkün mertebe 
geçiktirectk. Meii ı<e bu fırsattan 
istıfade ederek atile koya ahla
cakb ve koyu yüze yüze geçe-

cekti. Bu suretle hareket etm "ş, 

biz mütecav;zler!e döğüşüyorken 
Melike atını mahmm:~ıyarak suya 
atılmış, bir aralık gözden kay
bolmuı, fakat bir dakika sonra 
atile birlikte sudan çıkmiş ve 
evimizin istikametinde ılerlemişti. 

Mütecavhler, bu vJziyet kar
şısında biz.m üzerimize çullan
mış'ar, uzun b;r mücadeleden 

sonra ancak bizi yaralıyarak 
kurtulabilmişler, çok geçmeden 

bul görülemiyeceği tabiidir. 

Garp alemince, Bolşeviklik para 
ve tazyik ile bütün milletleri 

istil~ya yeltenen muzır bir kuv· 
vettir. 

·İstiklalini istiyen miletler, gü
neşin albnda kendisine de bir 

yer olabileceğini idia eden zen· 
cir bent kavimler, boyunlarında-

ki esaret bukağısını kırmak için 
çabalandıkça onların Moskova
dan teşvik gördükleri kanaatini 

beslemek, ne derece doğru
dur muhakeme etmeyoruz. An
cak bu kanaat mevcut oldukca 
Rusya ile Avrupa milletleri ara
sındaki münasebatm selah bul-

masına imkan görülemiyeceği 
pek tabii ve aşikardır. Selah 
fikri okadar uzakta kalıyor ki 

Tan gazetesi Moskovayı cinayet, 
ve terhibü tethit ite nizamı 
içtimaiyi ziyrü zeber eden bir 

kuvvetten başka bir surette ta
savvur edememektedir. 

H. Gayur 

Melike eve vararak bize 
imdat göndermiş, bizi eve 
götürerek yaralarımızı sarmışlar 
biz bir müddet hasta yattıktan 

sonra iyileşmiş ve kalkmlştık. 

Bir kaç gün sonra sırf tesadüf 

eseri olarak ayni günde karde· 
şimle ikimiz amcamızdan Meli-

keyi istemiştik. Amcam bu vazi

yet karşısında şaşırmış, ikimizi 

de ho ;nut edecek bir çare bul

muştu. Bu çareye göre bizzat 
Melike ikimizden birini seçecek 

ve onunla evlenecekti. Melike 

hangimizi intihap ederse etsin 
buna bir kimse itiraz etmiyecek, 
intihap edilmiyen kardeş Meli-
keyi kardeş tanıyacak ve inti
hap edilmediğ:nden dolayı zer
re kadar infial göstcrmiyecekti. 

Biz amcamlZln bu tekliflerini 
kabul etm:ş ve bu esaslar dai-

resinde hareket (:deceğimize ye· 
min etmiştik. Melike henüz içi-

mizden birini intihap etmiş ve

ya hangimizle yaşamak istedfii
ni söy!emiş değildir. Mesele 
bundan ıbarettir. 

Selahattin bu hatırayı dikkatle 
din:emiş, ondan sonra ayağa kalk
mış, onunla beraber hepsi kalk

mışlar, ve onun ne diyeceğini 

beklecı;şlerdi. Sultan şu şekilde 
idarei kelam etti : 

- "Efendiler, siz bugünden 
ben m misafirlerimsin ız. Benden 

bir baba muamelesi göreceksiniz. 

Ben de sizden bir evlat muame

lesi bekliyorum. Melikeyi kurtar

mak hususunda gösterdiğiniz fe

dakarlıktan dolayı size teşekkür 

ederim. Amcanızın vefatı beni 
çok müteessir etti. Bunu müna-

sip şeki de, Melikeye haber ve
receğiz. Bu ciheti hiç merak et· 

meyiniz. Ben hepinizin burada 

bir müddet ikametinizi ist yorum. 

Gerek sizin gerek Melikenin bu

rada ifa edilecek vazifeleriniz 
vardır. Hep.miz vazifelerimizi 

ifa edeceğiz. 
Haldun cevap verdi : 
-Büyük ve kudretli Sultan, 

bizi evlat yerine komanızı yük
sek bir şeref s yarız. Emrettiği
niz kadar maiyetinizde her vazi-

feyi ifayı can::. minnet biliriz. 
Bize itimat edebilirsiniz, efendi
mız. 

-Aferim,hepinizi allaha ismar
lıyorum. 

Selahattin bu sözlerle odadan 
ayrıldı ve iki kardeş Emir Hay
darla birlikte odalarına döndüler. 

Gece hayli ilerlemişti. İki kar
deş yalniz başlarına kaldıkları 

zaman öz baba gibi sevdikleri 
amcalarım hatırlıyarak ağlamış· 

lar, Melikenin eksikliğini derin
den hissetmişlerdi. Bu sırada 

hepsi de birbirlerine çok muh· 
taçblar. Bu elim matemi hep 

birlikte tutsalar ve hep birlikte 
ağlasalar daha çok hafifliyecek
lerdi. ••.• 

(Bitmedi) 
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Dilsizler 

Manavlarla leblebicilerin bı 
Cemiyet teıkil etttiği t 

günlerde dilsizlerin de bir ceOI 
yet kurduklarını gazeteler yaıd 

Her kaide bu cemiyetin içt 
maları hiç bir zaman gürültOI 
olamıyacak ve zabıtlar aineJll 
makinesile tutulacaktır. 

Kısa görüşler 

Geçenlerde Fransız ediple 
rinden Pol Jeraldi Jstaı 

bula gelmiş, pek kısa bir mü' 
det güzel şehrimizde kaldıkU 

sonra tayyare ile Y unanistaıı 
geçmişti. 

Son günlerde yazdığı bir m• 
kaleden bu adamcağızın, kaf• 
sanda eskiden okuyup öğrendij 
hırafeleri taşıyarak buraya g~ 
diği ve onları asla tashih edı 
meden döndüğü anlaşılıyor. 

lstanbulda bir camiye giri 
orada beş, on fakir müslümaıU 
kasketlerini tersine çevirerek n• 
maz kıldıklarını gören bu ecneb 
seyyah, bütün Türkiyeyi o kub 
be altı ve bütün Türk milletiO 
o beş, on kişi sanmış. Sonr 
Boğaziçinden dönerken berabe 
rinde bulunan bir Türk hanıdJI 
mn, kendisine: 

- Beni sekiz buçuktan evvc 
evim~ götürmeyiniz! 

Demesinden de hükmetmiş ~ 
Türk kadmları saat sekiz buçu1' 
tan evvel evine girmek istemezlet 

Bu basit, bu mahdut fikirle! 
süslenmiş, şişirilmiş ve bir Fraır 
sız mecmuasına makale olmuş. 

Maruf Fransız edibi, whiç ts 
nımad1ğt. hi .. mprnlekot: h":l .. unJI 

bu kadar kolay bükümvtrme~ 
samrdık. Meğer veriyormut 
F ransada edip olmak doğru dil' 
şünmek, iyi görmek demek de 
ğilmiş. 

c Telgraflar J 
İsviçreli ressamın sergisi 

İstanbul, 6 (A.A.)- Atölye halin' 
koyduğu bir otomobil ile lstanbula gel· 
diği evelce haber verilmiş olan lsviçrel 
ressam Mcrcel Amiguet, Paris • Hint se
yahatine de\'am için hazırlıklar yapma1" 
t:ıdır. Ressam yola çıkmadan evvel Fın· 

dıklıdaki Güzel s:ın'atlar akademisind' 
Türkiyeye, Yunanistana ve YugosluJ'a}1 
ait 50 kadar yağltboya tablolarını teşh\rt 
davet edilmiştir. Güzel san'atlar akl(deIJl 
sind~ açılacak olan bu serginin himayes 
lsviçre orta elçisi M Jlenri Martin ta· 
ra[ından deruhte edilmiştir. Sergi temmu• 
zun 11, 12, ve 13 üncı.i cuma, cumarte~ 
ve pazar günleri öğleden evvel saat ıc 
dan I 2 ye ve öğleden sonra saat 2 der 
aluya kadar halka açık bulundurulacaknr 
Ressamın atölve haline koymuş oldugv 
otomobili akademinin bahçesinde bulun' 
durulacaktır. 

Irak mandası 
Londra, 6 (A.A.)- Ingiltere Jrı~ 

mandasından vnzgeçmektedir. Irak müs· 
takil blr ııevlet olacaktır. 

Barışıyorlarmış 
Bükrcş, 6 (A.A.)- LCıpta gazetes 

kıra! Karol ile Prenses Helenin barışma· 
Jannın pek yakın olduğunu yazıyor. 

Fzrtzna 
Madrit, 5 (A.A.)- lspanyamn muh· 

telif yerlerinde şiddetli fırtınalar çıkmı~ 
olduğu· bildiriliyor. Bu yüzden vuku bu· 
lan zarar ve hasar çok büyüktür. Müna· 
kala.t inkıtaa uğrnmışnr. Bir çok kimse· 
ler yaralanmıştır. Dereler ve ırmaklat 

mütemadiyen hayvan leşleri sürüyüp gö· 
türmüştür. Segovieden bildirildiğine gö· 
re bugün zuhur eden fırnna bütün ekin• 
leri hemen hemen tamamile mahvetmiş• 
tir. 40 kadar köy bu afetten mutazarrıt 

olmuş, bir çok köylüler sefil bir hale 
düşerek hüktımetten yardım istemiıtir. 
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Jandarma imalata.nesi llAnla.rı 

Adet Münakasa Tarihi • saat 
6200 Beylik 12-7·930 14 
2000 Eşya çantası 13-7-930 14 

Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem eşya ayrı ayrı olarak 
kapalı zarf münakasa ile satın alınacaktır. Münakasaları hizalarında 
yazılı tarih ve saatlarda lstanbulda Gedik paşada Jandarma ima· 
lathanesinde yapılacacaktır. Şartnameleri imalathaneden verilir tek
lifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

lf lf lf 
1 - Izmirde bulunan dört numaralı Jandarma mektebi efradı· 

nm 930 senesi ihtiyacı olan yüz yetmiş bin kilo ekmek ve otuz 
bin kilo sığır eti haziranın yirmi ikinci gününden itibaren yirmi gün 
müddetle ve kapalı zaraf uJulile münakasaya vaz edilmiştir. 

2 - Bu iki kalemin münakasası temmuzun on ikinci cuma 
gilnü saat onda mezkur mektepte icra kılmacaktır. 

3 - Şeraiti görmek arzu edenlerin lstanbulda Jandarma ima
ltthanesi müdüriyetine müracaatlan. 

Nafia Vekaletinden: 
Devairce yapılacak müzayede ve münakasalara iştirak edecek

lerin ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet olmalan ; 
ticaret ve sanayi odaları hakkındaki 22 nisan 341 tarihli kanuna 
istinaden tanzim kılınmış olan nizamnamenin 127 inci maddesi 
icabındandır. Binaenaleyh Nafia Vekaletince münakasaya çıkanlmış 
ve bundan sonra çıkanlacak olan yol, köprü ve sair nafia işlerine 
mütealJik münakasa şartnamelerinde zikredilmiş olsun, olmasın 
taliplerin behemehal ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukay· 
yet olduklarını vesika ile ispat etmeleri lazım ve kanun muktezi-

1 Memlekette Vukuat 1 
N azillinin Yazırlı köyünden Ahmat 

oğlu Mehmedi öldüren bir adam adliye· 
ye veril mİştir. 

N azillide bir kişi oldürülm üştür. 
Ö ldürenler adliyeye verilmiştir. 

P ülümürün Kaymayan köyünden 
b ir adamın evini soyan üç kişi takip 
eailmektedirler. 

.A kdağ kazasının Peyik köyü civa· 
rında bir yolcuyu soyan iki kişi adliyeye 
verilmiştir. 

Y ozgadın 1 lacı osmanlı köyünden 
Şakirl öldüren bir ıdam adliyeye veril
miştir. 

K astamonunun Bayındır köyünden 
Rasimi oldüren bir adam adliyeye veril
miştir. 

T aşköprünün Kirazdağında maliye 
tahsildarı Ômer efendinin yüz lirasını 
alan 4 kişi adliyeye verilmişlerdir. 

T aşköprünün Yazı hamit köyün
den bir adamı öldtiren iki kişi adliyeye 
verilmişlerdir. 

K ilırada bir kişi yaralan mıştır. Suç
lu tahkik edilmektedir. 

Devrek kazasının Sekse kö) ü civa
onda iki yolcuyu soyan üç kişi yakalan· 
mış1ı r. 

Bartı nın Hebi oğlu köyünden 
:\lazlu m oğlu Ahmetli öldüren bir kişi 
takip ediliyor. 

Erzin canın Karataş köyüne ait ha~ -
' ana tı götürmek is teyen D ersim çap ul · 
cuları ilt: yapılan müsademede hayvan
lar ldmilen kurtarılmıştır. Şakiler takip 
ediliyor. 

, 
Spor meraklılarına müjde 

Galatasaray 
Fenerbahçe 

~iaçı 

_;-ta 

Kolunıbia 

Limon çiçeklerinden müs
tahzar 9o derecedir 

1 

e 

Ji 

yatındandır. I 
_ Mem ıeket haberı.~rı 1 Dünyada mevcut biitün mütemeddin memleketlerin ıtriyat müt 

P•••••••••••••••••••••••••ıw.------------=Lı hassasları Hasan kolonyasmın enfes ve ruhnuvaz kokusu karşısıaıl 
Şehremaneti 1 1an1ar1 F evzipe.şa istasyonundaki lal ve hayran kalmışlar ve bu nefis Şark miistahzaratından kll~ 

sul istimal -
Şehreman.etinden : Çengelköy ve caddesinde 1 S ve 17 numaralı 

mahalden yola terkedilen kısımdan bakiye kalan 24 metre 
murabbaı mahal, Cihangir yangm yerinde Firuz ağada 31 inci 
adada 1250,27 metre murabbai, Fatih yangın yerinde 37 inci 
adada 371 ve 354 harita numaralı arsllar arasında 80,66 metre 
murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 12 Temmuz 
930 Cumartesi gUnü saat On beşe kadar levazım müdürlüğüne 
gelmeleri. 

hreman.etinden : Emanet matbaasında basılan 27000 esnaf -ınu:
ayene cUzdam pazarlıkla ciltlettirecektir. Taliplerin 8 Temmuz 930 
Salı gilnü ıaat on beşe kadar levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şelıremanetindeıı : Kadıköyünde İbrahimağa mahallesinde Koşu 
yolu ıokağında 8 numaralı dükkan pazarlıkla kiraya verilecektir. 
Taliplerin 12 Temmuz 930 Cumartesi günü saat ON beşe kadar 
levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şehrmanetiuden : İstanbul Temizlik işlerine ait bir tay ve bir at 
temmuzun 9uncu Çarşamba günü saat 9 da Fatih At pazann
da müzayede ile satılacağından taliplerin mahalli mezküra mü
racaatlan ilin olunur. 

Tütün inhisarı 1ıo 

uı1ı urn ı 111 lidürlü-
ğünden: 

Trakya nakliyatı 

Fevzipaşa istasyonu kasasm- yetli sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kib: 
da 1160 liralık bir açık zuhur et. zevatın Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima sahibini tebt 
ıniş, takibat yapılmış, neticede etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, hefg 
istasyon müdürü Serano, ambar can, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat . arkadaşıdır. Fi•d 
memuru Fethi Ef. nin vazifelerine larda müthiş tenzilat yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk ıifb 
nihayet verilerek Islahiye adliye- Ierde sablır. Hasan Ecza deposudur. 
sine teslim edilmişlerdir. 
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Şark şö.nendeferleri ile Istanbuldan Trakyaya ve Trakyadan 9 E- T. [ilili} il X E- lil A L T 
!.tan:Oul:ı sevkedilecek olan mamiil ve yaprak tOtnn, levazım ve 10 P U S 1 U iJ liJ V E- C -i ~, 
mire pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin şartnameyi görmek 11 _g:j_g_f'1_B 1 A M 1 E- R T l a rj)l 
iizre her gün müracaatları ve 12·7·930 cumartesi günü saat 10,30 da DD.nhü bulmaca.mızın 

8 beygirden 7 80 beygir kuvvetine kadar r 

bilumum sanayi için sabit, seyyar muhtelif tip 
ve cesamette. 

Her türlU fenni izahat için Türk ve Alman mühendiıler. 
Fabrikanın Türkiye umum vekili. · 

Galatada mübayaat komsiyonunda teminatları ile bulunmaları. hıllledilmiş ~ekli 

Evkaf eytam ''e eramil maaşatı 
Evkaf miidiiriyetinden: 
Evk!lftan maaş almakta olan eytam ve eramilin birinci üç ayJık .. 

~r temmuzun sekizinci salı gününden itibaren bn defalık müdiriyet 
veznesınden verilecektir. Eshabı maaşın eski cüzdan ve nüfus tez· 
kerelerile tatbik mühürlerini hamilen yevmi mezkurdan itibaren 
mj.diriyet muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

Tütiin inlıisarı Un1umi .Müdür
lü,ğijndeı1: 

matbaa için cilt bezi 
tdare matbaası için mevcut numunesi veçhtle 5,000 metre cilt 

b?li pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin hergUn gelip nümuneyi gör .. 
meleri ve yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile 12 • 7 • 930 
Cumartesi günü saat 11 de Galatada mubayaat komisyonunda 
buluç·• dr. 

ı 2 3 4 s 6 i 8 9 ıo ıı 
1 _____ ı. __ , -~ 
2 [il ı- -ı 
! lil liJ ~ lil 1!11 1 
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11 ----i.iı-.----ı -Bug'fl.nk:lf bulmacamız 

Soldan aağa: Yukardan aşağı: 
l - Tahta parmaklık (5) Kan nehiri 

(5) 
2 - Pratik (5), işaret (5) 
3 - Kötü (3), IAkap (4) 
4 - Rumca gel (3) kulp (3), 

isim (3) 
5 - Nota (2), es (2), 
6 - Makinede yazan (7) 
'7 - Kota (2), beyaz (2) 
8 - Orta (3), bilinci (3), ebe (3) 
9 - DU\·arcı Aleti {4), keder (4) 

10 - Obiektif (5), Fransız:::a ABC (5) 
1 ı - İstanbul civannda bir koy (5), 

tak (.5 ) 

AHMET RÜŞTU ZADE lJEHMET HAYRİ 
lstanbuJ, Sirkeci l\1ithatpaşa hanı 2 inci kattaki ya .. 
zıhanesinde sanayi erbabının en1irlerine amadedir 

Telefon: Ist. 3755 - 3756, Telgraf: lsl Muhayer 

Büyük Tayyare Piyankosu 
6 ıncı keşide 11 Tem. 1930 dadır 

Büyük ikramiye 200,000 liradır. 
Ayrıca 100.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numara1ara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 
Bayilerden Tem muzun yedinci gllnü akşamına 

kadar talep edilmelidir. 



~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!l!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~vAKIT 7 Temmuz 1J30 - 7 -
• 
ilin 

1 - As'kert liselerle orta mekteplere 930-931 ders senesi kadro 
noksanını doldurmak ve yüksek sımflann talebeleri tercih edilmek 
lizere aıağıdaki şartlan haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktannda 
leyli ve meccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

A) devre sınıf için 
1 6 16-12 yaşlan içinde olanlar " 1 7 17-13 " " ,, 
J 8 " 18-14 " " " " 2 9 19-15 " " " " 2 10 20-16 " " " " 2 11 21-17 ti 

" " " 
B) E~elce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadetname 

Yeya tasdıknameyi haiı bulunmak. 

C) 
1 

Vdllcudun teşkilatı ve sıhhati müsait ve sağlam ve her türlü 
emraz ar an beri olmak (e ü k _, . kAk · 'ili A I I I mr umanuaya manı re a et mısı arı 
za arı 0 an ar ve boylan pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) Kusursuz bir seciye ve ahlak sahibi olmak. 

E) Ailesi hiçbir suı' b 1 .. h h'b' 1 _,_ a ve ıo ret sa ı ı o mamı1.L 

2 - 6 ıncı sıD1fa ye · b' · · d b' · · f · ki · t d r S Dl ınacı evre ırıncı Slftl a gırece enn 

d
am evr~ ~ ( muallimli ve S dersaneli ) resmi ilk mektep şaba
etnamesını haiz b l ı · kt ı d h ·ı d nl • 'lk u unma an ve hususi ılk me ep er e ta sı 

e e el~ 1

1 
mektebin son iki sınıfında okunan derslerden imtihan 

verme en izımdır Ort k 1 · 2 • · - .. ·· fl · ı 
J• fi · a me tep erm ıncı ve uçuncu sanı arıy e 
ııe ıını annın her ha · b' . . k - .. t d h 

A O ngı ınne gırme uzer~ muracaa e en u-
aua! rta

1 
k mekteplerle tahsili Orta derecede olan resmi ve hu

auıı mes e mekte l · d . 1 · k · nl · ft l P erı mil avım ve mezun arı gırme ısteye erı 

ta&nı and evvekki sınıfların bütün derslerinden imtiban edilirler. Bu 
ü meyan a as eri t d . h kk d 8 . . f w. ılrit ta 9 e rısat a ın a mcı smı a gırecekler 1 inci 
ıP~iİ ap k~ 0

1
11cu sınıfa girecekler 1,2 inci kitaptan 10 ncu sınıfa 

ü i:ti~hce erd'l:2,3 üncü kitaptan 11 inci sınıfa girecekler 1,4 kitaptan 
il;._. an e ı ırler. 

br 3 - Res A O 
'f' 1 l 

. mı rta mekteplerden ve Lise sınıflanndan naklen 
ıe ge en erı askri t d . t k' l d h ·ı . . k' tt'kl . . d . e nsa ıtap arın an angı erını ta ıp e ı erıne 

~· b ~r vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları ve ipka 
ıf u unmadıklan takddirde müadil sınıflara bila imtihan alınırlar. 

:d - ~ayt muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacakbr. l inci 
la I ed~kı şartları haiz bulunan talebelerdt-n ikinci devreye taJip 
an ~r ls~anbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar Halıcoğlu 
s. lıselcnne ve İstanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 

' a~eri liseye veya orta mekteplerin müdliıiyetlerine ve 
sr.cri \re ya orta mektep olmıyan yerlerde bulunanlar İlam 
ud~kları tarihten itibaren bulunduklan yerlerdeki en büyük 
. erı K. \reya amire veya askerlik şubesi Rs. liklerine iıtida ile 

:~~rf~caa: . ederler. Yeniden kaydı kabul muamelesi lisenin son · 
bulıurar~~çın ~5 Tem muzda diğerlerinin ıınıflar için l 0·8-930 hitam 

· talıplcrden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 

lise ~ers sen~si batladıktan sonra sivil liselerden naklen askeri 

etmy l'd·gıeçmıye talip olanlar kabul için müfettişliğe müracaat 
e ı ır er. 

5 - Istidalar d . . a rap edilecek evrak vcsaık şunlardır. 
A ) F otoğrafh n t . • 
B) B

. . u ua tezkereıı veya resmen musaddak sureti 
ır seneyı tec .. . h d · A b 

debı . 1 a\ruz etmemış aşı şa a etnamesı ( şı sa a-

t famdeıı 
0 mıyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 

IU'a ın an meccanen aş 1 ) 
ıyapı ır 

C ) Mezun bulunduk! h .1 l d'kl . b b' f .. 
_L1 d arı veya ta sı eye ı erı me te ın otog-

r fa l şaha etname Vey k w • • 

a eza fotograflı ve teferruatlı tasdıknamesı. 
D) Ailesinin ve kend' . . . h l "b h'b' b 1 dıkları hakkında mahalli ıhs.~nkı~ su~ . a f ve .. şoflret sa ı ı ddu kunmb~-

u .. h b . u umetınm otogra ı ve musa a ır . mu a erı. 

li ) Askeri lise \reya 0 t k v k · 
nı kt b' t b'' ld v r a me teplere kabul olundugu ta dırde 

e e ın a ı o ugu \re ol v k 1. .. 1 b' k \:1 rt t acagı ·anun ta 1mat emru esas arı ıla 
.- kayd' ~a. b~mamtenh\Theya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 

en ısının ırer ea üt senedL 

F - Saralı uyku halinde . . . 
çırpınmağa müptel A ) v gezer sıdıkh bayılmak ve marazı 
t b d a 

0 tnadıgı ( bu gibi hastkhklkrdan biri ile mek-
t e : verkmkez eln e;el malul alduğu bilahara anlaşılan talebe mek-
ep en çı ı arı ır. e ozamana k d d 

1 
. 

ihtiyar olunan masarif 1 .. d a ~ ar o te ete için hükumetçe 
\re ısın en t . tti ·1· ) li b dığı ve her hangı bir zaman azıı_ı~n e rı ır , v~ ve ulunma-

olmadan evlenirse mekt da tahsılı terk etmek ısterse ve zabit 
ep masrafını tam t d. d .. · 

hakkında noterlikçe musaddak . . . amen e ıye e ecegı 
\rehsının teahhütnamesi. 

G - Peder ve valdesi hayatta d v 1 • • . 
ve tatil zamanında mezun . d k ~gı ıs~ velisınin kim olacağına 

gı ece ıse kımı·n nezd' 'd .. dair muteber bir vesika. . me gı ecegme 

H - Heyeti sıhhiyeai mümktin nı rt b t 
1 

• • 
h . e e e am o an askerı hır 
aatanenın veya muayene komisyonlan ·'-h· ( K . . . 

nın sın ı raporu. abılıyetı 
bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) tu hil su nu veç e.) 

6 - Muhtelif sınıflara kayt olunan t 1 b 'k k b 1 d'I 
k 'k . a e e mı tan a u e ı e-

' 

ce mı tardan fazla ase matlup f eraiti ha' ı nl d f 
ız o a ar arasın a sını -

lanna göre Tiirkçe yabancı dil, riyaziyat ta ·b .. fy b' 
· t d ı · d hriri. ' rı , cogra a ve ta ı-
ıya ers erm en bt müsabaka imtiba ı 

nı yapı ır. 

7- Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlarınca kayt ve şayanı 

Istanbul mıntakası maa- ....... ----. Seyrisef ain 
din mühendisliğinden: 

Bnrsa Vilayetinin Gemlik kazasmm Armutlu nahiyesinde kain 
olup hududu şimalen kara Çalılık tepesinden Bulduk tepeye müsta
kim, şarkan mezkur tepeden bed ile Taşlı tepeden bilmürur Mer
can deresile Armutlu yolunun birleşdiği noktaya battı münkesir, 
cenuben mezkur noktadan Kara tepeye battı müstakim garben 
kara tepeden bed ile Karadağ, ve Hamamlı ve Bayraklı pınar te· 
pelerinden bilmürur mebdei hudut olan Kara Çalılık tepesine hatb 
münkesir ile mahdut 68 1-2 ccrip arazi dahilindeki kaplıca; 

1-İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zafın
da (50000) elli bin liralık bir Türk şirketi teşkilile hukuku devredil
mek, 

2 - Kaplıcanın teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
imtiyaz sahasmın 1-5000 mikyasmda muntazam topoğrafik ve jeolojik 
haritası yapılmak ve vücude getirilecek tesisat ve yapılacak ame
liyatın plan ve projeleri lktısat vekaletine verilmek. 

3 - İkinci sene zarfında bir su Mütehassısının riyaseti altmda 
fenne ve hıfzısıbhaya muvafık surette kaptaj yapılmak ve asğari 
25 kişilik otel ve gazino ve banyo ve iskeleden kaplıcaya kadar 
olan yol inşa edilmek ve işbu taahhüdatı teminen Milli bankalar
dan birinin 3750 Uç bin y~di yüz elli liralık teminat mektubu ve
rilmek ve işbu taahhüdat ifa edilmediği takdirde mezkur teminat 
akçesi irat kayt edilmek üzere talibine ihale edileceğinden taliple
rin 31-7-930 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 şe kadar 
teminat mektuplarile beraber kapalı zarfla İktısat vekaleti maadin 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

Köprü münakasası 
Nafia oekaletinden: 
Balıkesir vilayetinde Balya-Çanakkale yolunda yapılacak olan 

138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Küçük Ağonya 
ve Müstecap » köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapilı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakım görmek üzere Nafia vekileti yollar 
umum müdürlüğüne, Istanbul ve Bahkesirde Nafia başmühendislik
lerine müracaat edebilirler. 

Münaka evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti yollar 

umum müdürlüğünden alınabilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin «661» numaralı müzayede ' 

münakasa ve ihalat kanunu ahkamma tevfikan bazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 14 ten evve 
Nafıa vekaleti müsteşarlık makamma tevdi eylemeleri ilan olunur • 

Köprü inünakasası 
Nqfia Vekaletindeıı.· 

Çanakkale vilayetinde Balıkesir - Çanakkale yolunda yapılacak 

olan 165901 lira 77 kuruş bedeli keıifli Çandere, Seklik ve İncesu 
köprüleri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kap-ili zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzre Nafıa vekaleti yollar 

umum müdürlüğüne, İstanbul ve Çanakkalede Nafıa başmübendis

liklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa vekaleti 
yollar umum müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 661 numaralı milnyede 

münakasa ve iballt kanunu ahkamına tevfikan hazırhyacakları tek
lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 ten evvel 

Nafıa vekaleti müsteşarlık makamınatevdi eylemeleri ilan olunur. 

kabul görülen talebelerin kabuli kayıtları ile dahili jurnal edilme
leri müfettişlikten aynca verilecek emir üzerine yapılır. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ilrinci sınıflarma alınacak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
üçüncü sınıfa alınacak olanlar Istanbulda ve Bursada bulunan as
keri liselerle Erzincan ve Konya orta mekteplerine ve müfettişlik
ten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci devre 
sınıflanna kabul edilecek olan talebe temamen lstanbuldaki ve 
Bursadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

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

10- Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları masraflar 
kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edilmeyen
lerin bu yoldaki masrafJan hakkında askeri liseler hiç bir taah
hütte bulunmazlar. 

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

1 - Kuleli lisesinden fyalnız ikinci devre talebeler için) 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yalmz birinci devre talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalınız birinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 

Merkez acentesi: Galata Köprü başındı 
Reroıtlu 2362. ~ube acentesi Mah

mudiye Hanı altında l~tanbul 2740 

{skenderiye sürat 
postası 

( 1ZM1 R) vapuru 11 Tem
muz Cuma günü saat 13 te 
Galata rıhtımından hareketle 
ertesi sabah İzmire varacak 
ve aynı günün akşamı ~zmir
defl kalkarak Pazartesi lsken
deriyeye varacaktır. lskende
riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İzmire varacak ve öğ· 
leden sonra İzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra İs
tanbula gelecektir. 

lstanbul - lskenderiye yol-
cuları için: 

Lira 
Birinci kamaralar • 120 
lkinci • 80 
Üçüncü • 40 
Güverte yemeksiz 20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi b~, üç veya 
daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yüzde otuz; ve üç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
azimet biletlerinden yüzde 
on tenzilat yapılır. 

1 
Nıudanya postası 

Cuma, Pazar, Sah, Çarıam
ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

lımlr - tlarsin sürat postası 
(KONYA) vapuru 8 Tem

muz Salı 12 de Galata rıh-
bmından kalkar. Çarşam-

. !"' 
ba sabah~ lzmire varır v~ 
akıamı lzmirden kalkarak 
Antalya, Al!iye, Mersine gi
der ve dönüşte Taşucu, Amı
mor, Aliiye, Antalya, lzmire 
uğrıyarak gelir. 

Aywa~k sürat postası 
( M E R S i N) vapuru 8 

Tem muz Snh 17 de Sirkeci 
nhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit, 
Bürbaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkfır iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

( GÜLCEMAL ) vapuru ta
rafından yapılmakta olan ( iZ
MIR SÜR'AT) postalan 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta Jstanbul'dan pazar
tesi lzmir' den çarşamba gün
leri saat 14,30 da kalkar. 

(MERSiN SÜRAT) postaları 
da 16 Temmuzd:m itibaren 
her hafta lstanbuldan çarşam· 
ba günleri saat 11 de kalkar. . , 

Kômurcüyan JJ. asarından 
Ameli hesabı ticari 120 
Ameli usulü defteri 4 kıı;ım J5() 
Ameli ,.e t:ıtbiki kamhi) o 50 
Amerikan u.:.ulü: Ye\ m. D. Kebir :'5 
Yeni muhasebe uı;ulii 1:'5 
Ticari ınaltimat 'e bankacılık l 50 

~eni hesabı ticaıi 200 

~•ıırı11ııııı111111•" (iaip çocuk 1 ııı1111ııııı•ııııııı~ 
g Bundan on beş ~iin e\ 'el Jeniz ~ 
~ hamamına ıi,İtmek iizcre erden çıkan g 
~ on iki , :ı~l:ııında kısa pantolonlu ~i· ~ 
~ , ah elbl•cli ,\leh met Ferit ismindeki § 
~ ~ıı-ı._ 11 o gı.indenberi a\·det et- ~ 
~ m"emiştir. \.örenlerin ino::anİ) et namına ~ 
~ Beylerhevinde Hurhan h·e polis mev· ğ 
f kiine haber 'ermeleri ı ica olunur. ~ 
~ .\nnc i: Nazmire § 
~11ı ııı 11111 11ı ııııııı111111ıııııı11111ıtlllllf1111 ı ıı111111111ııı111ıııı11111ıı•nıı1~ 

( Tabı~e~n~ily!par.] 
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Cuetcye ıonderilecek mektoplum üzerine Jdare fçlose (!dl.re) yazıya 
IJt se (Yuı) ı~ıretl konulmalıdır. 

,,,,..,. .... ~•"""'-- l•unrırrp, llf••tl •Üacc.'rtto11t rdtwpfa,. l ,. • ...., ra,.ı..ı , 
h,hhre,_c.' .. •• llblana abderiırat&c!Mt lia,. ., .. ..., ılollldtr. 

~ daıMIT~, 
~ Kütahya Asri fabrikası ~ ./JI kiremidi Avrupa'daki Emsali ~ 

'4W Ayarında ve bazı Evsafça Onlara r~_ 
A;; H~tta Faik Olduğu Fenni Tahlil ~ 
tlllllllff" Raporile Tahakkuk etmiştir. Y 

Son Sanayi Sergisinde T~kdirle gorülmüştür. 

, lstanbul acentesi ı Refik Sabri ve~ 
r '" < · o . 
Tütün Gümrük _No. ~6 - l'"el. lst. ~319 

Da~ülfünun emanetinden: 
Tilrkiye cllmhuriyetinin bOyUk banisi ve ilk reisinin ismine iza

fetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükifab) namile ilmi bir mükafat 
tesis edilmiftir. Bu mükifat 1500 liralıktır. Demokrasiye ve Cüm· 
huriyete ve bilbaua Tmkiye cumhuriyetine ve demokrasisine mü
teallik ve isim ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mn
tenasip ve ilmi usule mtıatenit olarak yazılmıt en iyi eserin sahibi
ne ciimhuriyet bayramı olan 29 teırinevvelden bir gün evvel ita 
olunacaktır. 

Eserler, eylilllln birine kadar kabul edilecektir. 
Eserler makbuz mukabilinde emanet kalemine tevdi edilmelidir. 

Istanbul Erkek muallim mek- ~ 
tehi müdürlüğünden: 

Gazi muallim mektebi bir ihzari ve bir mesleki kısmından mil
re~kep yUksek dereceli ve leyli bir muallim mektebidir. 

• 
1 

= 8AVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ = 
MATBAA VE lDAREHANE: 

ISTANBUL, Babıali. Ankara caddesinde •v AKIT YURDtJ. 

Tel 1970 (1dare) t971 (Yazı)l20l (Kltapl Telgraf : Vaktt. Posta k:utusıı : 41 

..... 

KüÇüklerin 
biaman düşmanı/ 

' . 
Sef Ya.tına varmadan ôlen çocukların dört. l · 
te biri çocuklara mahsus ishalin kurbanıdırJ 
ishalin vesalr bir çok hastaJıkİarın vasıta! 
sirayeti adi slneklerdlr. Yavrunuzun ha
yatınt korumak loln sinekleri Flit ıstlma-
111e imha ediniz. Flit sinek, sıvrt sinek. ! 
pire, güve, karınca. hamam böceği ve tah· 
ta kurularını öldürür ve yumurtalarını ka
t'iyen imha eder. Tehlikesizdir. Leke yap. 
·niaz. Flit 1 ha,arat OldllrUoU diker mayi. 
teri• karıftırfTlayınız. Sarı tenekeye • el· 
yah kı..ıtağa dikkat ediniz. _ , • 

v ;J)aha -:_çqbuk _6lclürii;r· 
1 --

U111umi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI lstanbuf - Galata Voyvoda Han 

'Mahkeme ve icra llAnı.::...l 
/stanbul ıkinct icra memurlat un.dan;. 

Bir borçtan dolayı sablmaaı 
mukarrer olan alb metre mikl· 
bı gürgen kereste temmuzun 12 
sine müsadif cumartesi gllnU 
saat ondan itibaren Tophanede 
Liilecilerde açık arbrma ile satı
lacağından luzumu halinde sa
tışa ertesi günü dahi devam 
edileceğinden talip olanların yev
mi mezkur ve saatta Dairemi· 
zin 930-2029 dosya numarasmı 
hamilen hacız memuruna milra• 
caatlan ilin olunur. 

Falih sallı ilçüncü hukul( hb.kim· 
lıtinden: 

Kereste tacirlerinden mütevef
fa Hacı Salih efendinin mırası 
açılmış ve emvali paraya çevril
miştir. Varislerin sıfab irsiyeleri 
hakkında veraset ilamı ibraz 
edilmiş olduğundan mtitefanm 
alacak ve borçlularının bir ay 
içinde mahkemeye müracaatla 
kaydettirmeleri ilin olunur. 

(279-66) 

Jstanbul Üçüncü huku,~ dairesinden: 
Müddei M. M. Ermeni ye tarafın· 

dan müddeiye Ohanes efendi 

ihzari kısmın tedris mllddeti iki sene olup ikinci senede talebe 
fen' ve edebiyat tuliele.rinden birffte aynbr: Melttebhı ilizari kıimı
Ktbitirenler meslelH kısma ıeçer~r. M_,ıf'crid" kısım: 

. I ahlisiye. U. MüG ·· lüğü cle 

aleyhine ikame eylediği on beı 
sene evvel terk sebebile boıan· 
ma davası arzuhali müddea• 
aleyhin mahalli ikametinin meçhuJ 
olmasına mebni bir ay içinde 
cevap verilmek üzere evvelce 
ilanen teblığ edilmif olduğu ta· 
telebile bu kerre müddeti hitam 
bularak tahkikat 25 eylul per
şembe saat on buçuğa birakıl-

• mış olduğundan yevmi ve saati 
• mezkfırda bizzat mahekuıeye'fğl!P 

mesi veya tarafından bir vekil 
göndermesi li'izumu ilin olunur. 

1 - Riyaziye 
2 - Tabiiye 
3 - Tarih, coğrafiya 
4 - Edebiyat 
5 - Pedegoji 
Şubelerini havidir. Mesleki şubelerin tahsil müddeti Qç sömes

tittlir. Bu ıubelerden birini bitirenler orta mekteplere muallim 
mekteplerine muallim olurlar. 

Mesleki kısım mezunlan Darillfünun Fen ve Edebiyat şubeleri
ne girerek llç sömestir daha devamdan sonra lisan imtihanına it· 
tirak etmek hakkını kazanırlar. 

Gazi muallim mektebinin ihzari kısmına aşağıdaki şartları haiz 
talebe kabul olunur: 

1 - Vilcudü sağlam ve kusursuz olmak. 
2 - Yaşı 25 ten fazla olmamak. 
3 - llk muallim mektebi mezunu olmak. 
4 - Mektebe kabw için yapılacak müsabaka imtihanında mu· 

ftftak olmak mektebin ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek 
İltiyeoler temmuz 1930 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri 
mOdürlüklerioe ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta 
mektep müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Yapılacak müsabaka 
imtiliammn tarihi 2 ağustos cumartesi ve 4 ağustos pazartesi gün
leridir. İmtihanlar muallim mekteplerinde bulunmıyan yerlerde 
Orta mekteplerde tahriri olarak yapılacaktır. İmtihan ıtıalleri Gazi 
muallim mektebinden gönderilecektir. 

Gazi muallim mektebinin mesleki kısmına ihzari kısmı bitiren-
lerden başka aşağıdaki şartlan haiı: olanlar da kabul olunur: 

1 - Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
2 - Yaşı yirmi beşten fazla olmamak. 
3 - Liseden mezun olmak. 
A - Mesleki kısmın pedağoji ıubcaine geçmek için ihzari 

kısmına girmezden evvel iki sene ilk mektep muallimliği yapmış 
bulunmak şarthr. 

B - Mesleki kıınn ıubelerine girecek lise mezunlar 20 eylul 
930 tarihine kadar mektep, miidürlüğllne mOracaat etmelidir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum Müdürlüğünden: 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhfsan idaresinin lstanbul içinde 

kamyonla bir ıene zarfında yapbracağı nakliyatın münakasa ruse-

tile 15-6 930 tarihinde ihalesi muarrerken g6rlllen lllzum üzerine 

münakasa temdit ttdilmiştir. 22-7-930 tarihinde: mütaaahhide ihale 

edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için umum 

Mlldürlilk ticaret ıubeaine mllracaatlan. 

Rumeli Tahlisiye mıntakaıı merkezi olan Kumköy (Kilyos) mev
kiindeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun, Arnavut 
kaldınm tarzında yeniden lllfUI yirmi glin müddetle ve kapalı ltıiilrt 'l~~·Ult~ 
zarf usulile münakasaya vezedilmiştir. Bedeli keşif (16848) liradan ~::·~!!l!!!ji~~~ 
ibaret olan mezkür yolun ihalesi 16 Temmuz 930 Çarşamba günü m::ı:::::umuuru:m::::::;amr..m:::mı::mııım::g 
ıaat 14 de icra kılınacağından talıplerio bu baptaki ıatnameyi gör u ALEMDAR zade 
mek üzere Galatada nhbm caddesindeki idarei merkeziyeye mü- H 
racatlan. :: V A P U R L A R 1 

İİ Seri ve lüks Karadeniz postası 
== 

Balılcesir oilayeti encümeni da
imisinden: 

Firengi mücadelesi için lnzumu olan 2000 lirahk Mayıster lüç· 
yllz markıth neosalvarsan ve 700 liralık tos markalı bizmojenol 500 
liralık kodeks - iyodür döpotas 21 temmuz 930 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi gün müd
detle aleni münakasaya vazedilmiştir. 

Talip olanlann yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini da
ha evvel vezneye teslim ile makbuzlan ve yahut banka mektupla
rile birlikte yevmi mezkfırda encümeni vilayete müracaatlan ilin 
olunur. 

h M· ıı t vapuru 7 !; 1 9 Temmuz 

u n H z n Rll e ·ı günü akşamı saat H r D 18 de Sirkeci rıh· 
H tamından hareketle (Zonguldak, 

i! İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
!~ son, Trabzon, Rizeye gi
H decektir. 
:: 
H Müracaat mahalli: Istanbul 
§ Meymenet Hanı altındaki yıi-
~ zıhane. Telefon lstanbul 1154 
wwwenwıwıe m:nı aaw s 1mıwaaa 

MuO.la oilayet na-fia bas~ nıühen- BARTIN h:~~p!~ks Postası 
b r.; ı y AYDIN vapuru Pazartes 

d • l • v • J 7 Temmuz 
lS zgınuen: Sirkeciden hareketle Ereğ~, 

" . • . . Zonguldak , Barbn, Kurucaııle 
Bodrum-Akyol uzerınde Bodrum mebde ıbbarıle alhşar metre ve Cideye azimet ve avdet 

açıklığında 9 + 600kilo M. da 2456,92 lira bedeli keşifli Hacı imam edecektir. 
ve 12+666 K M. deki 6257 64 lira bedeli keşifli Hacı Mahmut ve Tafsilat için: Sirkeci ıalonu 
17-+650 K. M. de 3168,88 fua bedeli keşif Koca sahreç köprü· karşısında Nizam oğlu Han No. 2 
lerile 40,000 ve 41-\-000 ve 42+000 K M. larda ikişer metro :::!.=-~~~::::~.:!;~~~:::::::mııaww 
açıkbğanda üç adet muhtelif menfez 28 temmuz 1930 salı günil n y lk • 
saat on beıte kapalı zarf usulile ihale edilmek üzre münakasaya ili e enci VAPURLARI 
çıkarıldığından taliplerin vilayet merkezlerinde bulunan ıeraiti Karadeniz postast 

umumiye dairesind~ hareket eylemek kaydıle teklifnamelerini kanune VATAN vapuru 
muayyen teminatlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve 9 Temmuz 
fazla malO.mat istiyenlerin beş lira mukabilinde Muğla Nafia daire- Çarşambö 
sinden evrak suretlerini celbetmeleri ilan o1unur. akıamı Sirkeci rıhtımından 

Tapo ve Kadastro U. Müdürlü
ğünden: 

Dairemizin yeniden teclidi mukarrer defterler için yirmi giin 
müddetle ~linakaaaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve defterleri 
görüp anlamak için 112 buçuk liralık itibar mektubu ve yahut 
deftardarlığın depozito ilmühaberini hamilen tapu dairesindeki mil· 
bayaat komisyonuna müracaatları. 

hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun , Ordu , Giresun , 
Trabzon, Sürmene, ve 
Rize ) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

i Tafsilat için Sirkecide Yel
iİ kenci hanında . kain acentasına 
U müracaat. Tel. Istanbul : 1515 B 
111111ım11::1111ms:::::11m:aumm1111nmıw 

Mae'ul wüdür:Reftk .4.lun-' 


