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Gazi dediğini yapb 
Mecllıtekl münakatalardan ıonra 
ismet Pt. ve F~thl Bey Gazinin 

ıofraıındo bulundular 
Serbeat C&mhuriyet fırka11nın ilk tetekldll ettifi plerden 

birinde bllylik Gazi, hem lamet patama, hem F etbi be,U. bam 
bulanduju bir mecliate demiıti ki: 

- Şlmcliclea a6yll~eWllrim ld - çok ••ypb slbl 
oWapna. gece ab:I aoframcla blrleflireceilm. Ve o•· 
-- tellrar ayn a~n her birinbe 110racalnaı 

- Sen ne dedin? Ve ne için dedim? Senin cevabın 
ne idi? Neye l•tlnat e~ordam? B•stlnclen itiraf ede
rim ki ba benim için ylkMk bir zen olacakbr.,. 

Gazi Hz. nin beyanab 
"Amerika sistemini tatbik etmeği 

hiç habnm• getirmedim. ,, 

Gazi Hz. 

• 

Rus 

p » ' ••• 

V - A-K. 1- 1 
m 

ikinci tertip Hedive 
kuponu : No. 35 

filosu geldi 
Filo kumabdanı bugün Vali Bey 
ve kumandan Paşayı ziyaret edecek 

Filoya men•up bir lrravfblr 
Beklenen Ruı filosu don sa· li Muhittin beyi ve on birde kol

bah .. at dokuzda limanımıza gel- ordu kumandam Şllkrtl Naili pa· 
mlftir. . pyı ziyaret edecek vali be1 it

. • Çernovaya » hafif k~~a- te, Şnkrll Naili pap ~ baçakta 
ı3rile cŞoman» ve «Nezanoınık• k d . d · • t ed-. . uman ana ıa eı DJUe ... -
torpıtolarından mOrekkek ve F- ki dir 
Jaymon Şeltingauın kumandua ce er • 
altmda halunan filoya bugln Filo yann limammwlan ha
«Şahtiyo• •k6mDr amelesi• •e reket edecek ve Pireye up,.
«Komana» iaimlerinde tahtel- nk ltalyada Meaina1a gidecektir. 
bahirler iltihak edecektir. Filo ile geleceti tahmin edl· 

Gemiler Dolmababçe 6nllnde len Hariciye Yekilimiz temk Rllt 
demirlemi•r Ye toplar atarak tt1 B Ruayadaa hareketini tebir 
ıehri 1ellmlamıılar, Selimiyeden . ·ti 

l d etmıt r. 
ablan toplarla ıelimlanmıt ar ır. 

1 
• uhte-

Filo kumandam Flapan Pazar gtlnti ge meaı m 
Şeltinıa bu 8'bah aaa •ela •a· metclir-. 

Ruaya ile Kasta monuda 
Halk fırkası namzetleri 

kazanıyor 
Kastamonu, 3 (V akıt) - Ka,.. 

fırkanın epey zamanda beri 
çabımakta olm18ına ntmeD 
merkez belediye intihabab cllD 
gece bitmit klmilen Halk fırkaa 
namzetleri kazaamlfbr. Kazalar
da intihap ı0k6netle devam et
mekte ve Halk fırka11 namzetle
rinin kazandığı prülmektedir. 

Adliye vekili 

SAYIFA 
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101 kişi ile - i-
§555§5555~§ mülikat ... 
Bizim Hacinne sizlere 

ömür ... 
- !J6 -

Duydunuz mu kara haberi? Bir de kolera dedifin ıibi 
- Hayrola? defil. Onu para kazanmak için 
- Hacı Hafize hamm öldii. dokto2lor uydurmutlar. Sapıaj'-
- Rabbim gani gani rahmet lam insanlara fU'JDl"ayı buıyw• 

et.ia. Hacı Haiza haaımm Ye• lar. 
fatı ile bir tip eksiliyor. Hacı ZaYalldar Iİllelder gibi lllyor, 
nineler tipi. cllılyorlar. 

Bu kötü baberj bana retiren ... Hacınine olmak f~n çok 
Şaban Bey biraderim else girit- alnllL kUl'Du olmaL. 
ti. Tatlı a~yl6yordu. Ne kadar Orta akılWar hile Hacınine 
olsa bilgı1i ve g6rglllll adam. olmaia liyık dejildirler. 
Taze Ye cahil dejil. Hacimıe olabilmek için dinin 

Şaban Beyin ifademi; aynen: zahiri ile kanaat etmeli, dia 
- .. Hacıniae,, sadece bir mea'eleleri ile çok yonılmamah, 

ihtiyar kadm demek değildir. fazla ufraımamah. Taaanuf 11-
Hacmine olmanın ikl ıartı var: zım dejil, maddi bir cehemıem, 
Hacı olmak; 2 _ Nine olmak. hatta maddi bir Cenabı Hak. 
Genç hacı, yahut bacı olmayan Oat tarafı inaanı Hf>'br, Hacuai• 
nine, •hacınine• değildir. nelikteD pbnr. Bunun (Şaban bey 

Hicu yolu muen ve madde- llyllyor) bu laakikati melen ıoa-

ten kapanab bacı olu yok, :ru ağ=~~::~•:un'J:•~:= 
Jalnıt yok gibi. imdi bundan &lllnceye değin mUteeuif olaca· 
blyle geçen denin bacıninele- tım. Evet, Hacınine bir a6ıtlm· 
rbai beklemeyinis. Onlann ardı 
ketildi. Teceddtlt, inkıllp hacı den çok •kaldı; ft o glnclenberi 
nineleri de ıeyhJer, derYifler, dGıtll. Bilmem ama belki doa.,. .. 
i,. oilyeyleri, balllar, ulllar gibi, aile, hi~bir gllnabm ol11111arak 
,.. • Hacı Hafbe hanım merhalll8B 

imha •• ilıa etti. Torunlarımı-
zın bacıninelert olmayacak; ha· katWyim. 
lefleriıais bu kelimeyi anlamı• - Naııl olur? 
facaklar. HacanİD• deneli mi - LGtfen dinleyiniz. Rahmet· 
litat ldtabma bakacaklar. linin tercllmelerini bilirainiz; bu· 

Hacınineler mtttemadiyea Hac· amala beraber müuadeniale oau 
cı anlatırlardı. •• tekrarbyayam. 

Ah, bizim Hacı Hafize Hanım Hacinne bana babadan yadi-
Ne ıeker koca kan idi! Ayni glrdır. Peder Ruaçuk'ta (Tuna 
hikiyeyi kendiainden belki yüz viliyeti) ldare mecliai baı kitibi 

ffittim;.. llekkeye wil aç idi. Hafize bammı oradu tamr
clefa aitmll- Medinecleki ikame- dı. Kendillai AluMt .t'•fl' •.r.
ti, Hicazın 0 mllbarek taıı top- miflerdi. Alamet at• Y...._ idi. 
ratı, Taifin bahçeleri, Ciddenin Bir kızlan oklu. Gelin ettller. 
ldStfl havau, deye ile nasıl kırk Dofururken ildi. Çok peilpn 
sh sefer etmitle, Mucizeler, ka- oldular. Peder Ahmet •layı ya-

nma aldı. Hafize hammı da ha
rametler, Haceri mualllk (hu· 
retleri), bedeYi araplar Kafileyi rem dairelİDe. Gel zaman, ait 

uman Ahmet •ia et. hakkın 
aııl aoyup ....... ınirmifler, al 

H · b ani ı.-d rahmetine iatik etmez mi? Ha-
•·•· aemıne • a..,... a H ı 
bunlara bazı lll•elerde bulunar- flze •uım a~ yo unu tuttu. 

• ·'dl ki 1..u.a · Saclruam papnıD dul kalan Kız 
da. Bır raddeye I• llWWlfe· k d i ·ı b0 ka k M kk 1 
ler bOıbtltüu detifll. ar ef 

1 e ır ç • ·~ e e 
H İD k dl d dukla· ·MGkerreme Ye Medıneı· Hnnev· 

acaa • en uy ur yed, Kuclai -prifi, Şami- rifi 
rma da mOkemmelen manırdL boylacb. te 
Hlcarf A..I oturacak ye~ ol'UI.. ANıet afa11111 Mehmet ağa 

- Koleraya ne denm baca iamlade klflk bir kardefi •ard1. 
nine? Ualrapmnada celeplik ederdi. 

- Allaha iıyan etmlıler de Paracaja yok değildi. 
ondan. Mejer Celep Mehmet ağa 
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Yazın: S. S. Van Dıyn 
- Ali, merak etmeyiu, ka· 

nımam. 

Mlcrim tekrar mGddei umu-

miJ• hitap etti; 
- Sise selince, bua bu ~~

reketinizln hesabını verecebiaız 
ulaclnm iDi, adeyecebiDis. 
buma! 

Atza klplklenmifli. GaıJerine 
kan hllcum etmifti. Bir ıara 
a6laeti ıeçiriyormat pbi idi. 

Hareketm duran Mulr .. ba• 
.... ellerİDİll ........ ....... bek· 
liyordu. 

Ku•aadea geçirdiji babra~ 
• fiddetli amada ik• mOddeı 
umumi rkleri ile Hata ipret 

Nakleden: Ômer Fıhem 
etti. Bu "artık teykif eclebi.lini
niz,, demekti. 

Fakat Hat cLdaa ~erinden kı
•ıldamadan kumaaclan •Jap 
kalktı, taharri komiıerlaln lzerJ. 
ne abldl, IUl'abna bir JUmnılr 
hadirerek &ipreyf iakamleaindea 
yere yuvarlacL. 

rılipa ayal• kalktı kumandan 
onun ela lzerine ytlnıdl. 8aQ.
jJDID batOn kuvYetile karama 
bir tekme attı. Bip.re taharri 
memura can acı81Ddan batırarak 
yere Jllftl'land1. 
Kumandanın gideri ~nalda. 

nndan fırlamlfb. O.arlan kalk
mıı, parmaklan gerilmit. mDt· 
hiı bir ıekil almlfb. 

Yerli mallar o Bulmaca o 
ezelden yengeıine işı1'mış. 

Allabm emri, Peygamberin 
kavli ile Hacı nineyi iatecli. 

Hacı nine bir kaç ay nazlan• 
dı, Kırın mırın etti. S.nunda 1 
bir körpe kız gibi eelia ol

Sikayetinız varsa Ta
sarruf cemiyetine 

bildirltıiz? du. Eskisini nasıl sevdi iıe ye
nilİıai de öyle sevdi. 

Hacı nine sevmek humaunda 
mütehauıı, bilgili, g6rgllü... 
Bir ıece tostoparlalr, Jau boy· 
lu Hacinine bize teırif etti. 
Hed~ye olaraktaa da ae& Ye 
leaia p.,air bel••• .ptinaifti. 

Lokma ettik. Abak -.bak 
IAfuanbia giripaiftİ~ 

- Hacıniael 
- Yaft'Um. 
- R.hmetJ.i AlaaMt afaya çok 

Hftr mi idin? Dotru dyle. 
- Y alani olur mıJ.? KeadiliM 

Hl. kurbeadım. (H,eı ... laln
g8r hlinala' ailadi. ) KeJMliliai 
Blktıiımdaa babti dejittirdik. 
Mevıia k11 old11i_... oturup 
bir de glizel ketea Jaelva• yap
tık. Hetn kelMli elimide. 

. iki aaat kadar geçmittL G•e 
zeft&eldipn tutta ı 

- Hacı Dinel 
- Haaninenİll ya..,....L 
- Ranmetli ...-et ata,. 

(mattam: Celep M.ımet •ta ela 
coktaa 6ldL) Çok ••• mi idİll, 
doğru siyle, Hadnilae-

-llAhi, Şab. &e,ejiin. Bu 
itia Jalallı neden oiauıı? Ben 
Mehmet Ataya kal, lrurbuclım. 

Hac:uaae eakW sibi ı•• c:udu 
ağladı. Hıçkırdı. Kendiaiae aa• 
ne llly1I aetirdiler. 

Biraz ._,a açıldl. Bir cıpra 
içti. Sigara ter'an baraa delil• 
ıe de mekruh oldutundn Haci• 
nne iki ghde bir ancak bir 
cıgara ıarar ve t6vbe eıtıtfu· 
111llah diye diye •e tellen· 
dire tellendire tcer. 

Ben &ani .fHn •nefl)t 
- HaCİllll• 1 
- Met.jim. 
Biz · 61dlkteo ıenta aorıeye si· 

decejiz? 
- Cennete inpllah, oj'Jwa. 
- Orada uiz 611Uerimise ka-

YQfacak ım.fd, Hacminecijiaı 1 
- Elbette yamam. 
- Bea babama uneme? 
- Allah bO,aktllr, intaUala• 
- Sen Mehmet ağaua? 
- Inıallab Beyim. 
- A~et Ağaya mı, Mehmet 

Ağaya mı? 
Haciane ı•tal•da. pu.slaya ıa· 

tırdı. Ben (yani Şaban B. nam 
zenek): 

- Hacilllle: 
- Efendfcitfm. 
- yana ahrette Ahmet afa• 

Markatll& bakarak kin ve ga• 
Jlı dolu bir ...ıe haykırdı: 

- Şimdi aıra ıize geldi. 
Miiddeiua1uminin llzerine abl

mak için 11çradı. Şimdiye kadar 
oturduju koltukta kemali f ıtira
hat ile a,.... içen Ye sahneyi 
yan ka~ ıaı kapaklan ara ... -
da seyreden Vana botanmlf bir 
zenberek P,i yerinden fırladL 
Mauya dolafb. Kollarını açta, 
bir elile bmandama bilejine 
yap11b, dijer elile dinejioi tut· 
ta. Bir kaakaçla l1ıtulanıp dlSneD 
kolu bltDD kunetile bakmiye batlacla. Cam yaaan kumandan 
makaYemet edemedi, aakh bir 
feryat ko,...dı " dllftll. 

Ba --- kadar Hat kendi· 
ne gelmit. ayaia kalkarak maz· 
nuna yakl8f1Dlfb. Bir kelepçe 
sılb'lltDd itidildi. Kumandan 
"•lUDU ileri geri oynatmaya ça• 
lıtıyor, tfaydufu ııdıraptan tiki• 
yet ediyordu. 

Van• her zamanki mDıtehıi 

ıeda•ı ile: 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
1 

B11elehl bilmecemUln 
luılledilmlf ıekli 

1 2 3 ' 5 ' 7 8 9 10 11 

11 _ .... 

Bııg6ıl<a bulın•C111nıa 
Soldan Ağa Ye yukarda apj&: 
1 - Z11Dan aösterir ( 4), oku7ue11 ( 4). 
2 - Y ememlş (2), ılnlrJi ($), pek (2). 
8 - Bit bat (2). neft edau (!). 
4 - kuvvet (3)1 yarış s~dab {!). 
5 - Btr uzuv (S). 
6 - Olll (3). in degd (8), kulp (3). 
'1 - Ytldn bir kJllDl {S). 
8 - Garez ("3). Frınsada bir nehlr (8) 
9 - Beyaz (2), nota (2). 

l O - Nota (2), daire (5), erkek (2~ 
ı ı - 8lr ırıemell hay\'m (4). feryat (4) 

Cemiyefünlıln deYamb P"'C>P-.. 
gandaıı neticumde bafthn 'ft 
tacirlerin y~H maflarma k'1'tı 
ratlteti gllttden ghe a'ttmlkı.• 
dır. 

Cemlyetimir, yafnlZ' :terli m 
latıhıft tevacıtn arttırmak 
delil, ay'l'li ıanıanda tH'ılar ly 
tini, aatlamhtnıı •I tıcutmfa'1' 
temin ~ln de çalıfmaktadır. 

Bu ltı'\arla aıulıterem h 
mızdan ve tacirlerimizdea, 
mallm hakkındaki fiklf 
ve tememıilerini mhbet .e m 
dellel bir tarz~a adrealerile 
likte cemi,eti .. izin Ankara'dllld 
umumi merkezine bildirmelerini 
ehemmiyetle rica ederiz. 

Y azılacali: mektuplarda l'ıa~ 
mallardan Ye nelerinden •ili.J 
klyet edltdiği ve hangJ la'brikA· 
lardata veya ticarelhanelerd 
ahndı)ı tbrllı ohmmatıtfu.,. 
Aneak yerli dtalı bllaıdali *'*-

•e taclt~• h --.tıe lkhllrt 
yeılncledir ki, ttstilİyetİmlr, 
mallanmwn iyilltnl, lll~'*dı 
nmaJutu• t•min liuM a 
daba zi1ade faal ola"11t!cektuı. 

Şilı&1et )'apaıalllnn 'f'e fikl1d! 
m••z11 olan mileeaeıelerin iali 
leri ifp eclibaes. 

Mill1 t ve T. C. ~utnt S.trk 
Ankara , D ,, ar 

Hacmne hata. Uç •1 ewtel 
Unkapamndaki e.vine sitpaif\\ 
Hacmine yatalak olmUf, liv..pf 
kızı Zeynep ıağ olıun (Celei· 
kızı) kendisine Zehracıiı (rpaq~tli 
kızı> gibi bakıyor. 

Zt•alh Hacinn~! Kendisi )tet
mit aekiı yaf'nda idi: gğer -dola 
sile vefatına bu sualler\m ıe 

~;;: 
Uf Cenaze maUalı ~Pli 

riktirdiii ıeee g&IQdtU Bat 
•kladıfl... Sa1ıdıjuıda kefee 
ketfetiDifl.r. Mekk:e t.,)>ratı, · 
vaki • terifler, bacı ya§larr, %e 
zeıll doluiki tif•, Eaı'am Ye VW!i~ 
halları bana ( Ben: Şaban B.y-~ 
bltdn •• .. , .. aau Zeynep hm· 

- EhemmlyetU bir ıey defli ( .. dııa c:a.ıaralanau11 içerek 
merak etmeyin, dedi, Mkl kil- gwıhıiu•um almaia ~.,.MI 
çQk bir damar hurhlmt1tltat• hir Sel"i bir yanm saat k . .._ .. 
iki glue kaclat ~er. blf' ,., olmadı, nihayet Vana 
kalma. •c:tı: 

Hat, Vana'a dofnı ilerledi - Cemiyet ile bu ce~· 
tek bit kelime alyletnelldea hayatına kaıtedeıı eni ~raaöf!. 
ellal mattı. Bu hareketla h~m da daima Hat flhl kabn kaf 
bir ltinr, hem de tebrik anu• bir takım maniler balWluyor, a 
•undan ileri reldij'I aalqılıyor- acınacak hal but 
clu. Sonra o dı, dij'er tahani Markam cevt-t Yerdi: 
memurlan da mahpuılan ile - Ne yapahm ~apof1-wı."9Mlıo 
bitlikte (ı'.lup ılttiler. Filipı fe- mız yok blırm. olta bile pol 
na bir darbe yemiıb. Onu haı- etlmyotlar. 
taneye gBttırdOler. - Etmi,orl• 

y aluız kalınca m6ddeiumumi yorlar d-..., bo}'hih 
elini Vana'm omuzuna koydu: • mt lleiillllrt eftrlaklM ı 

- Haydı dostum dedi çıka- ft aire n ,.ir& Bizct. 
hm ıu menhuı ye~en 'bıkbm memurlıatı -k••• gibi ..... Y 
ben arbk! ne kadar .P n •• kacar 

-.ı.r o kad• makp111. ne WW 
-25-

tO hııltıDt •lrtımr ••• 9 
Oçnmoi de Şark tettibl Mr 

hamamda ghelc.e yıkandık. Ye· 
mek yedflr, sonra kultt&tln ten
ha bir kBfeainde kOçllk bir ma· 

1Dk bir Amerika idealL la 
ua'atklr, iıter mimar, ister 4.
jlç. iater zabıta memuru olsun 
bepı ayni boyda, ayni •i-.ılta 
güzel fikir. 

(BümedlJ 
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lktısa.di 

İznıidne ha~·,•an sergisi 
Islah ve yarış encümeni ali

sinin ehli hayvan scrgjsi Burno
va ziraat mektebinde merasimle 

ıçılmıştar. Küıat resmini Vali Ka
zım paşs yapmıvhr. 

Ehli hayvan sergisi bu defa 
büyük bir rağbet kazanmıştır. 
Geçen sene feniye cinsinden 
101, bakariyeden 33, ganemiye 
cinsinden 30 olmak üzere 164 
hayvan kayıt ve iştirak ettiril· 
mifti. Bu sene feresiyeden 119, 
bakariyeden 83, ganemiyeden 
70 olmak üzere 273 hayvan "ay-
dedilmiıtir. • 

Kazanan hayvan sahiplerine 
5000 lira mükafat tevzi edile
cektir. . 

Izmir ticaret odasını 
raporu 

Üzümlerimizin ticari vaziyetine 
dair l.ımir Ticaret Odası 
1 teşrinievel tarihli bir rapor 
hazırlamııhr. Bu rapora naza
ran mevsim iptidasından ıimdiye 
kadar lzmir Boraaınnda 16 321 -

' ' 637 kilo üzüm sablmıtbr. Geçen 
aene ayni tarihlerde 25,179,800 
kilo llz:üm aatılmııhr. 

22 eylül 30 eylül 930 tarihine 
kadar lzmir Borsasında üzüm 
fiatları: aliyyülala 44-50, Ali 38-
43,5, birinci 32-37,2; ikinci 27-
32,5 üçüncü 22-26,75 karaböce 
15,5-21,S kuruş arasındn tehalUf 
etmittir. 

Son hafta zarfındaki Avrupa 
piyaıaaında ilzüm fiatlan 100 
kiloau sif Hamburg olmak 
Uz ere fU suretle cer~ 
yan eetmiştir: Ekstra Kara 
burun 30, ekstriama Karaburun 
32, Kup, Kar, Sult 33, Auslese. 
Küp. 37, Feine Auslesc 44, Ncc. 
Plus. Ultra 51 Florindir. 

22 Eylülden 30 Eylül 1930 
tarihine kadar lzmir lımanından 
muhtelif vapurlara 2761777 kilo 
üzüm tahmil edilmiıtir. 

Bu sene mevsim iptidasından 
30 eyltil 1930 tarihine kadar 
muhtelif memleketlere yapılan 
Ozüın ihracatı ( 11,401,241 ) ki
lodur. 

Geçen aene ayni tarihlerdeki 
ihracat ise 14,358,594 kilo idi. 

Buna nazaran bu seneki ihra
cat geçen sene ihracatından 
2,861-303 kilo noksandır. 

Ameli ziraat mektepler! 
e9•hyor 

Bu ilene açılacak olan ameli 
ziraat mekteplerini teftif etmek 
ve icap eden direkUfleri ver
mek üzere gelen Vekillik ziraat 
müdürlüğü müessesat şubesi mü
dtirU Abidin B. Ankaraya 
dönmüştür. 

Mekteplerin, teşrinievvelin on 
betinde açılması temin edilmiş
tir. Vekilfücçe mektepler hakkın
da tesbit edilmiş olan program 
ve esaslar mektep mlldUrlerile 
görüşülerek fenni hususlar ma
halli Yaziyetlere göre tayin 
edilmiştir. 

Bu mekteplerde bu seneden 
itibaren mmtal\avi tedrisat usu
lli kabul edilmiştir. Her mek
tepte bütün program tatbik edil
mekle beraber o mmtakanın hu
susiyetine giren derslere daha 
fazla kuvvet verilecektir. 

Buna nazaran : lstanbul mek
tebi, muhiti vaziyeti gözetilerek 
tedrisatında ziraatı umumiye 
;iltçillllk, mevaşi, bağcılık ve 
ıirai ıınJflara daha fazla kuvvet 
verilecektir. 

Haberler 

lzmir mektebi, lzmirio en bü
yilk ve kıymetli mahsulü göze
tilmek suretile bağcılık, bahçe
cilik, mey.-acılık ve sanayii 
ziraiyeye kuvvet verilecektir. 

Bursa mektebi, vasi ziraat 
meyvacıhk. sanaii ziraiyeye kuv
vee verilecektir. 

Adana mektebide; makinecilik 
ve z:iraah umumiye kısımlarına 

fazla ehemmiyet verilecektir. 
Mısır Pamukları 

Mısırda pamuk fiyatının İı· 
tikrarmı temin maksedile 
Mısır hükumetinin 2,5 milyon 
kantara yakın gamuğu üzerine 
olmak mecburiyetinde kalması 

fiyatlara Amerikan rekoltesi te
sirile ve ehemmiyetli seretile Ye 
ehemmiyetli surette tenzil et
miftir 

Hükumetin neırettiği tamim
de pamukları satmağa hazar bu
lunduğunu fakat bu günkü fiyat
lardan aşağı fiatlara satmayaca· 
ğını bildirmektedir. Bu ıatııların 
yeni mahsulün borsaya gelmesi
ne kadar yapılma11 lazımdır. 

1930 rekoltası için hükumet 
hiç bir satııta bulunmayacaktır. 
Hükumetin elindeki pamukların 
muhafazası için Iskenderiyede 
bazı ardiyeler inşası tasanur 
edilmektedir. 

Pamuk istoku 3,5 milyon kan
tar tahmin ediliyor. Hükumet 
mübayaa ettiği pamuklar için 
12-13 milyon Mısır lirası sarf 
etmiıtir, bu pamuğu kiymetlen
dirmek için vUcuda getirilen kırk 
milyonluk ihtiyat parasının he
m~n üçte birini tutmaktadır. 

Pamuk piyasasının dugUnkü 
vaziyet dolayısile ıeriyat sahası
nın azaltılması mescJesi dahi 
münakaıa edilmeğc daşlamı~tır. 

Bu ıeoeye kadar kabili zer olan 
arazinin ancak üçte birinde pa
mnk yetittirilmeo:ine müsaade 
edılmişti. Bu takyidat 1930- 31 
senesi için kaldırılmıştı. Anlatıl
dığına göre hükümete sahibine 
en aı kir getiren sakelarıdis 
oe..-inin tahdidine geçecektiı. 
Halen pamuk müstahsillerinin 
oline geçen sene pek azdır 

Bundan dolayı bazı yerlerde 
pamuk yerine mercimek zeri 
mevzuubahis olmaktadır. 

c VUKUAT 

Polis evine de 
Saraçanebaıında Mektep ao

kağında komiser muavinlerinden 
Avni Ef. nin evine hırsız girmiı, 
resmi tabancası ile baz:ı Cf yası 
çalınmıştır. Hırsız aranmaktadir. 

Cepteki ı 5 , lira 
Cevahir bedesteninde antikacı 

Oıman Ef. Sirkecide Trakya bi
rahaneıinden bir kadın almış ve 
1808 numarah otomobile binmit
tir. Davut paşadalıci evine gidince 
cebindeki 150 lirasının çalındığı
nı anlamıthr. Şoför aranmaktadır. 

Dün 4 kaza oldu 
Dün $ehrin muhtelif yerlerinde 4 

kaza olmuştur · 

1 - Makinist Bo.rjak. Galata topçu-
lar caddesinden geçerken 15 I 9 numaralı 
otomobilln sadameslne maruz kalmış ve 
aya~ burkulmuştur 

2 - 1873 numaralı otomobil Fer!· 
köyünden geçtrken bir koyun ezmiş. öl· 
dürmüştür 

3 - Sof~r Salıihaddlnln ıdare ertiğı 
otomobil Uskudarda amele lbrahlme 

1 
1 çarpmış. yaralamışoı 

1 4 - Küçükpazarlı Emlnt ~ !ıınım• 

ı 3448 numaralı kamyorı çarpmı~ \·a~a 

!anmasını sebep olmuştur 

l Mantarcılık 
Sultanıhmette Üçler mahaliesındt 

Kiş ağzında 
Güneşten kaçtığımız, bir avuç 

gölge, bir nefes rüzgar 
için dağlar, denizler aştığımız gün
lerin üstünden daha bir hafta 
geçmedi. Fakat herkeıi, ilk yağ
murlarla üşümüf, büzülmüş gö· 
rüyorum. 

-- ------- ··=-===::::;::=============~ 
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Mısırlılar geri dönmüşlerdi 
Tramvayda kışın ilk habercisi 

b k k ı d 
Haydi, oğlum Muhammet, bir· [ - Bu adamlar Allah bilir c:ır.1-

muşam a o u arı 1r. Dün, i~ine ı·k 'd l' k' d ' A .., ı te g~ ~ ı-?1 ve es ı ostunıuzun ma, bir fitne vücude getirmek icin 
naftalin karııan bu kokuyu ze~~e_~ını ~y~ret ede)~. jçahşıyorJar. Fakat onların bu gibi 
duyunca, zavallı yazm yağ· Uçu de bırhkte mescıtten çıkarak teşebbüsleri her halde hüsran ile 
mur sisleri ardında kaybolan Hz. Alinin evine doğru ilerlediler. bitecektir. 
hayalini görür gibi oldum. içim- Oradan atlarım alacak ve yola çı- Muhammet bir cevap vermek 
de ayrılıkların acııma benzer bir kacaklardı. . ihtiyacım hissetti: 
derin sancı, sert bir tırmalayıı ~. Muhı:mm~dın en .ç0~. ~ehak .etti - Efendim, dedi, her halde 
duydum. t~ı "§de'y Bu yk~ ad~cıEmkısak ırı.nd' üvıye- bunlar mühim bir §ey icin dönmüş 

ı ı ı. u mı ı. r e mı ı kadın 1 ki d A 1 d 1-. d 
Halbuki ben yazı sevmem. Sı- ·d· N d b · f" ' o aca ar ır. ce e e e ım e an-mı ı.. e en u mısa ır yüzünü 1 l 

ca~an çok rahatsız olur, bunal- mütemadiyen kapalı tutuyordu ... ıya ım .. 
tıcı günlerde sinirlerimin bozul- Fakat bunlar bir kaç adım ile le .. Hep~ı de adımlarım açtılar. A
duğunu, irademin frenlerini ko- meden, onların tarafına koşa k:şa Jmın evınin .önü sürü sürü insanlar, 

d gelen bir adam onları durdurdu. atlılar .. v .. e .P. ıya. delerle dolu. Bunla-
par ığını, kanımın çılgm istekler ı ) k d Hepsinden evvel Hz. Ali sordu; rın guru tu en ayu a varıyor u. 
peıinde dolu dizgin koştuğunu - Oğlum, ne var . . • Bunlar Alinin yaklaştığını gö-
hiasederim. _Aman Efendimiz Mısırlılar rür görmez ona doğru döndüler. 

Akıl ve mantığın etrafına teh- tekrar geri döndüler... İçlerinden biri ilerliyerek Aliyi 
like işaretleri koyduğu, korku- - Ne diye döndüler .. Hz. Osman hürmetle selamladı, sonra söze baş 
luk çevirdiği coşkun deli ır- onların gönlünü yaptı . Onlara is- ladı: 
maklarm dövüne dövüne köpür- tediklerini vadetti. - Efendim, biz geri dönmek 
düğü heyecan diyarı, 0 kızgın - Bilmiyorum Efendim, fakat mecburiyetinde kaldık. 
günlerde bana "Sabbab,, ın cen- hepsi hiddetli, hepsi de sizi bekli- - Neden .. Arada bir ihtilaf kal-
neti lradar alımlı görünür. yorlar. manuştı. Şikayetleriniz tahkik olu· 

Ö 
- Allah, Allah. Bu işte bir tu· nacak ve hakkınız ihkak olunacak 

mrUmde uekadar derde 11x.. h fi k B k 1 · · d 
1 

~ a ı var. a a ım neymış... gen önmek neden ... 
radımıa, hep yazın kızgın gün- Muhaın t y · Eh B k" · F k b b ld me , anı u e ırın en - a at unun izi a atmak 
!erinde uğradım. Gönül denilen küçük oğlu hiç sesini çıkrmıyordu. için yapıldığı anlaşıldı. Biz bu vai•
yanardağın, patlayıp tutuşma Onun anlaşılan bir bildiği vardı. lerle aldatılacak, ondan sonra bi
menimi galiba yazdır. Fakat Muhammet bir bildiği oldu- rer birer ele geçirilerek imha edile-

Evet bu böyle amma itte daha ğunu belli elmiyordu. Muhammet ceğiz. 
onun ayrıldığına tamamile inan- te M!1s~rhdakn Se~e' oğlu ile tanışmış - Bunu nereden anladınız. 

d 
. . . I d ona ı tı a etmış, onun Hz. Osman Ar d . 8 . o h 

ma an ıçınız gama oldu. Sokak- aleyh" d k. b··ı-- h k ti . . - ze eyım. ız smanm ut 
ta dik yürüyen belkemiö-ine hl- t" ak 

1~ ~ t~ ~ uhn arek e d~rı.ne ış besini dinlediktne sonra buradan 

k
. k. "ki ' k l d a B .. ı_r e mi ış ı. u ~met . en mı eme çıktık Mısır yolunu tuttuk. Osma-
ım ımaecı er ama ı. ütun vı genç er derecesınde hyakatlı gör .~ .. .. ~ . 

b ı A b' l .. d d" ~ ·· h ld . . nın sozunu tutacagına ınanıyor• 
a~ ar, umumı lr utanç a on e, ugu a e ona memurıyet verıJ- d k F k t b' k b ı ·ı ı 

omuzlar kalkık, ıırtlar inecek memişti. Nedense Osman onu hem d?kt· a a ~-haçb~er a :ıci ere-
bir sopa bekler gı'bi kambur toy görüyor, hem de işe yaramaz k~h ~ ~onra akl ız~. Y da.şan! 

p 1 . k d l k · sayıyordu. Gerçi onun bu noktai ~ d --~z en u~a aşan ır evecı 
encere erl açı ay ın ı , tram- naı:arındaki isabeti sonradan anta- gho]r ud:kBOu a amın halinden şüp-

vaylara bedel şimdi yağmur dam- "ılmı• Hz Al' t l .., e en ı · nu yakaladık. Nereye 'l' 'l' . ı onun oy ugunun ce 'd' 1 d d"k M . 
laları ile benekli ıslak camlar zasıru çekm' • fak t b · l gı ıyorsun · e ı ısıra ... dedı. 

ı'l', a onun u ış ere M d k . 
arkasından dünyayı seyretmek liyakatsizliğini anlatmak güçtü. ısır a "!'e ya~aca s~n, d~~dık. Mr· 
ac,yip bir acılıkla gönlü doldu- Kendisini liyakatli gören bir ada- ~ı.r ~al~~n~ hır ~-mrı t~blıg edec~· 
ruyor. ma liyakabıizliğini söylemek onun g.~~.' e ı. 

1 
na ı_r me tup m~ go-

. hırsını kine çevirmekten başka b · turuyorsun ... dedık. Hayır, şıfahi 
Havada bir tek sınek yok. şeye yaramaz. ır bir takım emirler tebliğ edeceğim, 

Uzıyan gecelerin bol rahab, yor- M h t t b.. 1 b' d d dedi. Bu sözler, şüphelerimizi kat 
u amme e oy e ıra am ı. k d O ·· · b · 

ganın o tatlı, ten sıcağı duyulu- o H Al. ff d b l at artır ı. nun uzerıne u emır• nun z. ısa ın a u unması l . k. · d·-· · d k E 
yor. Fakat bunlarıa hiçbirisi ~u Aliyi zarara dü ar etmekten ha ka e~ı o~a .ımın ver ıg~nı sor u · -
b l k 

-ki · d k" b" ç k ş mırlerı, bızzat Hazretı Osmandan 
aş ıyan ı' go erın e ı gam ır §eye yaramamıştı. Fa at Hz. A- t 1.kk' ·-· ... l d' O k. b"' 

havasını Ye onun ruhlara verdiği li de bunu çok geç anlamıştı. Osma t~ a b .. ~.~ttı~.ın~ s~y ~·~·Ü va. 
1~ u-

kederi dağıtmıyor mn kusuru Muhammedin işe yara- du~ .; un şu~ t en dı k ~erını .a~a 
· S•u .. ~& mıyacağını daha evvel anlamasın- hı · ır şey u ama 1 

• evesını.n 
~ .. ~ dan b k b' d ~ ·~d· F k t amutunu yokladık. Orada da hır 

aş a ır şey egıı ı. a a b l d k 
---------· b n akt' d ·· 1 ki h k . şey u ama ı . Araya araya şu bo-

M 1 d 
u u v ın e soy eme e er esı . . . . 

aç yapı ma .• ikna etmek kolay değildi. Onun i- r':1yu ele geçırdik~ Borunun ıçınde 
Ç
in Muham et b akş k" bAd• hır şey bulundugu anlaşılıyordu. 

Dün havanın yağmurlu o'ma- m u am ı a ısa B d ld.k · · d b" d · 
tın hepsine, hatta Mısırlıların gittik oruyu e .. 1 

• .ıçın en ır erı par 
ıından dolayı Fenerbahçe - lstan- ten sonra geri döneceklerine vakıf çası çıktı. U~erın~e yazılar vardı. 
bul muhteliti arasındaki maç ge- olduğu halde bunları "baba,, diye Bu1':1I~rı tbc:t~ık Mettık. Osman, Mısır 
lecek haftaya bırakılmıthr. sevdi~· Hazreti Al' b·ı .f va ısıne ızım ısıra varır varmaz 
==-=~========== gı ıye ı e ı şa kT .. b.. '"ki . . . k l' . etmemiş ve hiç bir şey bil- ~~~ ük'ı ılmı.zı,. .uyh e~ı1?ızın ad~ ını, 
9turan Ferit B. kapalı çarşıdan geçerken 
mantarcılık seretile 2000 lirası çalınmış
tır. Dolandırcıların kimler olduğu ıınla-
şılamamıştır. 

Canı gezmek istemiş 

miyormuş gibi harek t t · t' H l uç ermıızın apsını emre ıyor. e e mış ı. a O b .. b" d"" .. k 
buki Muhammet her şeyi biliyor· . z~f n. ~zı 1

1r j~5\r11 h uşurıne 
du. Onun bir bilmediği varsa Sehe ı~te dı .. edrıük~u aon a ı . ~- em~n ge-
og-l n n hak'kA · ti · 'd· rıye on - sınana Loyle hır hal 

M
u uh 1 1 nlıye erı 1 ı. ve hareket yakışır mı?. . Mademki 

u ammet on arın Osman aleyh k d' . b' b"" l b. l . 
2303 numaralı otomobil Voyvoda t im ·ı ·k "f · O .. en ısı ıze oy e ır muame eyı arı o ası e ı tı a etmış, na mu- -· .. t •· B. d d · · 

dd · d d k f" ·· ı h t tın k · • b kAf' .. reva gormuş ur. ız e on an ıntı· ca cs!n e urur en şo orun o mamasın- za are e e ıçın uaıu a ı gor- k l • k . . ld.k 1 "k-
d:ın bilistifade sabıkalı Kemal otomobili müş, bu yolda

1 
bir azda genelik sev t.a~ ~ 1?a ıçınd~e 1 

• Sş~e §dı ayb~· 
. k" I d ~ b km - O ımızı sıze arze ıyoruz. ız e ı-

almıs ilç saat gezdikten sonra getırip 1 e yapma ıgını ıra amıştı. . h 1• • . .. k b" d 
O 

. . k d k. B. d ı . b"' .. b h zım a ımızı gorere ıze yar ım 
perşembe pazanna bırakmıştır. tomobılın a ar ı ızans ev etı utun a - d' . f 

b 1 A k t• . J k S . M e ınız ... 
azı aksamını ç:ıl:ın sahıka ı aranmakta rı uvve ını top ıyara urıye, ı- . .. . . . 

sır gibi kaybettiği ülkeleri istirdada (Alı) bu sozlerı dmledıkten 
dır. Vemek yok diye... çalıştığı ve buna mukabil islam do sonra ışık istetti ve deri parçasını 

nanması bir hayat ve meat mücade- a~arak. dikkat ~t!i. Hakikaten bu 
E.yiptc oyuncakçılar içerisindb oturan lesine giriştiği halde Muhamm~t hır. emırname ıd_~· ~~tında da t:ıaz

,\ lehmer Ali iyice ~:ırhoş olduktan olmuş hem toyluğunu, hem de müfrit ihti retı Osmanm muhrune benzıyeu 
,.e kcndisiec yemek hazırlamıyan karı:.ı rasını göstererek bu müthiş muha- bir mühür vardı. 
Fatma Hanımla çocuklarının üzerine bı rebe esnasında Hz. Osman aleyhin- . H:ı~reti (Ali) de bir az şüp~~le
çakla hücum etmiştir. Karısını ölümle de propaganda ile meşgul olmuş, n~r gıb1 oJdu. Fakat Os~a~ boy le 
tehdıı eden koca yakalanmışnı. bunun mukabilinde Öu mühim mu- hır şey yapacak adam degıldı. Ken-

Sarhoşluk yüzünden harebeye kumanda eden Mısır va- disi sözü, özü doğru bir adamdı. 
lisi lbni Sadin haklı tekdirine ve Ali, sordu: Hasar., Galıp. l lıiscyin, Emrullah jc. 

mınde dört arkad:ı~ Galacada Kemeral
ondar. J?eçerlzrken önlerine gcmic: Kamil 
isminde biris: çık mı~ sebepsiz yere t lü 
seyin: karnı ndarı tabanca ile yaralamıştır. 

nr Sarho~ olduğu anlaşılan Ismail yaka· 
l anmşıtır. 

şikayetine maruz kalmıştı. - Bu mektubu taşıyan adam 
Hz. Ali ne ile karşılanacağını kimdi? tahkik ettiniz mi? 

hilmiyerek, fakat müteessir bir hal - Ho.yır. buna lüzum görme
de iJerJiyordu. dik Onun kim olmas1 bizi alaka-

AJi, işin iç vüzünü ,ezer gibi dar etmez. 
oluyor, ve: [Bilmedi) 
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(SuıJer emmi _. cemaat rerinde) 

6-10-930 paıart•i Aat 9-12, 14-17 de: 
T...U,a, Yeliiktr, lma,e (Yeaiklye Molla~ amii -

cemaat mahalli) 
7-10-930 ula nat 9-12, 14-17 de: 
Blytlkdere, Kireçburnu, Bahç~kly. (Be,&dere kaymwmlık 

dairuiade) 
8-10-930 çarpmba saat 9-12, 14-17 de: 
lllukly, R. Hisarı, Ayasata, (UJuklyde Muvakkitane C. de 

llwabim efendi kabveai) 
9-10-930 pe11em'be uat 9-12. 14-17 de: 
BeMk Anawtk&y, Kuruçeıme. (ArnaYUtklyde H. ilatiyariJ• 

ada) 
10-10-930° cuma aaat 9-12 de: 
Keaerburpz, Petnelıor, Pirinççi (Kwmerbarpıda amkh) 
10-10-930 cuma uat 14-17 de: 
lbaniye, Çlftatu, Odayeti, Akpmar, Ataçlı, ıc..r...a.r.. 
•rmandıran e9mhtet 
tt-11-950 ommtai ••t 9-12, 14-17 de: 
Kilyoa, ZekeriJ•ka,tl, Demirci, Kmrkaya, Cılblfclen, Uakwu 

'(Uakumn W,h4e caaide) 
Hiler (Beykoz) belecliy 111bai intihap wlmeaiudea: 
lltaattul umumi mecfili için lza intihabına S Te.,.._ffel 

tso pazar ... aat a de b ..... '* 11 ta; lld ..... 990 
camarteai gtlnl akpmı mat oa •kiade llilııılJtl WliltMık1ıir. .., 
md .... luiatl k~e n ..ı.11.- " t.nai ... •• uatler-

..._cajl zirde ,Werilmiftılr. Mlat.w,1.- ........ wıllercle 
ı .... •u.......ı.lri rey Wldat- ı...- Wi,_ ddnılu .. 

nlfas tezkeresi \'eya lallviyet ctızdanlarle Wrlikte mlraCSllll'Ja ftaJı 
.., er-elen Mn olw. 

Hlıar (Beykoz) 
5 tetrinienel 930 pazar aut sekiz S.,kozclan Ur.ket: 
(Mur• E~ Koçollu, Ömerli, S..a puaar~ HA.,,iaU. (Kılıçlı) 

Poloau. 
6 teırinieYvel 930 pazarteai Aat aekizde: 
CI bqet (BııllıM, GllMi, Ol&lm~ P-.. ........ Ali ....... 

.......... ŞeMı.,.... 
7 teırinienel 930 salı saat 1ekizde: 
Denaeki, AkbaH, Poyru, (Feaer. Riva) Aaıal• ıc..ap, 

.llilıriplt). 
1 t111ri9iıwel 9JO çm-... ba: 
Saat 9,30 ele U...,..-i. 10.5 4a S.W bur9o, 12 4e Y ehli.,, 

16 ill 20 Beıkoı:. 
9 tepiaie..el 930 ,.....,. 
Saat 8 de (Pap Waçe, lacirkly) 11 41e Çubuklu. 12.5 a K.

Jaca, 14,5 da Glkm Yeni INhall-. 16,5 il& 20 A. Ww. 
10 te~Dievvel 930 c 

aat S Cle Kandılli, , da Van\kGy, 1t,:S Cfa hleU, 7, 
Çengel'L:6y, 16,5 ill 20 Beylerbeyi, K'üpllce, Abdullih ağa. 

11 tqrinievvel 930 cucmarteai: 
Saat 8 de B\lrhaıliye. 9,S da lcatliye, 13 ill 18 Kuzpncuk. 
Osklldar belediye ,ubeai ıbtihap eııcUmeni riyasetinden: 
O.tıeclar 'be1ecllyui huduttan -dahilinde helediye inb1ıabma bi

rinci tepinin bettnci pazar gOnl aababı Aat aekizde bqlaucak 
ft blrlnd tefrhdn on birinci cumartesi sr&nll akıamı uat on ae
klztle hltihanta nihayet \'etitecektir. intihap defier!mbde ilimleri 
,..... lllhteldp1ertn hhlyet ctlzdam Ye7a n&fu tezkerelwrile birlik
te mlraeaattan Hn ol1111'1lr. 

Eaelmetsee k••"•fhnlan pıogıam qafıda yamanftır. 

Usküdar 
5 .. 6-9-930 Pazar. P.......a 11ıa1er1 O.ıw k~-.llMDl•k 

lairaia~e: 
Çakırca Huan pqa, lbaaniye, Selimiye, Arama. imrahor Ah· 

met çelebi. Hamza Fakila,S.•eak. Sillaa ,..., Taftfl Ha ... t• 
-ballelsi 

7-10-930 SaL KDDB Bulprlu ...at .. u .-......... c 
Kara Damat P8f&, Kepçe~e, Bulp$a •-..Ci\ ~· -., 

tembel Hacı Mehmet, Gnlfem hatun,Dürbali, HaJr•tt.İıl pWf, 
Torıar bama, Solak Sinen malaalleleri, 

8-10.~ tartaml>a gftntı Selmın •i• camii derununda Selmaa 
... Haca Hana hatun. Rami Mehmet pa .. malaallelwi : 

9-10-930 Peqembe ıGnll Valdei atik umü ....._ ..... Valclei 
•tik, Arakiyeci Aacı Mel.met, Arald1eci Racı Cafer, TabakaJu, ICa· 
suzker Ahmet efendi, Ah,ıbaf' mahaüeleri : 

lO 10-930 Cuma ıtmtl 'Veni mahallede, Murat reiı, Pazarltap, 
Selami Ali efendi .. balleleri, . 

11-10-930 Cumartesi po, Altuni .zade, Kwkll, B.ıprlu. Um
ıaaiye fluftlakalan (lı'bu mıntakanm son noklaıı olan Umraaiye 
'briyelinde Dudullu, Çekme Wy, KOclik ltakkal kirleri iatiUba 
lpirak edecektir.) 

K k6y 
Ka.-a, lt.&etlire had.ela clehlli..ıe ...W.. olap ••••I mec-

• e aza İDtihap etmek 'ft o1.......- ak Ye A)lbiyetini haiz &e-
Yabn dairei belediye ulOnudaki intihap uncbjma re,leriai atmak, 

hlYiyet cllzdan1an Yeya nlfua tezkerelerile llPtıda pteri
ceclnlde mahalle 111Uile irae edileıa plerde •bah ... t 8, 

38 do akp. 17 ye l.dar ve ta,Hı olanan llal•de ....-.tlenae 
\laaea plmiyen zeYabn iltimali rey etmek &sere Hll ... ola 
1-10 -930 cumarteai ıliaO uat 18 e kadar belediıe clairui• 

raelmeled illa .._,_ 
5-10-930 puatt o..uQa, lkbaliJe 

10-930 pazartHi: Caf .. ta, Hua•,.fL 
•Cı'llıll9'1&-938 ..a. " (IUllllmba: Ra ....... a. hW..... O.. 

lıinizi takip etmekle beraber az za
manda en yeni usu lerle bir meslek 

elde etmek ister misini.&? 
Amerika'da takip edilmekte olan gece 

deraleri programı 
M 111ttelif k•lar: htpi:ıçe, Franaaaca, Almaaaı, r .. arkçe muha

ıaebe, ticari heAp, a,..kaahk, ligortaobk, ~ li•aada tfearl muM...,_t, Maahk, daktilografi, ji-astik va ._iki nuni battı 
Her kar haftada Oç .kpm 3 aattir. Bir talebe 6 muhtelif 

._ den• tMlebilit. Ka,.t mldcleti cienlerin bafladığı hfrinin
wlia 'ılliaci rfalee kaclar deftm .decek v• bu mevzularla biraz 
.............. ı ......... olmak na... ıeç ~ kabul 
eclilmiyecektir. Birind 16meatr tubat ortuında itilecektir. Her ay 
talebeye karneler Ye dene nihayetinde de tehadetnameler \'erile
cekttr. 

Şebrimidn eh .mıkliedit muallimleri temin edilmiftlr. Fiatlar 
eh...endlr. Talebe mlbıtabap ldltllpbanedefl ilmi mealekl koaferau
lardaa Mimi• eclebilec:eti tfbi jimnastik n banyo ela yopabUecektir 

Vakıt ıeçirmiyerek bıtanbul Ate.dar caddesi 2S numarada \'e 
Beyoğlu Kabıtbaa 80blt 42 •umarada Amerikaa U..n \'e ticaret 
den banelerille IDlracaatla tıafıillt isteyiniz. 

Çanakkale Nafia baş 
môhendisli~inden : 

(8232) lira (42) kurut bedeli ketifli Ezine - Bayramiç tarikhrin 
aekizinci kilometreainde, Harhan dereıi iiHrine int• olanacak doku
zar metrelik (3) thlü kenar ayaklan kirsir dötemeai ahpp k6prü, 
11 T etrinievwel 930 tarihincle iahle edilmek üsere 22 Eylül 930 tari
hinden itibaren yirmi ıün müddetle ve kapab zarf uıulile tekrar mü
nakasaya vuolUDllnlftUr. 

Münaka .. ya liyakati fmniyeai bqaühendiılece tuclik edilen fen 
memunmun ittirald mea'uli,.etile çıalıpcak olanl• lralııal dileeek
tir. Taliplerin 11T.aıie....a930 tarihine aıüaadif c-uteei süaü 
aaat on betten enel Çanakkalede Encümeai Vilayete \'e tafailit al
mak iatiyenlerin Nafia bqmühend i.litine •üracaatlan il~ olunur. 

maniye, Mecicli,._ 
9 •e 10-W.930 peqımbe, cuma: Zllbtlpqa, Tajlaa, Gktepe, 

MerdiYenkly, Sahrayı cedit, Saacfire. 
1ı.10-930 cumartesi: Bostancı, lçereatly, Koztat-ta. 
Adalar beleciiye tubMi intihap encılimeDİ ri1a1etinden: 

T qrinienelia .,._.d pazar lflhlOaden itibaren ret kab11!nne 
~qlaaacakbr. llabtelf adalarda ikamet eden •Dnhlalplve ıllıu-

bal~ •• p 
ilimleri ya11h mhtehiplerin nnfus teıkerllİ veya hGYiyet ctız an· 
lan ile birlikte ...ı onclaa on 1ekize kadar meık6r gllnlerde an
dık baflllda .,....... İlltilutp tndbne11ine relerek tarifab a-iye 
claireainde i1ma \'e adreti tahtmda rey punlaamı binat sandtla 
atmaıı illn olunW\ 

Adalar 
5-10-1930 pazar, 5-tG-1930 paıarteai: 
R&y&kada mlntebiplerlıain reylerini kabule mafısut olmak Dıere 

Belediye dalralnde. 
7-10-1930 Ah, 1-1()-193() çal'fimlbal 
Heybeliada m1Dtemp1"'iaia teylerbıi kabule ma.tıaua oım* a.ere 

He_ybeliada belediye mevkünde. 
9-10-1930 ,.,.e..lte: 
Barpzda i•kele gazinosundL 
1().10-1930 CUlll&: 

Kınalıacla iskele fazİD08andL 
11-10-1950 cumawtui: 
Mazeret dolaJlıile reylerini Yer1111,'enlere mahsus olmak ~ ... 

Btıy&k acla belediye daireainde. 
Bakark6y bele.diye tubui intibıp •cOmeni riyaıetinden: 
l - lstınbul vmumi mec:Jia intihabatı 5-10-930 pazar -,Ontlnden 

itibaren bqhyarak 11-10-930 cum&JJeai ,ann akf&Dll ,..t on 1e
kizde Dibaye1 bulacaktır. 

2 - Kazaya mtUbak m•hallAt nahiye Ye k6ylercle hanfi p ve 
... tte rey ablacatı HAiıda ı&ateriliıöftlr. 

S - Rey ADd&ı.n metkezi kaza \'e mahalllb için Hatboymada 
HDk6met konağında mahaUi mah.-.ncla, Y etillclSy nabip merke
zinde itfaiye hiba•d• kByler için de cami •e kat °"alan ~bi 
mahallucle bulundurulacaktır.. Her mlbatelıibin nllfua t••etİ ••y• 
bhiyet cllıdalllle birlikte mGrac-..t etmeleri illa oluaur. 

Bakırköy 
S tepialenel 930 pazar ... t 9 ili 11,90 Şam!Wr, 1 llA 2,!6 

A,a,..ı. 5,!0 9 6 Ddtelli. 
6 tepinienel 930 pazarteai 9 ili 10 Vid•, 10,30 ili 12 Lilrc>I, 

1,!0 llA 2,90 Avaa, ! Dl 4,3'0 Çdatburgaz, S ill 6 Ayapa. 
7 tepinienel 930 aalı 9 ill 10 Yeni b09taa, 10,30 ili 11,30 

N"doa, l ili 3 Mahmut bey, ~.30 lli 4,30 Halblı, S ili 6 SafrL 
1 lefrİnİenel 930 prfamha ... t 9 ill 10,30 Firuzk6y, uat 11 

lll 12 Anharh, aaat 1,30 ill ~ Aaündos, ... t 2.!iO iJA 4 Kllçlk 
,ekmece, ... t 4,30 ili 6 Kall\u'JL 

9 tepİllİenel 93o pertembe. Mat 1 ili 12 Zeytinlik, ... t 8 ili 
12 Cemllk. aut 1 ill 6 Sab•la•, ..at 1 i16 6 Ye .... Wle. 

10 t .... enıel 938 C..- Aat • 8 6 Y .. ., .. 
11 htrlainftl 930 cumam.it ilA 6 Kutal tepe. Yeaik&y U-

- •l'trl&M 

Seyrisefain 
Merlıez acnımi: Galıra Koprö batında 
~yoflu !Sft :Şube acentesi Sirkecide 

MühOrdar zade hanı ılnnda TcLltt.17 

~ ozcaada pastası 
(G EL 1 B O L U) vapuna 4 

f etrinienel cumartui 17de id1r 
nhtımından kalkarak Gelibol•, 
Lapseki, Çanakkale, Lnro:s, 
Bozcaadaya gidecek ve dlSnllft 
Çanakkale, LaJ>8eki, GeU. 
boluya uğrayarak gelecektir. 

illi •• 
( GOLCEMM.) YllpW'U 6 

T eşrinievel Pazarteai 14,30 ela 
Galata nhbmmdan kalkarak 
Sah sabaha lzmire vanr Ye 

Çarpmba 14,30 da lzmirden 
kalkarak Pertembe ıabalu 
gelir. 

Vapurda mtıkemmel bir or
keatra ve cazbarıl mevcuttur • 

6-7 Teırini evel 1930 er
keklere, 8 Tepialeftl 1930 
kadmlan. 

Tllrkiye Seyrilefahı idreal 
m&tekaidin eytam Ye erami
lin eyltıl 930 maaflan nllda 
muharrer ı&nlerde -.erilece
tbıdea eylld 930 yoklama 11-
mGlaaberleriai yapbrmlf olduk· 
lan halde mezk6r ,a.leıd• 
relmeleri illa oluam. 

S Tetrinienl pazar lmit 
poıta11 yapılmı)'acaldır. 

Badema Antalya poitaları 
va dauyacakbr. 

ınmı ~ill Plllll 
(MAHMUTŞEVHETPAŞA) 

7 TepoiaieYel 
Ga-

:ıwı~.-... 
na.

ttmmdan kalkarak laebola,SIMp 
Samsun, Gireaun, Tnbzon,Ri
seye gitleeelr w cllalfte Sllr
meae, Tnbzon, İll'ebolaı, Gire
ım, Onla, Oaye, Samaım 
Shıap, lae'bola, Zoapldaja 
uinyarak gelecektir. 

idare merkezi nhbmmclakl 
bBfe bir ... lem kiraya •e
rilecektir. lstlJDlerha 9 tepl
nievel 1930 ,ann ... ı onaltı
da le•azı• mlldlrllilae sel· 
mel eri. 

ALEMDAR zadeler 
VAPURLARI 

Seri 'Ye lüks Karadeniz po1ta11 

Bülent -r=i 5..-
Pllftl rs7e -:t~: 
bmından hareketle (lonpldak, 
lneboha,Ayncak, s-........, Or
M, Gire90n, Trab&e>11, KD Ye 

Hopaya aıimet Ye avdette 
VakfıkeWt, Glrele •• Q.._,. 
dahi utl'ayarak aYdet ede-
cektir. 

Mllracut mahaftl: htanhal 
Meymenet HeDı .ltındald J&· 
zıhane. Telefon l.tanbul 1154 

Pıyango mlld/Jrl/JID11de11: 

928 modeli lı:.... ,.ıl WıJl
Hk bir adet b&,ek otomobil 
ıabhkbr. Tallp olanlarm ,ara.ek 
Ozere t.f aumde .S-ib ...,_ ,.. 
rajau .. pey .......... ıs 

teırinin•el 9!0 tarddne ka• 
piyanp mUchlrlltlae maletek.WI 
ta,,_. ..-.,aat omiapD 112 

mll'Mat ......... 
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Bir hadise lzmirde intihabat 



r. 
Q p ' -.., - .. -l•hı blt4ln ha.ide., _h,_dw ' 

Gaıetı,e cö.adertlectt mektupların llıerlı: tdue içinse f idare vaı.ıva 
alr ise f Yazı 1 ltarctl konulmalıdır 

SMli••••n m9kt•pl&n~ ıade.ataden. kıJ'Dletl mulraddereaıa m•ktllptara kOO• •-'t oa.rat.arttı 1 
t=- 1ıa7'>olmaım... •e l1'•lana milad---.i&D lcl&H •••'al cleiıJclı. 

-· -CIJlıo-Aınavutköyündc~mı:..=.= •••• Novotni •• •'·~~yen· Ha k kitapları 
Leyli ve nehari - K•z ve erkek b • BAHÇE ve BiRAHANESi .ı ' rnRUŞ . KURUŞ 

Deyzı•atı• Lı•se'e~.-1• O 5 TeşrinievelPazar gününden~ · 50 Kerem .ııe Aslı 20 Köroğlu Guııu H. 
ı 1 ~ l ~ ı , - IA itibaren büyük fedakarlıklar A. 50 Nurettın Hoca 20 Melek Şah ile 

-~ Y . . . 
1 

l d · Y 40 Leyla ile mecnun 20 Asuman ile Zeycan 
Ana sımf, ilk ıınıfları ve ayrı teşkilat dahilinde kız ve O ı~tıyarıl~ ta !a an ~ng~e e~ O 40 Billür kötk hikayesi 20 Elif ile Mahmut 

orta •e lise kısımlarını muhtevidir. . A dıl~n cıhanıumul bır şohretı O 30 Seyfülmülk hikayesi 20 Derdi yok ile Zülfüıiyah 
1 Teşrjnievelde derslere baılanacakbr. X haız : Jrı.. • 30 Yus~f .ile Z:_üleyha 15 Raz'nihan ile Mahifiruz 
~ Tel. lst. 2867-Bebek 210 ,,ıu :Uuı ıııı:ıumn ııııı~· y ı· T A B u L xı~· 25 'f ahır ıle ~uhre 15 Gül ile sitcmkı ar 'h . 

nııuı~llll!llililliüııu O y :l5 Aşıkı Garıp 15 Hurşit ile Ma ıimı rı 
A O R K E S T R A S I Al :l5 Şah lsmail 25 Yeni Türk kahramanları 

B • l • k v · ı A t • d y · .. y :l5 Aşık Ömer divanı 25 Ahretle nasıl konuıulur ) ecı ) aye ın en: 6 icrayı terennume baıl~~acaktır. 0 20 Ferhat ile Şirin 2::> Türk isimleri 
-~~ FeYkallde yenılık ~· -~ 20 Arzu ile Kamber 20 Ali B ba 

Osmaneli kasabasında istasyon caddesinde müceddeden inşa j 10 Teşkilatı esasiye knnunu 25 Letaif cüzdanı 
olunacak 18569 lira 97 kurut bedeli keşifli 5 dershaneli kigir mektep j -
binasının 15670 Hra 17 kuruşluk akıamı intaah 13 -Teşrini evvel-930 1 ) 25 Tarihi kadinı ve doksan beşe 
tarihine müaadif pazartesi günü saat 15 te kat'i ihale edilmek nz- Baladaki kitapların satış yen 

do,:tru 
Istanbul'da 

re 24 - eylül - 930 tarihinden itibaren 20 gOn müddetle ve kapalı - Ankara caddesinde 
zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 'KBAl KITAPHANESIND 

1 - Taliplerin münakasa ve fenni ıeraiti görmek üzere viliyet ınm=> J ~ .... 
daimi encümenine müracaat etmeleri. E S D E 

2 - Münakasaya jştirak etmek isteyenlerin Münakasa ıartna
meainin 1 inci ve 2 inci maddeleri mucibince ehliyet vesikalarını 

ihale gününden laakal sekiz gün evvel vilayet nafıa baş mühendis· 
liğine ibr z eylemeleri. 

3 - Müzayede •e münakasa ihalit kanunu mucibince hazırla
yacakları tfklif mektuplarını bedeli ketfin % 7 buçuğauniıbe
tinde teminatlarile beraber ihale günU olan 13 teşrini evvel 930pa
zaetesi günO saat 15 e kadar mekamı vilayete tevdi etmeleri ilan 
olunur. 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Kumaıı dairede mahfuz ve membur nümuneıine tevfikan idare

nin irae edeceği fabrikadan alınmak üzre idare müıtahdimini için 
230 ili 260 takım kışlık elbiie ile ayni mikdarda kasket imali aleni 
surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 19 Teırin
eveJ 930 tarihine müaadif Pazar gOİıU saat 14 te ihaleıi icra kılı

nac•ğından taliplerin bu baptaki şartnameleri görmek üzre Galata
da rıhtım caddesindeki idarei ' merkeziyeye müracaatlan. 

Ankara vilayetinden: 
Ankara maarif vekaletinin işgal eylediği binanın ittisalindeki 

arsada idarei hususiyeye ait akarat inşa olunacaktır. 

1 - Bedeli ketfi 43972 lira 53 kuruştur. Ve kapalı zarf usu
lile münakasaya konmuıtur. 

VlM, 'MUTFAK BULAŞIK 
llUSLUK TAŞLARINI TEMiZLER 
• ~ maalak t&tlaruıda talaa 
nt •• p\llikllri Vlıl bir WıJ'Ade 
çı.bnr. 
Tq biı paoana IL-.ri.ııe biru vtJI 
11rpiııia Yt onlanıua: bir aaııUtd• 
lekeler a1bolur .. mııılak **'" 
lAn.ııız teneınb bir bale ıelir. 
vtıl bıçaklan. ponelllı 1'1&'1. 
ew dunr .. ~meleri tem..ı... 
lemelı: için da.hl mtıea.i.r dit: 
vtK'iD doktı.Ddutu rerdt pialik " 
ı.ır.e ula ıı:aımu. 

&.ft• 81ndckt Llıım..a. Pcıtt 5.)n~ft, lacUı.n. 
..C•V Y••02• 1 A 'f' 

2 - Şnrtname ve projelerini görmek istiyenler idarei hususiye •m•••m. · eşikt~ ş ~m•••• 
müdüriyetine müracaat etmelidir, 01. KıŞ YURDU 

3 - T eminab muvakkate bedeli keıfin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde olup nakten muhasebei huıusiye veznesine tevdi ile Talebe kaydı devam ediyor. Bir 
alacağı makbuz senedini veya bir banka teminat mektubunu senede musaddak diploma 
teklif varakası zarfına leffedilmelidir. Akaretler 62 • 

4 - lnıaat yapacak mimar veya mühendisin ehliyeti fenniyesini 
haYi v ıika baımübendiılikten musaddak olarak mezkur zarfa 
leffedileceklir. 

16 teşrini evvel perşembe günü saa~ 15 te kapalı zarflar açı
lacak ve haddi layık görüldüğü takdirde iiıale olunacaktır. 

5 - Şeraiti muharrer veçhile talip olanların kapalı zarfları 

miadı muayyenden evel encümeni vilayete vermeleri ilin olunur. 

[ Devıet Demlryollars ilanları ] 

~---------_. 3000 ton katran yaiının kapalı zarfla münakasası 3 ikinci teırin 
930 pazartesi günü saas 16,30 da Ankarada Devlet Demiryollar 
idarrsinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ve muvakkat .teminatlarını ayni günde saat 16 ya kadar 
komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa ıart
namelerini yirmiıer lira mukabilinde Ankarada ve Haydarpaşad 
idare veznelerinden tedarik edebilirler. .. .. .. 

269 ton putrel ve 13 ton yuvarlak demirin kapalı zarfla müna
kaaaıı 27 birinci teşrin 930 pazartesi günü saat 16,30 da Ankara
da Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

~ünakaaaya i.ştir~k edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
temınatlarını aynı gunde saaf 16 ya kedar komisyon katipliğine 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beıcr lira mukabilinde Ankara-
da ve_ Haydarpaşada idare Yeznelerinden tedarik edebilirler. r 

Manisa vilayetinden: 1 
Manisada mevcut ketif ve projeleri dairesinde inşa edilecek vali il 

konağı İntaatı 26368 lira 76 kurut bedeli keşif üzerinden teşrinicvve
lin 18 inci Cumartesi günü saat 11 e kadar müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Proje ve keşif evrakını görIT-eli ve 
daha ziyade tafsilV. almak is tiyenlerin Manisa vilayetine müra 
caatları ilan olunur. 

Hanımlara iş 
15 teşrini en elden itibaren °' şre baş

lanacak bir gazete için "1 f evkalAdc ln-

giiizce, I fevkalAde Fransızca ,, hilen 

iki hanımla 3 seri daktilo, 1 muhasip ve 

veznedar, 1 birkaç lisana vakıf heyeti 

tahririye ve müdür muı,·ini, 2 kıltibe 

olmak üzere 9 hanıma ihtiyaç olduğun· 

dan arzu eden hanımefendilerin ya tah· 

riren posta ile der ccei tahsillerini : Şiş· 

ilde r:thempaşa soka~ındı 220 numıırıılı 

l~arlo apa!tmıınındn Cahit Be}e. yahut Ga

latada Rıhtım civarında Arapyan han be· 

~inci katta sahibi imıiva1..ın vekili umu· . . 
misi ve müdür i\1. Ahmet Beye lütfen 

müracııatları rica ve ilin olunur. 

Is anlul nıaM?.emtı ı.sl vt üçüncü 
hukuk dolfestn tn: 

Mm. Camilanın kocası Hasköy 
camii altında Y akubun hanesinde 
mukim iken halen ikametgahı 
meçhul bulunan Mi~on Çükriye! 
aleyhine açtığı boşanma dav~
sının ict a kılınmakta olan mc 
hakemesinde: 

Kocalık vazifelerini ifa etme~ 
üzere bir ay zarfında mumaileylı 
Mişon Çükriyel efendinin hanei 
zevciyctc avdet etmesi K. Medt"
ninin 132 inci maddesi muc'I 'r 
cc ihtarat icraıı karargir olm~ 
la ilan olunur. 

Büro makinaları (yazı: elektrik
le yazı; elektrikle hesap, elek
trikle muhasebe makinaları) 

Bankalar, şirketler, ticarethane 
ler ve bUrol,rın yazı, hesap ve 
muhasebe muamelitını çabuk ve 
en yeni tarzda ifa eden bu maki
naları kullanınız. 

Bunlar Alman dehasının son ve 
mütekamil nümunesidir. Diğeı 
marlıeaların cümlesine faik yenilik 
leri derhal göreceksiniz. Tnrkiye 
vekili umumisi: Ziyaeddin Sait; Birinci Vakıfhan 42,43 Tel.: lst. 2389 

~~~~~~~~~~~~ 

A. 

ası Fuat Ismai ve 
Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlarına ve 

memurlarına 

TAKSiT i LE 
Satıı muamelesine başlanm1ştır. Tafsilatını mllesBesenin 

Sultanhamamındaki manifatura mağazasından 

Müdüriyet: Tel. Iat. 192 

Kadın zeraf etinin lazımı gayrimilfariki 
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Dolayısile de ipelclileri herabidcn kurtardığı için çok iktisadi bir 
ilaçtır. Her ecz.ane ve ecza depolarile ıtriyat mağazalarından arayım&. 

Telefon: Beyoğlu 2517 
Teşkilatım tevsi ederek «Yuva)) 
ve « ilk » sınıfları ile cc KIZ 

LEYLi» dairesini 
ıctisalindcki eski 15 inci mektep 

binasına nak1 etmiştir 

LiSESi 

LEYLi 
NEHARi 

KIZ 
ERKEK 

A a- • or a - ise 
Sınıflıırına tal~be ka,·detmektedir. Her gün 10 darı 
16 va f··cıdar ( Şekayık caddesinde Halit Rifat 

lconağında) miidiirUiğe ml!racaat ~~~~• 


