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Iranın cevabı .. 
Ustat Fehim öldü 

Bugijn getecek mi? 

'• Şalakı Sarh ,, neler aöylQyor? 
Şark Yiltyettera nnlfettttl umu- Türk tiyatrosunun baba 

mfai Yılovay• iJttl 

Jranayerditimlsaotnın ceYa· sı budÜO defnediliyor 
Zehirli haberleri Rus me
mtrları mı saçıyormuş? 

buu bekletkea Şark hadutlaruı- e 
claa taJanı dikkat Jenl bir ha· 
her ~dl. Ba haber muhtelif 
lam~ Şirk hacliHleri ara
•ü llml geçen etkiya reiai 
mqhar (Shiaiko) mm ima top
raklan heffnde bir p_.ya do. 
flrlllerek katli ~beriDÜI teeyyiit Bunu iddia eden Tahran gazetesi "isyan, 

bududumuzdan uzaktad•r ve 1ranın bunda 
menfaati yoktur ki yardım etıin ! ,, diyor 

etmiı olaaaıadır. "' ~ seıter.-
cleyi -..en hi•f blyle bir m· 
bet be'1iyordu. Oaun için ma
sum kam · çmekten zevk alan, 

Tünacla intipr eden ,.Şafaka 
Saıt.. ıddeai •Tlıfdye Ue lran 
aramaa nifak ilkua., ...ıavlıasile 
yaıdıjı bir bapnüalede diyor 
ld: 

•'(leç .. de, Anadolu ajan
.. m fr• tarafmclaa Kart asile-

. • 1..-dım edlldiji ve tevec· 
cllliklr dawualdatı hakkınd• 
1l8fl'edilmif olaa bir haber, 
Mtllla tahran gazetelerini tees
•llw~OI. - ... berin doğ· 
ra ......... baikıDda bir takım 
,...., ~ifta. Biz, aj .... -
na ..... 1anhf tiaMr 
........... ~ •••tiilde ba

lsa. iN haberin 
8'1',m~ ••MNbu feaa 
....., .• lolilll U.~Jecejiae kanaat et
••. ._ ~ birtey rapm:ıllllfbk. 
.lllllta muhtelif TDrk gazelerinde 

haber llzerine yllriltWmiit 
• 

devletlerin dahil! iflerine hiç bir 
veçbile mtıdahale etmemektir. 

lran, bu ı"yuetiıai Efpniatana, 
lraka ve Mama karp 1österm11· 
tir. 

Eğer, insan Ru gazetelerini 
okumasa ve Moıkova rady01Unu 
muntazaman dinlemese TGrkiye• 
de b6yle haberlerin naıal olaıı 
da intiıar ecl,bilec.ine hayret 
eder. Fakat Moakova matea.ba
• Ttlrkiye ahvaliae dair çaba 
laanclili okuyanlana lnünde meç
huliyet perdeıi kalk•r, 

hanuman aandDrmelde y.yan 
bta ada~- aihar•t ~ ~ pfclu;a 
cezeyıb,......,~. 

Simikcr ......... tlYbekir 
bir v..Watte ddl
litcle ot1ll'Mlrtıa .. erciyet ha-
6eat .aır~ yamna gelmiye 
_..,,. ... bir ıra\. miralaya-

- ~da ~ kap111· 
tar. R •Y'7• ~ bman .bir 
d4Lve•• ıt.-.,IF- 1'fda PV1JJ• ... ,.,. :m .,,.._.. birlikte 
kadedilmiftir,. 

[Alt taralı f - 111(111filla] 
Hudutta bulunan Ru memur-. r,-.......... ~_...~------~I 

Janadaa bir kısmı lraa ile T&r- ıi.4~.CJS~ 
kiyenin araıım bozacak zeWr1i ~'llD 
habeıler •açıyorlar. Bu yolda 12 S•J1, E.a 
haberler neıretmekle Iran huda- ,._ J i 
duna vaki olan tecavüzlerini ka
bahatten bOytık bir ~birle art
~k i.tif.orlar • 

Sahnemize yarım asır eme 
veren san'atkar 
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lAğustos 
Par iste tevkif at 

Paris, l ( \.A) - Bu~ün Pari,te l'l8 
kişinin te\·kif edilmiş olduğu dahıliye 

neT.aretinden bildirilmiştir. 

Livonda sükun 
.t 

Liyon. 1 (A.A.) - ~ehirde bütün 

L~~~~~K~ı§T§ı~n~T~ı~L~c~•~·~'~va!~~=~:n-~ 
Ankarada 216 muallim toplandı M. Musolini 

Fransa başvekilini hara .. 
retle tebrik etti 

Buıgar•standa 
Türk gazetec.l rı ssmiml 

bir surette karşılandı 

Burgas, 2 (.A.A.) - 1'tirk gazeteci· 
leri heyeti Burgal"a gelmişlerdir. 

Belediye reisi, mevki kuınanda.nı, 

sancak meclisi reisi, Türk konsolosu 
Hikmet 1'"aci Bey ,.e Hofyadan gelen 
meb'uslar ve gazeteciler tarafından 

gün hüyük bir sükun hüküm sürmüştür. 

'alnıx, maden sana\'İi fabrikalarında ç:~

lışan işçilerden 260 ı gre\' yapmaktadır. 

İçtimaın maksadı dil inkılabının icaplarına göre 
lisan tedrisatına iyi bir istikan1et vern1ektir 

Pariıı, 2 (A.A) ltalra srfiri ,\1. Tar· rnpurda karşrlanmışlardır. Şehre çr· 

yalnız on kişi 111evkuf 

Ankara, 2 (A.A.) - Türkçe tedris zifeyi ifa vesile!-ıile en derin hürmetle· dieu'ye BaşHkilin hır telgra!ını te,·di rt· klldığı zaman konsolosaneye gidilmiş, 
usullerine dair verilecek konferansları rimi arzeylerim Paşa Hazretleri. miştir. !\ l. ı\lusolinl hu telgrafında ~ J. ve karşılıklı ziyaretler yapılmıştrr. Ti· 
dinlemek ve harf ve dil inkılabının Maarif vekili: Cemal Hüsnü Tardieuyc ~anc,·de söylemiş olduj!;u caret odasında yapılan htirUk resmi 

.\tina, 2 (A.A) - Hir a~u,to, ıı;ünU 

memleketin her tarafında alınan tedbirler 
c;ave•lnde sükun içinde )!eçmiştir. 1 liçhir 
hadise çıhmamıştır. \'alnı7. 10 kadar 
te\ kif edilmiştir. 

icaplarrna göre milli lisan tedrisatına .. . .. .. . dostane sözlerinden dolayı hararetle kabulde bedeliye reisi oda başkatibi 
iyi bir istikamet vermek için bütün or· lstanb.u~da ~~r~ı~e Buyuk ıVület Mec· teşekkür etmektedir. Utto gazetesi başmuhabiri, Türk . Bul-
ta mekteplerin Türkçe muallimleri An· luıı Rem Razım Paşa Hı.ne • gar dostluk cemiyeti ı·cisi meb'us ga-
k . . . Harf ve dil inkılabının icaplarını G •• J(•k k J • • · · · ' ·· araya davet edılmışlerdır. . . uze 1 ıra ıçesı zetecı Sıtalyef hararctlı nutuklar SOY· 

Bugün saat 16 da bütün Türkçe mu· mekteplerde tatbık etmek çarelerinı lediler. Hassaten Gazi Hz.nin Bulgar 

'fonkinde nümayiş 
l'aris, 1 [AA] - l\lüstemlckat ne-

7..areti tarafuıdan neşredilen bir tebliğde 

bir ı\ğu~tos münascl>ctile Tonkinli nü· 
mayişçilerden mürekkep iki kolun milis 
a~kerlerine taarruzda bulunarak bunlan 
sıkıştırmağa çalıştığı. bunun üxerine ~li· 

lisler sillha davranarak ) erlilerden üç 
l.:fşi}i telef ettikleri \e 10 kişiyi de yara· 
ladıklan bildiriliyor. 20 kadar da tevki· 
fat )apılmışur; Nümayişçiler biraz sonra 
dağılmıştır. 

allimleri musiki muallim mektebi kon· müzakere etmek üzere bugün Anarada Dün Galvestonda seçilmiş milleti hakkındaki beyanatlarından 
ferans ı;ıalonunda toplandılar. Gelen toplanan orta mektep Türkçe muaJ. 1 kt çok müteşekkirane bahsettiler. Türkf· 
muallimlerin adedi 216 dır. llmleri Türk harfleri kanununu kabul O aca t ... ' yenin Balkan sulbü ve federasyonu gi· 

Maarif ,·ekili Cemal Hüsnü Beye. eden inkılapçi büyük meclisi, zatı dev· Gah"eston cTe7.as" 1 (A.A) - Tür· bi meselelerde esas olduğunu zikretti. 
fendi Türkçe tedrisatın ehemmiyetine. Jetlerinin şahıslarını hürmetle selam- kiye, Almanya, Arnsturya. Fransa. '.\facar ter. Hakkı Tarık Bey huna cenben 
harf ve dil inkılabının Türk"e mual. lamak vazifesini bendenize tevdi ett1•• Romanya ve Rusya güzellik kıraliçeleri "i l b" t k · t tt" ., bugün Galveston'a gelmişler \'e çok ha· gı ze ır nu u ıra e 1• 
limlerine tahmil ettiği büyük vazifeye ler. Hürmetlerimle arzederim Efen. Bilahare fabrikalar ziyaret edildi. 
dair güzel bir nutuk söylediler. Büyük dim. raretli tezahürat ile k~rşılanmışlardır. 

Dünya güzeli kıraliçeliı:ı;i için yapılacak Belediyenin nrdiği öğle ziyafetinde 
Gazinin yaptrğı inkrlipların en mühim· Maarll rekili: Cemal Hüsnü .. h k b 1 k belediye reisi ,.e Necmettin Sadık Bey-
i · d 1 h ti kJAb musa a·aya yarın aşanaca·tır. 
erın en o an ar n r • rnın tedrri- -""""""'·'-"'"""""'"''""'""""""""'""'"""'""""""'""""""'"""'""" ... """"'"'"q"'mııınıı11;,,,,,.,,m111111111n111ıa1111111111n111111111111111f11111nıı11111111111 

satta ve milletin hayatında yapacağı • 

çok ha:rrrh tesirleri izah ve lisanın mil· lngı· Jı·z parla" mentosu 
lileştirilmesinde candan alikadar elan tatil \nnam'da bazı müşevvikler Vin şeh· 

rindeki işçileri grev yapmağa sevketmiş· 
ferdir. Hu hadiseler istiana "edildiği tak· 
dirde memleketin her tarafında sükOn 
ıürmüştür. 

ve inkılabın her hamlesini tasdik hu· -=-'--------------
susunda bütün ırençlit• misal teşkiı İngiliz kıralının irat olunan nutku lngilterenin 
eden Başvekil İsmet Paşa Hz.ni yadet· umumi siyasetini İzah etti 
tiler. 

Muallimler kongredeki ilk vazifele· 
Yalova yollarını tef tis rine, Gazi Hı.ne Başvekil lımet ve 
Emanet fen heyeti müdürü Ziya Meelis reisi Ki~m Paşalar hauratına 

Te temizlik İ§leri müdürü Mehmet Ali candan tazimlerıni arzetmekle haşla· 
B. dün akşam Yalovaya gitmişlerdir. matr karalaştırdılar. 
Ziya B. Yalovadaki inpatı ve yolları Kursa, 16 ağustosa kadar her ıün 
teftiş edecektir. . sabah ve ötleden soına devam edilecek 

".,."""""'"rııı' ------•ıı•••• •ır• "··- __ Ye konferanslar mtttehau11lar tarafın· 
biltiln san'at muhitinde dajılmıt, dan verlleeektir. 
okuyanları derin bir teeaıllre Ankara, 2 (A.A.) - Türkçe mual· 
dtlttlrmUttUr. Umlerintn kongresi münuebetile Ma· 
~ Darülbedayi, kıymetli san'at- arif vekili tarafmdan lleiaietlmhur Hz. 

kAnn te biz ve t kfi . h I _ ne, Baıvektl İlmet, Meelis relıf Kbım 
. ç e nı uıuı an Paşalar hazeratma atideki telrraflat 

nı ~ı~rıne almııbr. Cenaze me- ~ekilmi§tlr. 
ruımınde bulunmak iıtiyenler Rmlcilmhur Gut lluataltı IC~-.al 
bugün 6ğleden enel ıaat on bir- Buretl~rine 
de Akıarayda Valide camii av- lnkrlip 'fürkiyesini kuran Büyük 
lııında birlqeceklerdir. Cenaze Dahinin medeniyet ve külttiriimüıtin 
on bir buçukta F ebim efendinin dönüm noktumı tetkfl eden harf n 
KBçOk langada Klrkçlbqı cad- dil inkrlibnmaa bötln ieaplamu mek· 
delindeki 151 numaralı eYinden teplerde tamamen tatbik edebilmek 
kaJdınlarak, namazı Valide ca- çarelerini aramak için bugtia Aakara· 
miinde kıhndıktan sonra Sirke- da ·toplanan büttln memleket Tlrkce 

ciye getirilecek, oradan istimbot-' muallimleri ilk vazife olarak kalple-
rinden ıelen en derin tazimlerlnin Bti· 

la Büyükadaya götürülecektir. 

Londra, l (AA) - ParlAmento bugün öğleden sonra 18 Teşrinievvele kadar 
tellir edilmiştir. Kıralın lort Şansölye tarafından okunan nutkunda ecnebi de,·Jetlerle 
olan mürıasehatın dostane olmakta berde\'am bulunduğu beyan edilmektedir. Tamirat 
hakkındaki Lahev ve Paris itila.fnamelerinln akdi 30 haziran tarihinde Ren eYaleti· 
nin tamamile tahliye edilmesine medar olmuş ve A vrupanın mal! noktai naza~ından 
Jilthı ve siyasi sükOn ve Asayişe mazhariyeti sahasırıda kat"t bir hat\·e teşkil eden 
Lııhey konferansının muvaffaklyeti lngiliz kıralının feykalAde memnuniyetini mucip 
olmuştur. 

Fransa ile 1talya arasında yeniden müzakerat icra edilebilmesi için bahrt kon· 
feransın tehir edilmiş olması keyfiyetine telmih eden kıra!, bu müzakeratın yakındaa 
tam bir itifafa müncer olacağı ümidindedir. Beynelmilel divanın ihtirarf maddesinin 
İngiltere ve dominyonlar tarafından tasdik ve imza edilmesi hususlan ikmal edilmiş 
veya ikmal '!dilmek üzere bulunmuştur. 

Bunu müteakip Kırıl İngiliz • Mısır müzakeratının akamete u~ramış olmasından 
dolayı beyant teessür etmekte ve fakat bu müıakeraun pek yakın bir zamanda 
yeniden başlıyarak mes'ut bir neti~eye iktiran edeceği ümidini izhar eylemektedir. 
Nut11kta, İngiltere ile Sovyetler arasındaki siyasi münasebatln yenide1"14t tesisinden 
Irak ile akdolunan ittifak muabedenamesiııden ve önümilzdekı Eylül zarfında nk
dolunacak imperatorluk konferansından babsolunduktan sonra Hindistanda bütün 
ırkların ve mezheplerin itimat ne ıhüveddet hissile ittihat etmesinin şayanı arzu 
olduğu beyan edilmektedir. 

Konferansın büti1n Azası Hint milletine daha büyük bir refah temin etmek hisş· 
sile hareket edecekleri mullakkıktır. 

Nutukta, İfsizler miktarının fazlalığı ile iktısadt sahadaki tedenninin kıralın fev· 
kalAde meyusiyetini mucip olduğu beyan olunmakta ve ameleye iş tedarJk etmek 
için tanzim edilmiş olan projelerden bahsedilmektedir. Nutkun niha,·etinde komür 
ı:nıı.denleri meselelerile arazinin ıs!Ahı gayri sıhhr meskenlerin yı kıl~ası hakkında 
kabul edilmiş olan ICanunlar ve kararlarla sair tedbirler ta'dat ve tabii edilmektedir. 

yük kurtarıclJ'• ibllğı şerefini bende-
istimbot Sirkeciden on üçft yir· niıe tevdi ettiler. En btiyük tazimle- _,_..,,_ .. ,,_. _,,_,_,_,,,,,,... ...~ .. ·-ııııı•11111 _.,.._...,. ______ _ 

mide kalkacakbr. On üçO otuz- rimle ar~ mtisaraat eylerim Efendim Bir tekzip Yunanlılarla 
beşte de K6prftden adalara va- Hazretten. 
pur vardır. Maarif o~kUt: Cemal BiJlü Mali vaziyetimiz ve Fransa dostluk 

Ahmet Fehim Ef. Bilyiikad~da Baf(JekU lırru!t Pat« Hazrrilerine Paris, 2 (A.A) - Havu ajansı 
merhum akt6r Mtivebhidin kab- Harf ve dil inkı1Abımlzın bütU11. ieap- bildiriyor: 
ri yanına defnedilecektir. lanru mekteplerde tamamen tatbik ça· Tilrkiyenin mali vaziyeti hak-

Ahmet Fehimin ölOmOnden relerini aramak Uzere bugün Ankara- kındaki Rist raporunun sözde 
muaap olan yalnız ailesi deiil- da to~Janan biiiin meJ11leket Ttirkçel maliye nazm tarafından Fransa 
dir. BntOn san~t llemimiz ve muallımleri dilimizin teklmültt ve h&k6metine tebliğ otuuduğu hak-

Bu misak iki cümhuri
yetin sulh perverliğini 

bütün cihana isbat 
edecek 

ler karşılıklı nutuklar irat etmitılerdir. 
Davetliler büyük bir sürur içinde Gazi 

Hz. ''e Türk milleti ile Bulgar lıjralı 
ve Bulgar milleti şerefine "Hurr1L,, di· 
ye bağırmışlardrr. Ziyafette muzika 
Türk ve Bulgar marşları terennim et
miştir. Heyet üç buçukta Paydos tize· 
rinden Yamaya hareket etmiştir. He
yete mutasarrıf, meb'uslar ve gazete
ciler refakat etmektedirler , 

ee 

Komünistler 
Şehrimizde beyanname 

dağıtblar 
1 mayıstan sonra 1 ağustoı ta 

son sovyet enternasyonalı kon

gresi tarafından propaganda gO.· 
nü olarak kabul ve ilAn edilmiş· 
ti: Bu itibarla evelki gUn bir 
çok memleketlerde komlhıistler 
tarafından beyannameler dağıtıl
mıt ve Avrupa tehirlerinde bir 

çok komtlnistler itevkif edilm.iftir. 
Şehrimizde de bazı komhistlerfn 

teTkifi ıayıası hakkında Yali 
muavini F azli B. dQn demi9tir ki: 

- Hayır biç kimse tevkif 

edilmemiştir. Yalnız 30 kadar 
beyanname dağıblmııhr. Bu be
yannameler etrafında tahkikat 

yapılmaktadır. 

İzmirde beyannameler 
lzmir 2 (Vakıt) - Koml\niat

lik beyannameleri talik eden 

Cazim ve Mehmet Ziya yakalan
mışlar ve itiraf etmişlerdir. Ad
nan vapuru kamarotu Ahmedin 

beyannameleri lstanbuldan iet\r-

millileşmesile candan alakadar olan kı d k. h b bO btluı 
blltnn memleket canlı bir kıy- bü .. k G 1 . 1 k tte ..,ğı n a ı a er s ~un esassız-ve yu az nın meme e yap.. . • • 
metin llfuln karıısmda taziyete her inkılip hamlesinin tekrir ve tatbi- dt1'. TOrkıyenın talebi llzenne 
muhtaçtır. kında bütün memlekette olduiu gibi tanzim olunan bu rapor sırf 

San'atktnn tercemel hali ve san'atı muallimlere, gençliğe mukteda bulu· Ttlrkiye için ı bazırlaomıf oldu
hakkında tiyatro muharririmizin yazdığı nan büyük Başvekillerine tazimlerinin tundan bittabi Fransız maliye 

. diği anlatılmış ve Ahm,din der-
Atina 2 (Apo) - Yunanistan aktı desti lstanbula yazılmıttır. 

mukarrer dostluk misakının iki kom· ~,...,,_ 1 • u 1 1 •a 1 11 • 

şu eümhu~iyetin sulhperverltğini bii· !arının bazı ahval ve şerait altında 
tün cihana ispat için Cemiyeti akYama polis karakollarınca te,·zii için Türkiye 

makale 6 ıncı sayfadadır. ibla~ına karar verdiler. Bu şerefli va· nuınna tebliğ edilmeıuiıtir. 
tini Türkiyeden talep edecektir. tarafından vaki olan teklifin Yunanis

Yunan hariciye nazırı etabli vesika- tanca kabul edildiğini beyan etmiştir. 
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dattıktan sonra yatarken yaj kan• lattıiını gördükçe, acı acı içi ıız- olup gitmişti. lıte bu, iıraftı. Bakla 
dili yakarak zeytin yaiı ıarfiyatını lardı. • • yemeği anlardı; fakat kabuiile .•• 
arttırmak, israftan baıka bir ıeye Sonra Nuuhi Efendinin karısı· Hele ezme denilen bu yemekte 
hamledilemezdi. na içerlecUii bir nokta d.-ı mutfakte baklanın sade dıt kabuğu delil, 

Sokaklarda elektrik lambaları, kül, bahçede toprak dururken bu üstelik iç kabuğu da çıkarılıyordu, 
olmaaına mukabil, kenditinin Fey· laııklarr ıoda ile ve ıabunla yıka· Naıuhi Efendinin noktai naza• 

Şöyle böyle ama, bu boya ile için sürünüyordu. Bu kadar kadın· zullah Efendiye giderken fenerle maaı idi. rına 1ıöre kabuiile yenmiyen t•Y• 
ıünne de kadınlara yaraııyordu. lar sürüp sürüıtürür, takıp takııtı· gitmesi, bir israf mahiyetinde ol· Mutfakta her zaman kül bulu- ler, kavun, karpuz, kestane, yu• 
Tevekkeli herkes sürmüyordu. rırken kendisi niye yapmaaındı? makla beraber, bunda muztardı. nuyordu. Bahçede iıe bula§ıkları murta gibi "zurufu aulbe,, ilo meı• 
Yalnız Lendisi, mahiyeti me,kuk Karı koca araıında diğer bir Çünkü bu zamana kadar fenerai:ı aenelerce yıkamağa kafi toprak tur olan ,eylerdi. Hatta patateıiıt 
olan bu macunu istemiyordu. Ger- ihtilaf nokta11 da, Nasuhi Efendi· ıokağa çıktığını bilmiyor ve fener· mevcuttu. Hem soda denilen hu bile kabuğunun ıoyulmaıım doiru 
çi eıki kadınlar da dudak ve ya- nin mukteıit olmasına mukabil, ıiz ıokaja çıktığı takdirde berbat firenk mamulatı, ne idüğü belirsiz bumuyordu. 
naklarma allık sürerlerdi. Ş...ı ka- Bahtiyar Hanımın biraz fazla müı- kaldnımlar üzerinde düteceğini, bir ıeydi. Temizlik vaaıtaıı olan o Nasuhi Efendi, bir zerrenin bile 
..:ar l : o, bu neviden de .::, kr•· • rif olmau idi: ayaiımn burkulacağını sanıyordu. kokulu sabunları bile çirkefler- israfına razı değildi. Kahveyi bil• 
bir gaz parçt.11 idi ki 11latıp dudak Üstündeki istanbulin, tam ıekiz Sonra bu fenerdir ki mazinin hi- den liğım sularından çıkaran fi- içerken fincanın ıonun• geldiği 
ve yanaklarınm üstünden geçirdi- senelikti. İki kere tornistan ettir· la yaşamakta oldu~-:2nu Nasuhi renklerin, sodayı kim bilir ne ha- zaman derinden derine ıöbek çal• 
ler mi tanınma.z bir hal alırlardı. mişti. İtikadına göre bir üçüncü ve Efendiye anlatıyordu. tıra gelmez maddelerden yaptıkla- kar ıibi, fincanı parmaklan ara" 

Bahtiyar H., kızhiını pek hır· dördüncü tomiıtana da tahammü- Bu yaşa geldiği halde geceleri rı, hiç şüphe götürür mü idi?... ıında ağır aiır oynatır, telveyi aon 
pani geçirmiıti. Lakin şimdi dünya lü vardı. Eier 'u kaloı kunduraları fenersiz ıokağa çıkmakta teeddüp Bir gün Bahtiyar H., taze bak· yudumuna karıttırarak finçanı IÜr• 
evine girmişti. Elbette gözlerine da torniıtan ettirmek imkanı ol· ediyordu. Devir çok fena idi. Ka- la ezmesi yapmı,tı da yemekte Na· atle ağzına diker, kalan telY•Jİ de 
ıürme de çekecek, dudaklarına saydı, epey tasarruf temin edilmit dınların gündüzleri bile paytonda suhi Efendinin boğaıında dizim dilinin ucile bitamamiha temiıler• 
allık ta ıürecekti. olurdu. gezinmelerinin memnu olduğu gün dizim kalmıftı. Hiç baklanın kabu- di. 

Hem bunda kızacak ne vardı? Sokağın lambası karşı komşula· leri dütünüp, şimdi yatsıdan son- ğu da israf edilir mi idi? •. Aşağı Nasuhi Ef., farzr, vacibi, ıünne· 
O, bunları sürünüyorc::. kocasının rın duvarına akıedip oradan kendi ralara kadar onların fenersiz, er· yukarı bir okka baklanın hemen ti, haramı haU. bir adam olmakla 
gözlerlne hot ve güzel görünsün yatak odalarını velev az olsa ,,ı1. keksiz, bilaperva ıokakJarda do- yüz dirhemine yakın k111mr zayi / (BitmeeiJ 
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Ç• d - biri Padişahla Venn 
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& 
latanb'11 erkek lisesin

den Huaa1Mttin 8eJ• : 
Ctınderdil;inix bılmecelere teşek
kür ederiz. Vaktinde Mplinden 
istifııde edilecektir. 
Gaıatuer•J llMainHll 

Rahmi lep : 8i1meceleriniz
den birili mün•ııiptir. V8kdltde 
istilecle alunaatur. 

letiktaf ......... . 
...... sokak .... 18 ela 
RldWM ..,.: .... .... 
hat:dm olwmnak .e.tiB ._., 
maruafi bam ilimler JDltf oha 
bite. Mzctinbdeti takdir ...U-
Janmn 1ize ait oldutu maJOmchır, 
8inaettaleyb size hiç bir zaaw 
terettüp etmez. Atttınısa reşet
kürler. 

Adanada Re•p T•n 
leJ• i KitabtntZ göndttildi. 
vusulunü bildiriniz. 

F ehml bep ; AbdüJazi
zin 3üncü cildi yoktur. Size isti
fadeli bir Türk tarihi ıönderiyo
ruz. v ... lü .. tıüdlriniz. 

Buraıda Mustafa Ke
mal beye ; Lupt gönderildi. 
gazeleler Ha. Elet elinize "1'11la
mışsa tekr• bildiriniz. Pomda 
zayi. olm111 demektir. Lugat için 
posta parasile elli kuruş gönder
meni& kafH!ir. Parayı ~t sayı
lası adresine gönderiniz. 

Ouw.r •• ...a&te
bindea Dotan bere; Biime
ceniz iyi tanzim olunmuştur. Vak
tinde nqredeceğiz. 

NROfel' Hını Hanıma ; 
MuhUNnız gönderildi. Aıdtnız ise 
bildirjAiz • 

Dikkat : Gönderilen yazılarda 
ve bilmecıe Wlerinde ldftslcr Y&

zıh ohnayor. 8u cihete fevlultde 
dikkat edilmesi w adresin yalnız 
zarfa detit ayni •manda bilmece 
halli berine ) .. Zılan ktRJcla veya 
yazılan yazının ahı dnkonntbası 
ehemmiyetle rica olunur. 

Hilmecc haJledtp takdir vara
kası kazanan karilerimizin ilim-

lerini neşredemiyoruz. Çünkü 
erimiz müsait değı1dir. Bunlar

dan lstanbu1da bulunanlann '9k-
dir Yataltalanm puar, sala, per
şembe p1eri saat birden bete 
kadar Yakıt idarehanesinde mü
sabaka memurluğundan almala
nnı rica ederiz. Taşra karileri-

m izin takdir nrakalan .gönde
rilmektedir. Ankara okuyuculan
mızdan takdir varakası kazanan-

Jann varakalannı Namık Edip 
Beyden ,almaları icap eder. 

; == - _, =E-1 ,,:... ';;! 
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m e yuzer ee er Padıphm wn ~ • 
Kıt'alar anamda nakli

Jab --- -- \,aylık 
Tapulara baza kereler 
ylber fehir iuai vesilir. 
Bu 4loğru bir lla Mldecl
lemez, ç8nk6 blyik vapur
ı.n. c•weti ae kadar .... ..... .,_.... .,. 
,. Wr otelde• ...... bi
,lk 4ei1dir. Kelme• .. ..... ,. .......... 
................... Çl-
-~-icapeMr. 

· ılı f iMe .... .... 
,... telürler ..... ,. .... 
...... Wr .,.,. .......,.. ., ......... ....... 

rlDİD her biri pek çok beraber •&ada bat yiyer-

kala'-'*-. Ban -- ~ 
................. _. bat 

bL 11 UD 
ra v• yenle Jlzd• lula _._._ . ,,...,....ra-
erkek, kadm, ıeaç ihtiyar Dİ vezi• 

çolak ~- -.1r .. ..... 1-
ha,at ......... '6rlllyor. -. .. 
Melnıat lüs meHbuin- ..,...._ 
de6. Birbç ..... -- Velir de 
dlim ......... ..... tabii~ 
eeldleri. itte .. ....... - p-
Yemels 11,.-_..,. karıp 
oclm ..... ....... badi ı .... kOJU,... ... .. 
,..... ... lçiade ... wıetle •• 1 ia .. .... 
nrteDila lllıdalaı ..._ clPler t•l I 1'P. ~·--
111· ı il ~~- ... Wr.-,il •~ ıa• OJ111,_, ,... ,_._... ..... ı:w .._. 
~.Km ............ ~ ii .... 
'arllaıaealw. tea - Pa •• clemif 1' 

Bir A .ı. .. L-L.. - Ne .._aut 
. d ... __ -- - ,..... .,.. ..... , 

için ebet .t.ldka ........ - NIP. ll•mh ... ... 
Ylw h.w.ı. ..wr ... ,_ • .,.. bak beaim 
balannda dururlar, ,..hut &nlim de bir tane but 
aahD boyunca um mallir '6PI ftl' illl? Hepilinl 
•ldecl.t.r. ÇWU.. p· ~ ,Jaaipinl Vezir de

m11 aı. 
yet ~ataa•p olclaldana- _ Efuıdl • :C lae 

tir. Ba eehirleria Dr.eria- dan ,ezer Wde halla hlr liz beadea Mha owbUI 
deki Mir• aa,_ aaalim yenle. diter tarafa gld~ '6pleri ele beraber y .... 
değildir. BmJır oral~a ken puela illbı•• yalchlla ainizl 
uırlardall beri doprlar, kaptl. Jalank te.eelhl Kadıköy: Xaptanpap Jkbaliye 
7qarlar ve &larler. yal- IOkagı No, 38 Orhan M"Qıaffer 
mz cenubi Çin chmiüıde celbe çalqarlar. ~ ha•a Arzı hürmet.! 
iki ylz binden fazla JD• fena ~~ ıehir_ ha~m- V .ktile ~~do~• m!' 
ıer felair vardır. Bunlana elan binm alihemn 1&te- murlarmdan biri elinde bi.
balla hiç bir vakit kara- mec:liği "-•tile onu arqtı- IH>rozan 
ra ~··zlar. nrlar ve bra ilebulup ile 8C>-

Çinh1er ,._. telürlerin ..... çıkanrlar kaklar-
lzerindeld laayab pyet Garp medeaı;etiDiD Çm· ela do-
«koafor» addederler. Hal- ı_ ı.._ 
buki memleketimizin en uı.: yerleflln*ıe rajmea ..,.p a-
pia meyhane•i ba aenar )'&zer tehirleria Çin •- nOne ae
beldelere üpetea uray- bilinde gittikçe çoğaldaia len oto
dar. laayretle k-.alaacak bir mo b i l 

Bu ıehirlerin meskenle- keyfiyettir. 're ara-

A rayı p bulunuz baları . ~~-
- .ww 

' Şa slrdljlnlz tOld ulan padipbın huzuruna git-
mekte lılç acele etmiyor. Acaba allan nerede; 161'1-
JW muunuz? 

rurm111e 
Gene böyle bir gGn bir 
caddede dolaıırken &nine 
bir otomobil çıkmlf. Memur 
bir borun çalm111 otomobif 
durmut; teaadllfen otomo
bilde memleketin kada ve 
ftlisi •amut. otomobili 
durduran memura kadı 
kızmlf. 

" Otomobili DiçiD 
durdurdun!,, demİf. 

Memur balallnı anlamlft 
fakat ıtlr' ati intikal ı&te
rerek: 

- Size arD hlirmet için 
efendim! Deml1o 

Eyüo ona M. 119 A. Nurettta 

1 !!'!!"!: 1 

T.JJ .. Jlll. ıı ....... 
B. ...... bir~--

dan ~ mcann 
yakhkdait IODn de41ld; 

- Geçirdiğim aetP-tt
ler arasında hangiai11in ea 
kork'"K .. ~...-.. w .... 
l:Mlç oldujua '°""~ 
aunm. Ben me hem il•~ 
kunç bem pek ~ç bir 
vak'a aala~71m. bduddm 
bukadar birbirine J~ 
maaı nadir ı&'Qleq haller
dendir. 

Geçea Ma,.ta f&rk vi
layetleri ile 5". M EJ'a-
ziz mmtalıalanm taJ109 
ile gfPdiktea ....... Koa.
yada yapdacak blrbıcilife 
:..+;.,U • • U-. d• d L-..,~ . IÇl{I n4t1tf _ID~ 114119 

reket e~ Yanım• 
ın~ki.u.t ol•rak ea luy-.et
tar ıeıaçleriıaizdea Vecihi 
vudl. 
fiu~deu lt~etjmizde 

hava a•Yet Jiijfti. M~ 
ile K•J& aramdaki me
meyi ltD ~ Aatte tay
yedenJı o sllla akp•a 
dojru K•yaya Yararak 
11eee ıapdacak tayyare 
ıenHlderiae ittifak tlmicfia· 
de idik.. Bu tenli)dere bir 
yenilik SQkmağa 1'arar 
ver~if ve daha bir bç 
bdta evvelden btanbula 
bir takuıı ıeyler aİP8"İf 
etmittim. Qu euayı 1'.vi 
olaa aa»dW. da tayyare-
mizin Hpetiae yerlefliıitmif 
bulunuJOrdu. Mardinden 
hareketimizin ilk ıaati ga-
yet hot geçil. Parlak bir 
ıunei ova etrafındaki tepele
ri olqayordu. Ötede ~ 
ride aU.-lileri~ kil~ leke· 
cikler t .. ~ eltiğiai sarn
yorduk. Dideye akan aula-
nn vUeuda getirdikleri 
gümüş kurdeleler yer yü-
zünü teller takıQmış bir 
gelin bquaa benıetiyofdu. 
Ara sıra toprak kümeleri, 
bunlar o mıntakanın köy
ler.i; evlerin he.- biri ~irer 
köstebek yuvaa~ . andın-
yordu. Biz mahıdli maksuda 
çabuk varmak emeli ile 
•ilr'atl tezyint etmlftik. Sa
atte ylz yetmit bet kilo
metreye kadar çakdJtımm 
makino ipıet ~yGldu. 
Toroal•rm ceaup aut
larmı boyluyerdqk. Bu 
aarada laavap bulutlar 

HiLE 1 Y•~!" : ;!! 'l&rUI' 1 

........... Aa 
aoara .-dil· bir •ılr .. 
haw etti. Tayyatellin atı•ıı
tW keatl KUçl\dlll a._. 
tid<\etle ıanllmaja ltqlada. 
Yerden kalkan tepraldann 
vnmda getirditi ta, da
man tabakalUt zemİllİ 
g&rllmez bir hale soktu. 
Fırbna uha•ındaa kurtul
mak için ylkaefdik, bir 
m&ddet bu Mll'dle ,o& 
aldık. 

Nibeyet rtlzglr biraz !IOkiıı 
lau._ca apğa tabakalara 
tekrar aYdet ettik. 

llamafi futına ile 
cellklqirken yolumuzdaq in-

. ·- == .... : 
tCfil. !A';.. 

hjraf ettitimizl ,.. cenup 
hududumuza f._ala yakla~ 
dıiımıza hissetmiştim. Tak
riben Fırat ve Dicle ara• 
•ındaki hah ..makada 
idik. Y elu-.ıuza avdet etmek 
için timali garbi1e doiru 
tebc:lili wtikamet etmek 
lhamcb. Ben istikameti 
ialah ile uğraıırken makj.. 

nenin ıarip bir gıcıro.ı 
nazarı dikkatimi celbetti. 
Müsmei elime alarak Veci
hiye sordum : 

- Makine nası'..? 
Vecihi biraz ıükfıttaa 

sonra homurdandı : 
- Makinede ıakathk 

var. 
- Ne yapacağaı.? 
- la.edea ol•ıyacak •• 

Zemin dozd&r. istifade 
edelim •• 
Buluadujumuz yeri g6zdea 

pçirdim. Etrafında kum 
tepeleri bulanan dftı bir 
e,,a, iSSiZ bir ç&l.. bir az 
araştmnca anladım. Biz 
Musul ... aneze,, Araplannın 
bulunduğu ınıntaka tlıe
riade idik. Seslendim ı 

_._ da1aa ileılaekte 
ıamra •• 

Fakat makkıellin aıc~ 
bit gittlkce feulal&Ywtha. 

Vecihillin yiiali ektidiii 
belli itli; bir mtıddet maki
ne,i •laha 11İJ'qb. Fakat 
gayreti faid• vef'IMCil bir
del\.,ire prip bir -1ık ae
dau duyd"". Perv.-ıe o 
kaclar yavqta ki kamatla
nm 16rebiliyorcluk. Tay· 
yare •taia doiru daLyor
du... v uiyetiai dejrultma
.. •kia yoldu. 

Vecihi bağırdı : 
- Vay canına... inmek· 

ten bafka çare yok! •.• 
Evet iameğe mecburduk. 

lemiM yaldaftlığımız bir 
aırada içine iadijimiz huf
reye şöyle bir göz ıezdir
dUn. Uıakt4 bir takım be
devi •Ü•arilerin tayyarenin 
ıukutunu firerek düştütü 
tarafa doiru geldiklerini 
gördilm. Doğrusuna ister
sem kalbim pddetle çarp
•aia başladı. Aneze be
devilerinin eline düşmek 
tülü İfkencelere diiçar ol
mak demekti. Az sonra 
tenha bir vadiye indik. 
Tayyareye bir sakatlık ol
m&mlflı. Vecihi asabiyetle 
ınqtör6 qıqayeneye koyul
du, Nihayet dedi ki: 

- lki .. buji,, •İni de
liftirmek lizım. Yapmak 
uailm"8, fakat iki uat 
pbş!Mhyı111. 

Ve il4" etti: 
Sl\variler g6rdiin 

lyle uıi? 
Evet görmiiftlim. Aklım 

hep onlarda idi. Bizden 
olduklan mesafeyi besap-
byarak ne kadar vakitte 
olduğumuz yere varacak· 

..,_ bulmata çahfıyor

clum. Nihayet dedim ki: 
- lki ._.t he• k ... 

bir alc:ldet hem uzun bir 
zamandır. Anezeler birçok 
saate kalma huıadadarlar. 
Haydi elini biraz çabuk 
tut... Bakahm ne olacak. .• 

Vecihi IQeyuı bir tavırla 
homurdandı: 

- Desene hapı yuttukı 
Bu fikir beni deli edi-

yordu. Dımağım Vecibi
DİD ellerinden daha ileri 
bir faaliyette idi. Yanamaz· 
da birer- tafenk ve fiteok
ler vardı. Fakat gel~nle
rin de hem ailiblı hem ka .. 
labalak oldukları düşünl
llbıçe bundao ne faide 
01-bilirdi ? qyaınıııp be
rine eiiJdim. Birden bire 
hahrıma bi11ey geldi. 

S6ylediğim yeçhile Kon
ya büyük Tayyare tenliği .. 

· ne iftirak · için bir sandık 
qya g~futlPiftim. Bunlana 
arasında ellerine fener ·ta
kılarak havada uçurulacak 
fifinne adamcıklarda var
dı. Bunlar titirdikten ıon-

ra şenlik geceıi havaya ko
yuvere,\ek ve b&ylece ıen
liğe bir numara ilave ede

cektim. Heman sandığın ka
pağım çıkarmağa koyul
dum. 

Vecihi hayretle sordu: 
- Ne yapıyorsunuz? 
- Şimdi göreceksiniz 1 

Siz hava tulumbanızı veri-
nız. 

T uluuıbayı aldım ve ba
na ahmak .ıunak bakan 
Vecibiye projçmi anlattım. 
Bağırdı: 

- Atk olaun, bu dün-
yada aklama gelmezdi. 

O makineyi tamir eder-
ken ben balon derisinden 
mamul adamcıkları birer 
birer titiriyordum. Az son
ra içi hava dolu yirmi 
kadar adamcık tayyare-
nin etrafına diıilmiflerdi 
Elleriaıe uzaktan tüf eğe 
benzeyecek odQ11lar aıkıto
brmışbm. Zeminin arız~ 
•mdan iıtifade ~erek bep
ıiai yerleştirdikten aonra 
iki yüz adım kadar prka 
baktım. Sanki tayyarenin 
yanında bir mtlfreze asker 
toplallllllfb. Bundan 10nra 
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2 - Kalafat Mehme,din sergOzeştlerl 

Bir gün taliim yardım · 
e~ti, bir zıpkın atışta koca 
bir mors balığı vurdum. 
bu muvaffakıyetin sevincile 
göğsüm kabardığı bir sı
rada uzaktan bir beyaz 
ayının .•• 

Sık adımlarla yaklaş· 
tığını görmiyeyim mi? As· 
la itidalimi bozmadım, 

morsu çevizdim ve belim· 
deki lastik kemeri iki 
dişine takarak milthiş bir 
sapan vücuda getirdim. 

Ahmak ayı bir şeyin 
farkında değildi. Adım 
adım yaklaşıyor hem 
mor su hem de beni 
haklamak ümidile dudak· 
larını yalıyordu. Fakat 
tam yaklatbğı sırada, .. 

- Var kuvvetimle listi
ği gererek zıpkım fırlat .. 
bm; zıpkın ayının açık aği 
zından girerek damağına 
saplandı. Hayvan yere yu• 
yarlandı ve o anda geber
di. itidali dem sayesinde 
ölümden kurtulmuştum. 

Geçen hafüıh i biimecemiz ,hal
fode~ ve mükafat kaUJnanlar 

Geçen haftaki bilmecemiz bir kaç surette 
hal!oluııahilirdi. Hunhtrdan hirini aş:ı~ı der
ceıJiy ıruz : 

Doğ"ru hsllcdenler arasında çekilen kG 
da elde edilen netice şudur : 

Bir .pergel tık11nı kazanın 
Vefa orta mektebinden lbsan Bedrettin 8. 

Eirer kitap kazananlar 
1 - Konya demiryolları muhasebesinde 

Mehmet B. , 2 - Ankara di\·anı muhasebat 
mürakip şefi Ali Faik B. biraderi Fuat B. , 
3 - lzmir Kokary:ılıda F.nis Hüseyin B. • 
4 - ı\fıyon karahisnr l lilal fotoJtrafhanesinde 
l\I. Hıza B. 

Birer albüm kazananlar : 
.1 - lst:ınbul kız orta mektebinden 

Nermin Arif J l. , 2 - Kadıköy Acılıadem 

yolu .No. 27 Şaziye Rdik 11. , 3 - t<:yip 
37 inci ilk mektepten Selma Auf il. , 4 -
Kndıköyündc miralay Suphi B. kerimesi :\lücel· 
H. , 5 - Aksaray Yusufpaşa Tevekkül çık· 

mazında Ayten 11. , (İ - Kndıki.>ydc Nimet 
Sare 11. , 7 - Aksaray Çapa caddesi No. 
10 Emine Naciye l l. , 8 - Üsküdar lmra
lıor ı\lipaşa sokağı ~o. 30 Sıddıka I l. , 9 -
Kadıköy Cevizlik Bakla sokak No. 27 1\JcJA. 
hat 11. , !O - Bakırköy Yeni mahalle fırın 

sokıık No. 26 Neci:\ il. 
Birer kutu ,eker kazananlar : 

1 - Unkapanında orta sokakta N:ızıme 
\emil J l , 2 - Galatasarııy lisesinden 2-13 
Halııni B. , 3 - Kız hayattan Samiye H • 
4 - Erkek havattan 9 Nuri B. , 5 - Nazan 

Yeni bilmecemiz 
1 

2 ı I 3 

2 

ıı=- ~~ ' 3 

GardGğllnOz murabbalar JÇille 

birer harf koyunuz. Şu suretle nu
mara saraıile soldan sağa ve yu
kardan aşağıya okundukta. 

1 - tık yatbğamız yer. 
2 - Atızdan çıkan glirültll. 
3 - Vapurlann en korktuğu şey 

olsun. 
Bilenler arasında kur'a ile birinci

ye kadar bir cüzdan, ikinciden onun· 
cuya birer kutu şeker, on birinciden 
yirminciye kadar birer hatıra def

teri, yirmi birinciden kırkancıya kadar 
birer lügat ve diğer bilenlere birer 
takdir varakası verilecektir. 

Bilmece hallerine sarih adres 
koymasmı ve kupon leffetmesini 
unutmayınız • 

VAK 1 T 
Çocuk sayaıfsı 

MiJsabaka kuponu 
3 Ağostos 1930 

Rıza H. , 6 - ~~yip orta mektepten 119 
Nureddin B. , 7 - Üsküdar 22inci ilk meJc. 
tepJen Süeda H., 8-Vefa orta mektepten 233 
Ziyat Şevket •B. , 9 - Eyipte Eski ye
nide l~nlse I J. , 10 - Halıcıoğlu liseainden 
2076 Orhan 8. 
Birer muhtıra defteri kazananları 

1 - Selçuk san'attan Perihan H. , 2 -
Erkek: hayattan 206 Akif B. , 3 - Soma 
Altın taş ilk mektebinden Nezahet Faik H. , 
4 - Eyip orta mektebinden 85 AhmetCemaJ 
B. , 5 - Çanakkalede Kadı Halil Ef. keri
mesi Nilüfer l {alil H. , 6 - Kadıköy kaptu 
paşa No. 38 Orhan Şahin B. 1 - Kırklareli 
süvari alay 4 katibi kızı Feriha Fehmi H. , 
8 - Halıaoğlu Useslnden J 750 Nazmi B. , 
9 - Kırklareli iaşe zabıtı yuzbaşı Saim 8. 
kızı 1<:rser Saim H. , 10 - Onbirinci ilk 
mektepten 416 Huhlsi 8. , 11 - Beşiktaş 
setbaşı No. 12de Rahmi B. , l 2 - Unkapana 
Halil attar mahallesi Kuruçeıme sokak No. 
6 Reha B. , 13 - Cağaloğlu Mahmudiye 
caddesi No. 3 I M. Fikret B. , 14 - Arnavut 
köyünde Vecihi Mün:r B., 15 - Erenköy 
Altıntarla Sürmeli sokak No. 1 de Namık B. , 
16 - Cağaloğlu Mahmudiye caddesi No. 30 
l lasan Nezih B. , l 7 - lstanhul Ayvansaray 
<'ami sokak ~o. I Ziya B. , J 8- Koca Mus
tafapaşa No. 7de Husameıtin B. • I 9- Erkek: 
hayattan 181 );;mail Hakkı B. , 20 - Üskü
dar lisesinden 401 Doğan B. , 21 - Bursa 
Arap l\:lehmet mahallesi No. I de Lütfü B. 
22 - Bakırköy Karaağaç Taş yalı sokak No. 
8 1\1. Vahit ll. , 23 - 23üncü ilk mektepten 
Lütfü Ali B., 24..-Vefa orta mektebinden107 
Galip B. , 25 - Kadınları çalıştırma yur
dundan Sadiye ll. 

Diğer halledenler hirer takdir varakası 
kazanmışlardır. 

1\lükAfatların ve takdir varakalannın her 
gün öğleden sonra saat birden beşe kadar 
iduremizdcn aldırılması rica olunur. Tıışra l.a
rilerimızin lıediye ve tnkdir \'arakalan gön
derilmiştir. 

silahımı doldurup omuzla
dım Ye karııdaki tepeye 
brmanmıya başladım. Tam 

- Şurada arkadaşlarım 
Yar. Eğer tayyareden 
uzakta duracak olursanız 
size birtey yapdmaz. Aksi 
takdirde hepıi atqe baş
lar.. Buraya yemek yemek 
için indik.. Bet on dakika 
sonra kideceğiz. 

hepsini ıelimladıktao son· 
ra yavaf yavaı ve ihtiyat-

Yükseldiğimiz zaman 
Anezelerin ıişirme adamla
nn yan1na yaklaşarak ev· 
veli hayret sonra hiddet 
g6sterdiklerini gördük bi· 
ze doğru bir iki el de ai· 
lih atblar, fakat kurıun
lar tesir etmiyordu. Az 
80nra Türk toprağı dahi· 
liıide yolumuza emniyetle 
d•••• •divorduk. 

tepey5 vardığım sırada 
anezefer birdenbire zuhur 
ederek hırçın ve vahtı 
sayhalarla bağırmağa baı· 
ladalar. Fakat itidalim on· 
ları şaıırttı. Reisleri birkaç 
kelime Türkçe• bilen yarı 
,Kort yan Arap bir seneri 
ldt 811•, dediaı ki: ~ . , 

Reis bu sözleri arkadat· 
lanna anlattı. , Ovakit Ane-

la gerilemeie bqladım. 
Tayyarenin yanına vardı
ğım zaman Vecihi: 

- Bujileri taktım, gi-
delim ! dedi. 

Cevap verdim : 
- Çabukl. 
- Ya titirme adamlar? 
- Burada kalsın haydi 

~buk o.L 

• 

Çocuk haberleri 
çocuk yanlan VAKfl''N iLAVESi 

~ -
M&aabaka, bilmece 

ve anketler 

No. - 10 3 Ağustos Pazar Bedava verilir 

BAŞ~A M E M L E K E T ~LE R D E ÇOCUKLAR 

~ 

• 

'n,;lfterede meşhur bir sinema yıldızı ; 13 yaşında Duglas Bıınment· 
• 

~evyork .akaktannm nnuzlannda banyo yapan çocuklar 

te=J 
İngiliz 
Kolom
biyası 

.Bslıi ev satın, alan 
adam·-logiliz kolombiya· 
smda 'V ankuYerde yqayan 
mö,,; ö " Mazon " iıminde 
bir adamı uzun mllddet 
berke• deli sanıyordu. 
Mösy6 Mazon şehir civa· 
nndaki eski binalan kıy· 
metsiz arsaları oldukça 
fazla para vererek sabn 
alıyordu. Yalnız bunlann 
bir tahta perde ile çevrHmit 
olmasını şart koşuyordu 

. . .. 
.. ._. .. ·"" " ~ . . . .. . . 

Aldığı evleri hemen yıkta
nyordu. Enkazını mechul 
bir yere gönedriyor. Tahta 
perdeleri de yıkdırarak 
sevk ediyordu. Meğer bu 
ev enkazı ve tahta perdeler 
kurşun kalem imaline yan
yao kırmızı ıedir ağacın
d•n imişler. Kırmızı sedir 
ağacı günden gUne azal.. 
IDakta ve tahtasının 

fiyat_ylikselmektedir. Möı· 
yö «Mazon" hane enkan 
saba alarak bunlan aevk 

Dlinyada neler oluyor? 
Almanya 

Şel/af çelik - Alman
yada hariktılide bir ke,if 

atfzel bir ldJrei se- yapıldı. Cam gibi teffaf • -- Cemahiri 
müttefika 

ma - Şikagonun en bü
yük konserve fabrikatörle
nndao birinin sahibi henüz 
sekiz yaıında olmakla 
beraber ilim nücuma 
büyük bir istidat! 
gösteren oğlu için kesme 
billurden bir kürei sema 
yapbrmışhr. Bu kürrenin 
kutru takriben bir metre
dir. Üzerinde yaldızlar, şems 
ve seyyareler altın ka'<· 
malarla gösterilmiştir. Bu 
harikülide kubbe içinden 
muhtelif renkte ampullerle 
aydınlablmışbr. imali topu 
topu! on bin dolara mil 
olan bu gUzel oyuncaktan 
acaba konservecinin oğlu 
istifade etmeaini bile
cek mi? 
=- ---~- - ---~-: 

etmek sayesinde üç senede 
~ilyoner oldu. Vakfle onu 
deli addedenler .. · 'T" ...t zt-
kt11nı taktir elm -:: · t: . ir. 

çelik imal edildi. Bu çelik

lerin kalınlığı milımetrenin 
milyonda bir kaçı kadardır. 
Böyle bir maddenin mer
dane ve laminuarla yapıla

mıyacağı aşikirdır. Bu 
madeni lavhalan kimyc1 
sayesinde elde ediyorlar. 
Bunda kullanılan usul "ga
lvanizm presipite » usu
ltidtır. B1:1 yeni usul çelik-

ten maada madenlerde tatbik 
olunabilir. Husule gelen 
safha bpkı cam gibi taf
faf ve renksizdir. Yeni kq
fin kimyai aınaide elekti· • rik akustik elde ve tele-
l.i1yon mes'eainde mObim 
tesiri olacağa tahmin edi· 
liyor. 

lpB Danimarka 

Bisiklet memleketi 
Her yerde otomobilin ziya
deletmesi atla arabalann 
btıtlln blltlin kalkmallDI 
mucip olamadı. Bisiklet
lerde kesretle kullanılıyor. 
Mıktarları her tarafta fazla
laşmıştır. Bunun sebebi 
belki de bisikletin otomo
bilden çok ucuz olmasıdır. 
Kopenhağ gazetelerine 

göre cihand; en çok biaik· 
let kullanan rı mlek Danio 
marka imiı. D"' imarka:l ı 
dört kitiye bir b ""' let 
isabet ediyormuş. rlunua 
sebebi kolay anlqıhr. Da
nimarka dnz bir memle
kettir. Dağları, tepeleri 
yoktur. Yollan da gayet 
düzgündür. Böyle yollarda 
bisikletten iyi va1ıtai nak· 
liye ola bilir mi? 



~~--~~~~~~~~~~~=~~~~~==-===;;;~~ ..- VJ\IP'f S Aiudoa 

....... ıyı öldüren biızşt 
eşnafı mıdır? 

\ıtıız ua ıij,e k6ta mal ıatmak, pazarlık illeti ve 
\Aübalilik, tashihi elzem b'!şlıca kusurlardır, deniyor 

yı hotılt•aı •eb,pl1r •rllfıwk~ 
tiır~ Elaaf ticar•t " uı "ellİJ 
kaidelerine külliyen muıaylı W. 
,.kilde m&fte"11 ltartıl~m~ta, 
oaa d&kklnına batlaaaaıı dll
ıllııaae•eL.te, bet4;~PJediği Lir 

..ıı ''" V•l'IQM ıibi \lf~ t•· 
fık tal'pleriQ• k~'-lltlda moı.. .. 
... ı. etmektedir. MOıterlain tha
._tı tekli itile 9Uf•liln haz• 7er
lerinde hCJW olQ1ak\an zif •de 
mtı.ıtehcendir. 

SıliHa lcapala Pl'fl eaaafıada 
klld .. ea bir kauat de ~r 111a· 
ha stııellik ve ıatlambtından 
fazla ucudupn~q ll'ııath(ldır. 
Hayır mllfteri ınalm yebuf ~ 

- . olSMtmı dttil flYftİ U•aafia 
· -Lpiala Pl'fl niçin mlnlyor? ıql.. olmaımı itter Ye bir 
B.. w ~· Aür bir dtlkkladaa aldıtı ıey ild alo· 

ttk ..,ı. ,_..k. S.ml•n .,es- ele pcar'81•nuıct bir d-".a ofaya 
ldli;ta,_ taMlt ,aı,a~esin- ay.tc atqıaz. 

cleal,, ••ner, lalPlleri ·~~nu A11~41t• ••vıp v..-1.ıer .1'u 
..... ,.,rı.nnı ·~ JÇlllf,, hlllVPl Osılne reclldiklea IOD• 

Ceftbım •erdiler. Bir ~ da ra tamir edil~lc •e tembı ki· 
,.ı.~- il• ..ı.a tbtiliftan tulacak olUl'IJ Ç8J'flJllD za-.a• 
ilen ı8rd8ler. l'ne eql rai'bet, IPMhtr oJa. 

Bugtbı iıalt eleeeflmil 1110ta- ~ğım iddüa •tmektedirler, 
I• IMmlantmr 1>am"-flca n bun- • •• s ses az s• • 

lard1111 .,.. fMJ• .. , ... dı"k- A 
ı.~~ •• _. _ RaJı. manullah han 
mi Ye Haldun lleyler diyorlar ki: 

ICapah t•lllYI lld&ren ıe· 
ne kapalı çarşılılırdır. 

- NiçiQ? 
Sualine karıı hazırlanan cevıp 

pd11r; 
Cilllkl eneli paarhk de

clilea klhaellilf, kiti udi ea 
ıalb ıeldl De burada yerlq. 
lllittlr. Gere~ ı.tlabıdluJu, ıe
rekae ~&doluda acı. JJ.ık 
...ııktu amil ,.....,. 

Puarhk iwMa l.iaı •ah ne-
11.-. .... alana ...... d, .. 
l19a alducfıtl hfalnl U71Padmr. 
9qaden b .. kı lurk ,.,. için 
son" atn•.k. bel-.cu secir••IJ. ...,...,_ CNP-ak artık 
ilin..,.. ............ 

Hele ban hiç ahfmaJIUl "r
,_..... kapalı flJ'lld'8 buc:.k 
hett lr•flDQQ ....... il s., ... ....,. •llWiJ• kar-

4 4 •• 

Çoçuklarını ıUnnet 
ettirdi 

. 
Rabıdıılld N H,,,,.,'411 IHınlar 

tı>apa 
ev lem yor 

F'enert. Pui Efttıw lfendlnln 
biPf t tıik ftl'f Jlgtlt.t IJ9Q818 

nedil' 1 

Eftim Er.nrı; beyanatı 
F...., eaıpapaıı Fetyu Ef. 

nlen19et• karatı Termit, metre• 
petftlerlır eYleıııaeli içbı ele te
,f4;bbü•te bwunm~tw. X>ihık6 
•abah reffkl&d"'1ıd"I\ biıtW bat" 
papazın bq J.qu\lki 11emnu
iyetin ref'i zımnında .,.a•da 
lttltQi • ._tokil ldlia~ı.ia ipimaı 
ie uoıuml laiı Stnot teplamap 
llu•r ••rcliğtpi yazı7qrdp, Bu 
kar,n ne ıelsll~e kartdadığım.. 
aııla11ıak Ozer• bir nnıbwifhll~ 
Papa Eftim Ef. il~ ,arilfaaOttllr, 
Pap- Eftim diyor ~l: 

- s~-- de ruotelerde bö1ltt 
bir 111 QklJd~, 8Q UTldİS fU• 
•~ ı•t 91-at ıeM: u.l6ıa 
otduiv iiarı Epiakopoe pa,.U
d• olg ııehi.,ı. eweloa ev&.. 
qirl....W BilAhtre KillM iter ae 
aeltepte•e illdlde ...U el•all 
lrayclnn ANllatipe rapen hu
nun menetti. Bu ad,IQlar bu _..a 
kadar eYlencnlyor1..-dL ,Aecak 

oy,ahlar için 

Emanet Galata kulesine 
a.sansör koyduruyor 

" ..._.il ıaıı.liUlı de tufl• 
.. 2 2$2 552 ı !22 aı 2 3 tLıl 

Sabak AfPll ati. ~ 
Han lauretleıtnla " w..•u1 
haayetuUah baıa11a ~ R~
motullalı ve Ha,,..U.h hulu• 
t.iııka, fllı •nel !Jlflide Aaam B. 
._..eaintle ılıuıet ••~eei 
J•Plbmfbr .. 4 ... .ıwı Hu ... 
8'n ethm11 ziyaret em.ide.tir. 

1 2 1 EL 2 LE 2 d H L---i!L..;I. e.-Cffin ,i.!d· il !Jll itljf,LviL-- L:-..... -~ • ti j teYdoa d• bihabenin. Eler ün· - a .,.... .,,... ~ ' - -; l" r . ,_.., ""' .-,, - .. Je-
yada bir une eleua lla71.toı.uı ol• biraz yalmz kalmak iıti onu:. Sen cepıqız 
.. ydı arzm tiıvdi mevcut bulunm•· eaki yenne Cl3n offym. .. --:- Evet d,dıdn ~!"- bb· ölfil 
111aıı lamn relirdi. Bizzat biı ıl· laleauıı Map11f IMp&llRle& nlud· ,eridı ite bt.- :namak ııcqn .l'l•UJI 
ruhlar hiç bir ıoJl .,.ahiv ve izale dei umumi YNPA t\ijtadü: • • . -:"~-·.intihar etıqek _Jibi ~e-o 
edemediiimb lç\n Yat•Yor ve biz· - Jlaydi bak.ıon, • tJedı, 'ı. bız! - bir myetın yektur ita}l~ ! 
den lonrakileri pp.tıyoruz. buraya bdar atlrWtledinb, fbDdı • V Qt, caqa alayt:ı " atihlafklr 

Mukua ee•ap -yermedi. Ote- ne J•J*Ca ... 7 bır te.rııl• baktı. Kagıya ıitti. lnlf· 
.-.uin l,ir kipli• pkilait d· Mukam tiüıa,...claa ·~· fiilden iıtiy~iiıai i.ıtd' alcli .,.. 

~: s. $. Van Dır • • • • Nakl~erı= 0111er Fcllaı. Saf& • @ d"'"""' ffrmli,.,.. mit iti' .ıı ... ııı..i,_..• Pu _. aerJ döndü. 
- NafO!ıott ,;&ı ..,.. ıpıae Vuaa APIJ• doiııı Jiiriiclü. M...- du.ı aç., ..ı.. "8~ ~ij'- P4llt il Wr •· Datemeye elilcfi. Ku.mt ko'ıJı-

t m~ ~· da J•ri kasa onu iifkoli Ofkeli ı.Jdp tt\\i _ 8 _ _, oliPMınt r~p Cf"• ııauç lun eaW )'ellini tayin için bir 1Pua• 
~ aetiCllJi ~ 8ea ~.• V~ littiJla. ti hadran cumartesi verbıiftt. ·K~ bilir 'beUP ıpuvaffa· dAt ~etpl olct. .Jluımn]a 9ek u • 

... --.... edecakt icabed• Mudd~ı um~t - Jiirii,.. üt• .aat ı lcf7itlfYr a.t:ice alıdlDamuı ltun .. r~..-.dı. CiUıkü koltuiaa. bıieerlek· ,,.,w• lai :? hem de aö1l•n•1ordu: Otomobil evin önünde Chu4a. dllQ &Mil $1ıilüfUI*. lı a7.ıdarı '1aiıDPl ~e Jtl' 
"Nlllltı ,L~ mh 1 - l;ri .._., Vw ~ lra~ Deııür ,.,....1rı .. ~. d-rwrı.k ,.,.. Sal• eald vui,..tte idi. Yalaiz yapq,ıılardı. Soara tk:imi lwr-

......_. Mr .. f clakı°b dllflln- rıldıiını, evde her Wja yerli J'•İ• kerleme Yap:;i,İr pqlia 1J1emuru deiifiklik tlu.k 11t1nielor apllBlf, ftlllUD' koltukta açtıiı ttıl~n 
d&lctea IOlll'r. • ! D cif sıe konduiun~ bi_lniiyor mue\m 7 ıilldncli. Sel&ma durdu. v an. ile v• bir kft •ncWJ~ yed d4'iit· geçirerek bir ucunu bana \IZ&\tJ ve 

- 5az Yenyotalll e " - .!4f uıJ biJ.naı~nllll· Ceudin bana dllikadi lfikbtli baiqydrdıt. tirihJıİfli. · bqıw ponas4fa atirlaell lnlrfun 
..,.. ~ Sv~elt 1'ftUio 1'e>)'UDU bua luzumu 1ok ki, •• Sonra bilir• Biaiin munun otiufumulldan ve V 4'S ot1;ırdqju koltukt- bir iüio ~Plmd• ...--. siyletli. 

taYID ile İf9 b.,ıa,~· Bu •in intizamaızlıiı d,' hiç, ._ · lıtiatwa icia malJalli haliiae,e , .. mU«lclet dfttUntelI kalaı. Oıiu sey• Dediliıı\ 1~~· 0 •ii:hitill CQki 
..... Ü 44 ..... plecek şevm~m. • tirildiiimizden ıüphele~cii mi ne? red• M.,kut alaya ltaflath~ ~{f!ıı::1al4ı, IColtukıa evv" 
La.: .1 L B11. ot~mobile bbulik. ffareket TabWJcaı~ ;.u.

1
1riiQij ~iu ya· - N• o? Aldı- ıelım p...ı.k gafaiinJ dayalı ıörd~ .. · • 

._ ,.. •• •~ il~ 11• edeceiımız ııracla Marta..n,; ıubaıında Sg;a'Q1im bir ~ bi· fikri bçmi~:J 11111 ı.,_ ~· •· mü yerden Wlta'reB metre ile o e• .....,. y... ~ -Allahua~ bvd.ıac;. bir it •i içeri sötürdü. ~..-Jcam &ıı -da· nw, iti~ edaa d! pl. •ıWP· rolJ ~~ eJtı . .,.... uu~lat • 

... tlM 1ap110~, cleda. !"• var • ma sordu: Biz 1abancı dejil~ ·~~ Qr1ı1 •nıım •J'IU 1'91'1M bw tli• 
-1 17aııtlu.t evınde bılmem ki ••• b • .,.._ Nwl;w ter yeJuatfa, delil aisi •• , itliP n~, 

..._ ._.. ilimt- yqac.m. tıı •.. Her tef boıuld.u ve ailiddi. mi? -Yahnz Vt kif'd~ •• #Y _...: !Su düf üJll katil amn\ia \ • 
~ C~ basit. Haycll kalk ma· - Çok yazık, ıe.tUf MWİ#IJ ~ &ü•h .. iz ••• Dadı kuzu sibi Markam, ıizüt ~liıı"' 1,,,,... ---1 .. •••9'11n · durduftl y ri 

t..ul ftk'afa fidelim. na Markam! Sen felsefe denen bir kadın. İyi de yemek yapıyor ••• yam var. Sayliyebilir miyim1• (Devamı ,,,,,.> 



" eler ıöyhiyor? 
CUa ~ı l ,_. ._., ... ] 

Tewlf eclerls ld ba tanda 
..,uetlerle Scmyetler camlmri
Jetİ Şarkta temiD etmlt elcl.p 
iti temleri kaybetmektedir. Biz 
lla kabil nepiyata ehemmiyet 
••meJlz, " bilim ld ba ...
rlyat bizden liyade a..,. .. 
......... Zira ~-- lraa 
.eri Memduh Şeyket 81., ba-
racla iki de•let ara•ndılri ..-. 
.ı mlnuebetia tlenc:emni ıa· 
,. iJi bilir ft Wttalü ......... 
lflli lwldlrr .-,.u.a ......., 
el•iftir. ın., pldı .. Janhm 
.... ..,.. ....... Kllrtleria 

araya plp '-t pk.,.... 
a.. ıp.. badatt.ld bir takım 
Klrt 8firetlerW İçeriye anket-
-:..: ...., .. r. 

La, T.W,ect. frua iltica 
..... .a.. hua Kllt rılıleriai 

laariciae clefetg '•· dahil-.......... .... -.u, .... 
........... h.lw .. 

Bundan Ntb Jr-. TMdı• 
• her JaMıi bir laitefeldc&ol. 

... olllak ... imdada 
tücllt içia lair koU,oP da ı... 
arlallllfhr. 

Glriill,or ki 1ru, bir k-.. 
wıet. kup ,...._ uasa1 
.._llaiıeti ........_ .Wea 
plea her 18Jf Jap•lda .._. 
....... mittir. 

Ba ._.ta bizim •41"-t ft 
..... .,.... ..... ft ba ..... ..... ..... ----
, ptlciıt- ........... TMıi,. 
· • .. mah•"W• talaldlrat ,.,. 

r. 

l:u .....,_ lrat'i,en b-
onas •• ...... ..... .._..,._.de~ 

l ıtaut n tenldd JOllumda 
) ,. Bd 1c-.. ..... mil-.. __ .. ~ 
.. tjae .................. 

• uebab bozem11acaldlr. 
züa .. ,... .uiiimia .., 

Tu.c ......._ ...,_...,.._ 
..... lrat'I ........ -
ftr p Pdcl.tl ••iıat ,..,... 
ları:.hr. 

lruk ............... ... 
1uaec1 .............. ..... .... _ .... ~ 4Bi..,... ......... ili .... 
~ ettltl ..... ina .... ... ~ ........... ,... 

....... eta+le 

GELISI 
GOZEL 

mazi 
Dlaklpseteler Tabün me,-

•..a.ld ............ bl-
.......... ,.- .... tiyatrom 
yapelacatmı yuıyorlanh. Ba ha· 
beri okuyu, yahut kulaldaa ~ 
yaa tarih merakhla bir do.tam, 
ifİDI, glctlnl barakap baaa plcli. 
Dedi ki: 

- Şimdiye kadar hbabalda 
..... bir .... tiyatrom hahm-

mcla - fula •••••• olaaluclaa hirl ele beDdlm; .... 
eti Tablmcle blyle bir mlweae 
ppalacatma uber almca ... 
..,. .......... midi, laalbald, 
ne ,.ı.. llıliJeyim, leTİaelae
dim. 

- Neden? 
- Çıbı bu bina mazisi 

itibuile pek prefll olma,acak. 

Batclattan 8ell'aya 
r , :aldat .. CW: c1amea1 
~kınlmlfl JOlcal.n .....,.. ........... . 
lclani ......... ,.....,.. 

u Yaktile hl,te birbirine yalaa 
f8)alr llWefi taban mn fa,m
• .-0 aalatibyor. 

~ Jfa• 

, 

:3UTLJNLA~.( DA 
SEYAHAT 
Zavalhhoroa! 
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Şeyh Saidin oğlu 
ile mülakat 

Etfaiye 
fe,AOI dlltll edllmiyecelfni 
gilrdnce lcııJ1Dlarr, sornı~

üın tetldluı başladı 
Etfaiye, çetmelercle terkoa 

muSlukJanDclald nlarm azalma~ 
meaeleliıd ehemmiyetle nazan dik· 
kate almıı ye guruplara mmta· 
kalan dabilinde evvelce kısmen 
yerleri tesbit edilen sarnıç kuyu, 
lı:_ "bi rerJerdeki ımlann 
IUIV111 .. • edi 
miktarı " ihtiyatı temm P 
edemiyecelderi sorulmuttur. Bü
tln ı.tmlbul ela terkos mualalda· 

n ve çepıelerdea b~ ~ 
erde tfaiyeahı tu alabilecegı 

re.bit ~mitti'· Banla~dan ~·~
ela yeniden 18 aı~bilmek ıçın 
•abaUer aranacaktır· 

; .. ,1" ..Ll>IVI\" ) [.:___ı:ı~~a~~~H~a~e~v~~~~~~t~Hıa~~~~=--~~~,..=:------;-;;--~~ 
Ortodoks rumlar Resim sergisi Emanette maaş 
Gayrimübadil vesikası 
almağa davet olunuyor 

latan bul, 2 ( A. A ) - Muhtelit 
mtlbadele tali komİlyonundan 
teblig olunmuttur : 

1 - latanbulda klin muhtelit 
mllbadele tali komisyonu Tllrkiye 
tebumdan olup hali buırcla 
latanbul mıntakUı dahilinde 
bulunan Ye gayri mllbadil Yeai 
kalanm almamq olan bilt\mum 
ortodoka rum1an itba veaikaJan 
almak tlzer eski Babaili bina
mıda ( Hariciye nezareti) kAia 
komisyona mliracaat etmeie 
davet eder • 

Komisyo.- kalemleri sabahlan 
9 dan 12 ye kadar ve aj'leclea 
80Dl'a 2 dea 6 ya kadar açak 
bulunacaktır. v eaikalarm ituma 
dosyalan tali komisyonda tetkik 
eclilmekte bulunaa qhutan bq
lanılacakbr. Bu gibi etbu 6nl
mUzdeki 14 ağuatoı peqembe 
plbıden itibaren m&racaat 
edeceklerdir • Diğer qbum 
mllracaat edecekleri tarih bil· 
lhere ilAn olunacaktır. 

2 - Veıikalana sllr'atle teY• 
ziini temin maksadile tali komi
syon, memurini maballiyeye mi• 
racaat ederek kendilerinden 
memuriyetleri daireai dahilinde
ki mahallerde oturan ve "Etabliıt 
sıfatını haiz olan eıhaaın liste· 
lerini İltemiıtir • Bu listelerde 
iaimleri mukayyet olan kimae
lerin « Etabli " addedilecekleri 
tabiidir. 

3 - Müracat edecek kimse
lerin beraberlerinde pasaport 
fotograflan cesametinde 4 kıt'a 
fotoJ!:aflarmı ve k~"'1U...
'hrli: tabiiyetinde ve Rum-«to· 
doka mezhebinde oldukları mli
beyyin ve mUspit erak ve vesaikı 
.. titmeleri rica olunur • 

4 - Ankara mukav~lename• 
lınin 10 uncu maddeainin 2 inci 
ve 3 Oncn fıkralarmda muvzuu 
bahsi olan qhaa dahi bu fıkra· 
lann atide zikredilen alıkimm· 
dan miiatefit olmak hakkına ma· 
lik olduldannı mtıapit evrak ile 
birlikte İltid'alarmı tlli komia
yona tevdi etmeğe davet olunur. 

Bu fıkralar ıunlardır : 
" Ttırk Cllmhuriyeti memur

ları tarafından verilmi7 pasa
portlarla latanbuldan milfarakat 
etmlt olan -gayri mllbadit uha
sm « Etabli " oldaklan kabul 
edilmittir. 

« Kadınlara gayri refit erkek 
ve kız çocuklara ve reşit dahi 
olsa evlenmemiı kızlar aile reis
lerine iltihak etmek hakkına 
maliktirle. Reıit otlunun Etabli 
(')1..1,. :ı-~, ., ... -.. r-• · ı,.,:111 ol .. ., ~n1 

anneler de keza lstanbula avdet 
hakkına maliktirle. 

5 - Vesikalann tahrir, ka)'it 
•e itasına ait bltila muamellt 
meccanidir. 

14 ncü ıergi dün Gala
taaara vda açıldı. 

Kimlerin eseri var? 
GOzel aan'atlar birliğinin re

lim tubeainin 14 i\ncil •erıiai 
din Galatuara7 liaeai aalonla-
nnda kllpt eclilmİftİr. Bu mnaa· 
aebetle tertip edilen açılma me-
ruiminde evveli reuam Şevket 
B. ima bir nutuk 16ylemif ve 

Dün memurlar para 
almadı 

Dlin ayın ikisi olduğu halde 
emanet memurlarına maaf veril
memiştir. Bir iki gün zarfında 
Defterdarlıkta birikmiş olan 
60000 lira almana derhal maq 
verilecektir. ------

lülOB İR~isarı 
aerııi kapıamdaki kardelenin ke- Tersaneyi satın alıp 
lilerek kltat raminin yapdma-
llDI lataıibal meb'um Yusuf makinelerini oraya 
Akçora B. den rica eylemiftir. nakledecek 
Akçora B. bunu bOylk bir mem• Dllnkll nOshamızda esiri teraa· 
Duaiyetle kabul etifiDi 16yleye- ne yerinin tlltibı inhiaan tarafın· 
rek: 

- Remamlanmm iyi bir aabf dan satın almdaiı yazılllllfb. 
ve istikbal temmemai eclertm " DGa bu hususta umumi mtldllr 
cllmlelerile kurdeleyi keamİf ve Behçet Beyi prea bir muharri-
mGtealabea ~· rimi& fU izabab allDlfbr. 

Galatuaray lilelini• Dıt ka· - Teq,ane henh alınma...,. 
buda ve ilci bl,ak Nloada açı- ~. Hali mllzakerede,.U. Eter 
lau sergi ciciden iace bir aevkle UJUfUraak bu yere fabrikUDD 
ıüalea•it. wea~ ve i~7ar birçok naklederek e181eD son listem 
aan'atkhl&nn muvaffak olmut olan makinelerimizi Yazedecejiz. 
164 parça eaetlerinden mllrek· Ba 11Uretle daha fennt olarak İf 
keptir. S~ye Halil pqa Çallı yapacağım gibi naldiyabmız da 
lbrabim, Dbaml, Kadri, Hllanli, daha mllıait bir ıekilde cereyan 
Ft1at, Namık, lamet, Mustafa edecektir. Tersanedeki fabrika 
Turgut, Rahman, Sadık Mustafa, 0 ıekilde olacakbr ki blltlin 

ŞeMuhlar, Sadi Ziya, Sami, Sım, teaisat iç .. riaiııde yapılarak bir 
vket, Turgut, Nazmi ziya, taraftan tıttün halinde· girecek n:. Xii~w. zt&me~ ·~= diğer taraftan sıgara olarak çı· 

laııyan, Celll, Cemal, Hikmet, kacakbr. 
Cemal Sait, Htlsnl, Fahiman Fabrikanın buraya naklinden 
beylerle Kudliye, Maycla, MO. sonra diğer yerlerde ve lstanbulun 
dan, Sabiha Rapa. Rebia GGzin muhtelif yerlerinde tqkilitla 
h,uınılar muhtelif uer gönde- idare edilen 17 defa bir teşkilit 
rerek ittirak etmifler ve hepsi albnda idare edilec~k ve 100 
ayrı ayn takdir kazanmıılardır. bin lira raddesine varan masraf· 

A. J..,.., tan tasarruf etmiş. olacağız. Ay-
~tlft ebesi dan, KUMCI,_. Sllıfe •es Çine 
~ünıhun wııt abidesine havaliamin tatGDleri hu aeae 

J - miktarca fazla ve nefaset itiba· 
çelenk koydular rile gayet iyidir. Zürra tımitvar-

Bir mllcldettenberi ıehrimizde dır. Muhtelif kumpanyalar tim· 
bulunan Alman profBelr ve ta· diden ıiderek tarla, tarl;ı, gez
lebeleri dliıa Takaimdeld zafer mek auretile tUtOnleri tesbıt et
abideaini ziyaret ederdi bir çe- mekdir. vakıada Liyejde açıla
lenk koyD1Qflardar. cak olan ttltthı aerğisine Cibali ________ ..._ ____________ ... 

Ne diyorlar 7 fabrikan mOdDrll gidecektir. 
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Bit Fransız gazetesi Baş
vekiJimizin nutkunu nasıl 

tefsir ediyor ? 
Beşvekil Ja .. t Pqa Huıin Ankara 

Hakuk m•~• irad ettfij nutkun 
§ark cephesine taalUlk eden kısmını 
hwAa eden Pariate milntefir Kotidi· 
J:en gazeteai f11 mltaleayı il&ve et
mektedir: 

"laınet Papnın beyaaatı ıa manayı 
haizdir ki traa llildlmeti Türkiye aJe7-
hfne olan Kiri mUH harek&tımn kendi 
topraklanada ihzannı menetmezse 
TUridye trua tMm harbe hazırdır. 

Filhakika !randa Irak ve Suriyede 
olduju gibi mWm bir Kürt akalli7eti 
vardır. Bu akallfyet Törk Kürdistan· 
~ald ihtiliMr hareketle al&kadar olu· 
yor. 

Ankara •tlktllletf kan içinde botu• 
lan 1925 iayanmı andınr yeni Mı ..,_. 

Soyrlsef~lnde ı 

Yeni vapur beklenlyOP 
Seyriaefain namına Felemen

ğe vapur almağa giden heyet 
on bet gOne kadar ıebrimize 
d3necektir. 

Heyetin matlftba muvafık g3r
dftğü " Ege ,, vapuru da bu 
gGn veya yınn TOrk aancatını 
kimilen limanımıza hareket ede-
cektir. 

Dümeni kırılmış 
Seyrisefainin. Baidat va.p~ 

evvelki giln bır kaza aeçınmf 
ve Cadde bostanına doğru k6p
den kalkbğa vakit dilmeni kınl· 

~· 
Sakat npurun yolcuları Buraya 

ahnarak nakledilmişlerdir• 

VAKiT 
J .RlasloJ Pazar 9JO 

... 
dahilde 

1 ayht Kunt 150 
3 • • 400 
6 • • 750 
12 • • 1400 

Rebiülevvel 

1349 
Bu geoekl AJ 

Hariçte 

-
600 
1450 
2700 

' ı -

~ 

Namu nldtlerl 
Sebdı ()el. ..... ~ y... .... 
:s.ıı wo 11,11 tl.M n.ıı UT 

Bava ı 

Bup rllglr poJNS 
eaecek, hava açık olac:akbf 

Din hararet llaml 28, ... 
prt 20 derece idi. 

Gilnün müzayede 
ve mlnakalalar1 

A Galatasuay ~ ramtnt 
münakasası kapalı sarfla - GIJ&ta
ıaray lisesindeki komisyon. S. 16 • 

A Bir mllyon damga kurfunu -
Şehremaneti levmm mildürltigU S.11. 

A Otamıtilı: çorap mdinesl -
mercan Rıza kqa yokuşunda Ç&ftf 

oğlü çıkmuında. S: 17. 

Riyaseil cümbur musiki 
saat ı 9 bando 

t - Klerbela: Ungari• 
2 - Kalman: Çardaş. 
3 - Şttaus: Plkalo cin cin. 
4 - Pollink: Vale. 
5 - Padarefskl: Nenii 
6 - Kamil: Marş. 

20,25 AJans haberleri,20,50 Cazba 

Sinemaları 

Allm•t - Zigotc? asker 
Alemdar-Pompej• IOD ~ 
Befiktat Hilll -Beyaz groatııeHIJI 
Ekler - Beyu kartal 
Elhamra- Kadınlara inanm.aı 
Etuval -Kadının harbe plİfl 
Franm - Manon Leako 
Majik - Yeni mabutlar 
opera - intikam 
Şık - Stanley Afrikacla 
Siireyya Kadıköy• Terez Rake• 

Cerrah paşa 
l'enf pavlyon Yalnız ~ 
rem.llere mahJaJ del 
ve evldlde a~ılaplleceldl 

Bir rf!fikimiz Cerrahta b 
nesinde yeni yapılan paviyo 
tamamen. verem hastanesi it 
edileceğini yazmlfS&da bu ha 
dotru değildir. Y almz paviyon 
70 yatak veremlilere tabsia 
lecektir. 200 yatkkh olan 
paviyonun istibzarab heniz b 
memittir. Yazıldığı gibi paviy 
bir haftaya kadar açılaca 
Kllşadın ancak Eylüde yapıla 
leceği anlaşılmaktadır. 

Susuzluk 
nı baatırauf&lr. Bunun lem Md kel or· 
dan aeferfJer .. ı. ko,..111 " Jarnet.. 
lerl a.atı lraa toprafr berinde hada& 
taa .... kilometre öteye kadar takip 
etaüftir. 

Şair Nazım Hikmet Byein 

Telaşı mucip hel 
yoktur. 

Şehrimizin nauzlup lıaklun
da yapılan neıriyat her keain 
tellfmı mucip oluyor. Ba baaua
ta .yapbğlm11 tahkikata nauna 
yağmur yağmamuı dolayısi)e au 
tevziinde idare ile hareket die
lecektir. Meydanda te!Ata ameip 
olacak derecede bir IU-luk 
7oktur. 

Dandan bafka ahlrea intl,ar eden 
bJr ruml teblJt uuatm Irakıa traadan 
ılWa tedarik ettiklerini bildiriyordu. 

Arap fttlnk hanütnu hazırJ17an 
mefhur minla1 Lavrensın Kürt hare
kitmı ~ ft idare ettfll İstanbul 
ve Aakaıda rl.a,et edllmektedtr. 

DJfer taraftan Klrt ...._ 4a olu 
So'V)'lt Raqq1 hadisatı plandan ta· 
kip etmekte ~ nlfuan• ~ 
mek tlmfdfıe W kolllfuana ••ftllet 
tekllffae amade bwlanmaldadır. 

835SATRI 
ŞllRLERl 

Colu1T1.bia 
Plaklarına alınmıı ve piyasaya çıkmııtır. 
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Adliyede: 

1-Iapisanedeki cinayet 
Hadiseye sebep, yatak mı, 

garip kıskançlık mi ? 
Rivayetlerden hangisinin doğru olduğunu 

tahkikat meydana çıkaracak 
Evvelki gün umumi hapisanede 

vukua gelen katil hadisesinden 
bahs ~tmiştik. 

Bu husustaki tahkikata müd
dei umumilikçe ehemmiyetle de
vam olunmaktadır. 

Cinayet, bir bahçevan makası 
ile i'ca edilmiştir. Bu makasın 
nasıl olupda içeriye sokulduğu 
araştırılmaktadır. 

K1til Aptullah katilden onbeş 
seneye mahkumdur ve bir müd
det evvel lzmir hapisanesinden 
buraya g.önderHmqtir. Maktul 
Fikri, bir kıza tecavüz madde-
sinden yedi buçuk seneye mah
kum bir. gençtir. Mecruh Ömer 
Klmil, hırsızhktan beş seneye 
mah kuı:iıdur. · 

Aptullah, Fikriyi ba,mdan, 
boyrıundan, ağzından feci şekilde 
yeralar açarak öldürmüştür. Cina
yete mani olmak isteyen Kamili de 
bir kaç yerinden yaralamıştır. 
Kamil, Cerrahpaşa hastanesinde 
ted: vi edilmektedir. 

t . 1diseye üçü arasındaki istir
ka '> hissinin sebep olduğu, Ap
hı "un Kamille Fikri arasmdaki 

Mektebe girmek 
• • 
ıçın .... 

Sahtek&rlık yapmakla maz
nun bir genc'n muhakeme

sin .! ba~landı 
Iıtanb\ll Ağırceza mahkeme-

sinde dün Mustafa Nuri Ef. is
minde bir gencin muhakemesine 
başlanmışbr. 

On sekiz yaşında olduğunu 
söyliyen maznunun muhtelif mek 
teplere girmek için sahte vesi
kalar, tezkereler vücuda getir
diği, bunlan kullandığı mevzu-
bahstır, Kendisi bö,Ie ıeylere 
tetebbnı etmediğini sayliyor. 
Mahkeme bazı tetkikatta bulu
nacaktır. 

Adliyede ~tenografi 
Adliye dairelerinde yakında bir 

stenografi kursu açılacak, burada 
zabıt katiplerine stenografi öğ
retilecektir. 

Kesik bat muhakemesi 
bu ıebah beıltyor-

Istanbul Ağır ceza mabkeme-
ıinde bu sabah Kesik bat cina
yeti muhakemesine başlanacak, 
bu davadaki maznunlardan Ôme
ri döğerek öldürmekle maznun 

sa .ımi görüşmeyi çekemediği, k d 
bu sebepten Fikriyi öldürdüaü i i jan arma da birlikte muha· 

& keme edileceklerdir. 
rivayet edilmektedir. Adliye ha· - ------
disenin hakiki sebebini kat'iyetle Romanya sefiri 
tes >it edecektir. Şehrimizde bulunan Romanya sefiri 
D,ğer bir rivayette vak'a, dUn M. "Karp,, bir kaç güne kadar Anka

yazdı ".;ınuz gibi A ptullah tarafından raya gidecektir. ----bir kaç gün evvel geri ahnmak 
istenilen bir yatak meselesinden 
çıkmış, birinci kavga bastmlmıf, 
fakat ikincisi bu netice ile bit· 

Tevfik KAmil B. 
Muhtelit mübadele komisyonunda 

Türk heyeti murahhaHsı reisi Tevfik 
Kamil Beyin pazartesi günü avdeti 

_mift_ir~.==:==========;:;;;;=:::=::::::::=:::=;;:;;:be~k~len:;;::m~e~kt~e;d~ir;.=:;;=::;==~:::===ıı===-

Emri vaki mi? --
Ga Yrİ n1ühadil vesikaları 

"' 
hakkındaki tebliğ nasıl 

neşrediln1 iş? 

Muhtelit mübadele komisyonu 
dUn umumi bir içtima akdet
miştir. 

Eu içtimada tali komisyonun 
Atiıudaki heyeti murahhasasının 
lağ\•ine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan etabli vesika
larının tevzii meselesinde bita
raf banın Türk heyeti murah-

hasasını bir emri vaki karşısında 
bırakmak ist~diğini tali komis· 
yonun bugün neırettiğimiz teb
liğile anlaşılıyor. 

Malum olduğu üzere bu me
selede heyeti murahhasamız ve
sikaların her iki hUkümet polis 
veya nilfus memurları tarafından 

tevzi edilmesini takip etmişti. 
Tebliğde "mahalli memurlara 
müracaat edilerek kendilerinden 
memuriyetleri dairesi dahilindeki 
malJallerde oturan ve etabli hak
kını haiz olan eşhasın listeleri 
iıtenmiştir,, denmesine nazaran 
bitarafların ikisi ortası bir sure
ti hal buldukları anlaşılıyor. işin 
garibi bu tebliğden tali ve muh
telit komisyon Türk aıasmın an· 
cak dünkü akşam gazetelerinde 
neşredildikten sonra haberdar 
olmalarıdır. 

Her halde bu hareket karıı
sında Türk heyeti m~rahhasaıı

mn ne yapacağı meraka değer • 

Yunan emlaki 
SahjpJerine iade edilecP.k 

Maliye V ekileti Deferdarlığa 
gönderdiği bir emirde müte· 
gayyip Yunanlılara ait eml&kin 
sahiplerine iadesini bildirmiıtir. 
Bu emlak gayri mübadiller ce
miyeti tarafından idare edili
yordu. 

Cemiyet son zamanlarda kıra· 
ya verdiği emlakin kira bedel
lerinden mühim bir kısmını ala
mamıı, hariçte 100,000 lira ka-
dar bakaya bırakmıttır. 

Edirnede 
Camilerin tamiri için 

Hazırlık 
Edirnede Evkaf idaresine ait 

bulunan mebani ve camilerde 
geçen haftaki kasırganın yaptığı 
tahribat 100000 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

Istanbulda cami ve minare 
tamiratı yapan ustalar Edimeye 

çağmlmıtlardır. Mahdut olan bu 
ustalar birkaç güne kadar hare
ket edeceklerdir. 

Teşekkür 
Temmuzun 31 inci perıembe 

gUnü gece s•at dört raddele
rinde çalınmış olan mücevherat 
ve mebaliği sekiz saat zarfında 
failini bulmak ve emvali mesru· · 
kayı tamamen zahiıe ihraç et
mek suretile Bakırköy zabıtaaı
mn gösterdikleri yüksek dirayet 
ve vazife perverliğinden naıi 
mumaileybime alenen arzı te• 
ıekkür olunur Efendim. 

İran1n ce,rabı 
............................... 

[Ust tarafı 1 inci sayı!ada] 

Şark hudutlarımızda tarafı

mızdan alınan tedbirlere gelince, 
evvelce işaret ettiğimiz veçhile bu 
tedbirlerin kat'i surette tekarrür 
etmesi için Iran hükümetinin 
notamıza vereceği cevabın •üru
duna intizar edilmektedir. 

Bunun içindir ki ( T abran ) a 
tayin edilen yeni sefirimiz Hus-

re v bey memuriyeti mahalline an
cak on beş gün sonra hareket 
edebilecektir. Bu müddet zarfın
da Bulgaristana gidip gelecek, 
Bulgar kıralına veda edecektir. 

O zamana kadar fran'dan bek
lenen cevap ta gelmif olacağı 
için Tahrana giderken vaziyetin 
icababna göre hlikfımetçe tekar
rür edecek hattı hareket hak
kında kat'i ve ıarih talimat ala
bilecektir. 

Diğer taraftan İbrahim Tali 
Beyin de daha bir müddet bu
rada kalacağı anlatılmaktadır. 
Bu suretle o da birinci müfettiı
lik mıntakasına avdet ederken 
lran hOk-Qmctinin cevabı alın
dıktan sonra ittihaz edilecek 
mlikarreratı telakki etmiş bulu
nacakbr. Mumaileyh dün An
karadan gelmiı ve Y alovaya 
gitmiftir. Orada Gazi Hz. lerine 
arzı tar.imat edecektir. 

Tahrandan gelen haberlere 
göre Memduh Şevket B. Harici
ye vekaletinin telsizle gönderdi
iı notayı alınca Iran Hariciye 
nazın Frugi Hanı ziyaret ederek 
notayı tevdi etmiş ve ıifahl ba
zı izahat ta vermittir. 

Iran Hariciye nazın, sefirimize 
eski dostane teminatı tekrar et
mekle beraber, notamızı meclisi 
vüzeraya arzedece1i9i ve takar• 
rür ettirilecek cevabı tebliğ 
edeceğini ı&ylemittir. Iran ceva
bının bugiln veya yarın gelme• 
sine intizar edilmektedit. 

Hudut komisyonu 
Türkiye • lran hududunun tah

didi için teıkil edllecek komis
yonun Iran heyetinin teıekkül 
ettiği ve lran hariciye nezareti 
yüksek memurlarından Refiül
millkün riyaseti atında olduğu 

Irandan bildirilmektedir • 

Bu heyet Türk heyetile T eb
rjzde birleıecek ve tahdidi hu
duda bqbyacakmıı. 

Irak sefirinin beyanatı 

Cenup hududumuza vuku bu
lan tecavüz üzerine hükumeti
mizin Irak hükumeti nezdinde 

aiyaıi teşebbüste bulunduğunu 
yazmııtık. Irak hükumetinin şeh
rimizde bulunan sefiri Rauf bey 
bu münasebetle ıunlan siSyle· 
mittir: 

0 
- Son hadiselerden haber

dar olmadığıma emin olunuz. 
Iran hükumetinin mütecavizle· 

re yardım ve müsamaha etmesi 

ihtimali yoktur. 

Bu hususta malumata malik 
bulunsaydım veya meı:un olnıa· 
saydım belki sizi tenvir edebi
lirdim. Fakat bir aydan beri 
resmi itlerden tamamen uzak 
ya~ıyorum. 

Iıtanbulda mezunen bulunuyo
rum. Tedavi ve istirahate ihtıya
cım vardır. Bu ihtiyaç dolayıaile
dir ki tedavi için Avrupaya gi
diyorum.,, 

.A§rı deöında 
Ağrıdağı harekatına başlamak 

için lazım gelen ihzarat süratle 
ikmal edilmektedir. 

Dağda icra edilecek harekatı 

F ehimin arkasından .. -ihtiyar san'atkir nasıl 
yetişıitiş, ne ya.pmıştı ? 

Dostum ressam Münifin ve 
tiyatromuzun babası Ahmet F e
him ölmUş. Dün bu kara haberi 
alınca babamı kaybetmişim gibi 
acındım. Zavallı sevimli küçük 
ihtiyar... Artislik, ve fevkalade 
fotojenik çehresile, yüzünün ba
riz kalın çizgileri, kalın beyaz 
kaşları ve biraz çukurdan ba
kan küçUk canlı gözlerile, vücu
dundan sempati taşan tatlı hey
etile gözlerimin önUne geldi. 

O Ahmet Fehim efendi ki 
sahneye çıkan ilk TUrk olmak şere

fini haizdir. Ahmet Fehim efendi, 
1857 senesinde ÜskUdarda doğ
du, babası Kadı efendi isminde 
bir zattır, oğlunun elinin emeğile 
geçinmesi IAzımgeldiğini bildiği 
için Fehim efendiyi Topaneye 
verdi, buradan yetiı~m Fehim 
idarei mahsusa fabrikasında Tor
nacı olarak çalıştı, bir müddet 
sonra sanayi mektebi atelyesine 
usta başı olarak alındı. Sanayi 
mektebi Sultan Ahmette idi, Fe
him oraya civar olan Gedikpa
şaya gidip tiyatro seyretmiye 
baıladı, tiyatrodan zevk alıyor· 
du. Ayni zamanda Gedikpaşada 
Mıgırdıç ağanın dükkamnda Ge
dikpaşa tiyatrosu aktörlerile ta
nışh. 

Rus muharebesinde Ruslar 
Edimeye gelmişler, Gedikpaşa 
tiyatrosu aktörlerinden bir kısmı 
Rus askerlerine temsil vermek 
tbere Edirneye kaçmışlardı. Bu 
s~rada Kedikpaşa artistlerinden 
lstanbulda kalanlar Mığırdıç ağa· 
nın kahvesinde tanıdıkları tiyat
ro meraklısı Fehim efendiye 
sahneye intisap etmesini teklif 
ettiler, kabul etli, ilk defa 11 İki 
sağırlar,, komedisinde uşak «Bo
nifos)) roltinü oynadı, o zaman 
yirmi yaşında idi. 

Gedikpaşa tiyatrosundan son· 
ra F asulyeciyan trupu ile Bursa· 
ya giden ve orada Ahmet Ve
fik Paşadan himaye gören Ah
met Fehim bilhassa Molyeri oy• 
namakta pek büyük muvaffaln
yet göstermiş, bütün Molyer kül
liyatını oynamıştır. 

Ahmet Fehim efendi, Bursa 
dönüşünde muhtelif teıekküllere 
girmiş, turnelere iştirak etmiş, 
bir çok sahnelerde rol almıştır. 
Bu sureti büyük bir muvaffaka· 
yet gösteren, şöhret kazanan 
Fehim, nihayet iş başına geçti 
ve bir kumpanya teıkil etti: Os
manlı komedi ve vodvil heyeti. 

Fehim efendi, Türk sahnesine 
yeni bir hava getiriyordu, o za
mana kadar klasik eserler, cinai 
piyesler, melodral\ılar, operetler 
oynamyordu. Ahmte Fehim, mu
asır Fransız tiyatrosunun ince 
zevkini, bol kahkaha!ı, entriki 
kuvvetli yeni eserlerini sahnemize 

- -
teshil için icap eden vesait cel
bedilmi~tir. 

Tayyarelerimiz günde üç defa 
Ağrıdağını bombardıman etmek
tedir, 
Dağda tahassün edenler ara

ıında açlık baş ~östermiştir. Son 
günlerde ihata kollarına dahalet 
ve teslim olan şakilerin adedi 
artmıştır. Bunlar iğfal edildikleri
ni ve asiler arasında açlık ve 
sefaletin tahammül edilmez bir 
hal aldığını söylemişlerdir • 

nakletmiye başladı, senelerce et
rafına neş,e dağıtmaya çahfb. 

Ahmet Fehim meşruti;etten 
sonra bir müddet daha sahneye 
devam etmiş, umumi harp sene• 
lerine kadar çalışmıştır. 1926 ki· 
nunusanisinde sahneye intisa• 
bının ellinci yıl dönümü Tepebaşı 
tiyatrosunda tes'it edildi, ayni 
sene zarfında nakledip aktör kü
çük Kemal Beye yazdırdığı ha
tıratı V AKIT gazetesinde tefrika 
edildi. 

Son bir kaç sene içinôe ihti· 
yarlığı artan Ahmet Fehim ye• 
niden çocukluğa dönmüş gibi 
idi. Ziyaretçileri onun yüzünde 
daimi bir tebessüm buluyorlardı. 
Sanki o, vazifesini yapıp bitir
miş bir adamm huzur ve istira• 
hati içinde idi. 

Yüzünde bu inşirah çezgileri- ·, 
le gitti. Bugün onu Büyük . ·, . 
adanın serin ve yüksek bir te
pesinde toprağa hır akacağız. 

Toprağa biraz kalbimizden ve 
kendimizden de bir ıey vermit 
olarak ..• 

Refik Ahmet 

ZaroAğa 
Güzellik kıraliçesint 

mi seçecekmiı? 
Amerikada bulunan Zaro ağa 

her gün binlerce halk tarafından 
ziyaret edilmekte ve höyük bir 
rağbet görmektedir. Amerikalı
lar ihtiyarın sözlerini büyük lav
halar halinde duvarlara aımıılar. 
içki aleyhtarları kendiıini bilyük 
reklam olarak kullanmıtlardır. 

Zaro ağanın yalnız bir ditini 
· altın kaplamak için 3000 difci 
müracaat etmiş, Nevyorku gezer· 
ken polis, otomobiline müşküi6t
la yol açabilmittir. 

llıtiyar, Galveston şehrinde 
yapdacak dünya güzellik müıa· 
hakaıına davet olunmuş ve dün· 
ya güzelini seçmesi için kendi· 
sine binlerce dolar teklif edil· 
miştir. 

Zaroya rakip 
Bitliste, Zaro ağa ile uzun 

zaman hayat arkadaşlığı etmit 
134 yaşmda Temo ağa isminde 
yeni bir asırdide meydana çık·. 
mıstar. 

T emo ağa Zaro ağadan daha 
zinde olduğunu ve iki defa da• 
ha evleneb!leceğini iddia etmek· 

tedir. 

Müessif bir ölüm 
Bursa sabık Türkocağı rei&l 

avukat Namık Cemal ve Fevzi 
paşa - Diyarıbekir hattı hareket 
müfettişi Aptül Ezel ve Devlet 
demir yolları cer dairesi hey' eti 
fenn;yesinden Turhan Beylerin 
pederleri esbak Antalya valiıi 
Naziki zade Ahmet Cemal Bey 
efendi uzun ıiıüddettenberi müp 
tela olduğu kanser hastalığından 
şifa.yap olamıyarak Erenköyünde 
Sahrayı ceditte köşklerinde vefat 
eylemiş ve Sahrayıcedit kabris· 
tanına defnedilmiştir. Merhum 
iff~t ve istikamet sahibi kıymet• 
li bir idare recülü idi 

Allah Rahmet eylesin. 



. . - -.:...- - ------ -~ ---
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[ Memlekette V AKIT 

Doktorsuz bir kaza ! 
Savur şarkın en güzel şehir

lerinden birisidir 

Savurun aza~tan g6rünüşD. 

Haast muhabirimiz yaziyor ' s~da v~ takri~en !imal • cenup iı-
,.... Sekizinci içtimaı ikmal eden tıkametınde hır sırtın üat ve yan 
ifürkiye. Irak daimi hudut komia· sat~hlan~ı ka~lar. Şark ve garp ci
::ronu erkanının buraya kadar bir hetmdekı. vadıler: Bir çok memba 
tenezzüh yaptıklarını telgrafla sularının. ıhya eylediği kesif meyva 
Y&ZDUf ve Savur manazırmın leta- bahçelerıle ıüslenmitlerdir. Bu 
fetinden memnun olduklarını bil- ha~çeler aşağı nihayetlerinde ka· 
dirmiıtim. Vilayetin güzel bir me- lenın eteklerini ihata ederek' çay 
airesi olan bu kasaba hakkında ken~~ına kadar uzanırlar. Kaza 
":Vakıt,, ın muhterem karilerine dahıl~nde, membadan itibaren mü· 
biraz malUınat vemıeği faydalı tevalı kavisler ve zikzaklarla latif 1 

gördüm. ~anzaralar arzeden bu çayın tq-

Sabık Hidiv 
Abbas Hilmi Pı. 

ne diyor? 
Mısnn sabık Hidivi Abbas 

Hilmi Paşa Şikago Tribün gaze-
tesine beyi.natta bulunmuş ve 
M111rın bugünkü vaziyetini nasıl 
telakki ettiğini izah etmittir. 

Abbas Hilmi Pş., amcası olan 
Kral Fuadın, Veft fırkası aley· 
hinde hareket etmekle hata 
ettiğini, bir kaç bin asker ile 
vaziyete hakim olmanın tamami
le faidesiz olduğunu söyledik
ten sonra şu sözleri ilave etmiş
tir: 

"lngiltere ile itilaf edeceğimiz 
dakikada kırahmız gayri meşruti 
bir siyaset takibine başlamış ve 

biltiln memleketi aleyhine çevir
miıtir. 

Abbas Paıa Sudan meselesin
den de bahsetmiş, lngilterenin 
Sudanı idare etmesine itiraz et-
mediğini, Sudamn kendi arzusi· 
le Mıııra avdet edeceğini ıöy· 
!emiştir. 

Diğer taraftan Şikago Tribii
nun Londra muhabiri Abbas 
Hilmi Papnm Veft fırkasına 5 
milyon dolar teberrü ettiğini 
söylemektedir. 

Buna mukabil Veft . fırkaıı 
umumi kitibi fırkalannın sabık 
Hidivi ile hiç bir alakası olma.
dayım yazlJUllır. 

' 
Meraklı seyler 

ı Dünyanın en büyük asma köprüsü 

-
. .. 

Asma k8pr0, Istanbullu gözUnUn g8rdtıifi bir 9ey olmasa bile, 
lstaobullu kulağının sık sık duyduğu bir kelimedir. O itibar ile bir 
lngiliz gazetesinde gördüğümüz şu resmi koymaktan kendimizi ala
madık. Bu resim, Sidneyde yeni yapılan ve dünyanın en bfiyük 
asma köprüsü olduğu söylenen asma köprüdür. 

Bu köpril meşhur Sen Pol kilisesinden 75 kadem daha yüksektir. 

Reisicumhur Harding 

... 

Karısı tarafından nasıl öldürülmüştü? 

Savur; Mardinin §İmali §&rki- kıl eylediği vadi, Savuru üç kilo· 
ıinde ve otuz kilometre mesafede. met~e geçtikten sonra fark iıtika
kaza merkezi bir kasabadır. Arzi ~etınden gelen "Kıllıt,, deresinin 
teıkilatı rüıubidir. Dağları umumi- ıska eylediği ve arazi ve manzara
yetle "kalker,, ıuhurundan mürek· c2!' çok zengin ve muhteşem olan 
kep olup yalnız cenup kısımların- dığer bir vadi ile birletir. Mütead· 
da gayri teff af "Kuara - Quartz,, dit ıu değirmenleri ve bunlara au· 
tqları zümreıi~in g~>:i munt~zanı Y"? .. ~evkeden bentlerin tetkil eyle· 
~rular halınde Sılks - Sılex,, ~ıgı uzun ve geniş göllerle; az ir
tab~~ olunan çakmak ta§larma te- tıfalı ve fakat çok munis ve ahenk
ıaduf olunur. İklimi mutedildir. tar çağlıyanları, kasabanın civan· 
Bazı f~~kalade .. seneler müstesna na hususi bir letafet veriyorlar. Amerikalılar harikulade şeyler ib· biri miittefi.ka baş müddei umumi-l 
ol~a.}t.uzere; dort mevsim hüküm- Gerek busu ve gere:;: Avine ça· daında emsalsizdirler. İbda kuvvetleri "Harri dö Kerti,, ile riifekasından mü· 
lerını ıcra ederler. yı k~za dahilinde dolaıa dolaşa o kadar mükemmeldfr ki meydana koy- rekkep bir kumpanya burasını merkE'zi 

~uı';'z yay}ala~'. susuz ve sul~ t~lnıb~n kırka~ kilometre tulunde- duklan şeye inanmamak mümkün ol- umumi ittihaz etmişlerdh'. "Dökerti,, 
vadılerı oldugu gıbı, Savur ve Avı- ~ı vad.1l~r arazısini ihyadan &anra muyor. Son zamanda ortaya çıkarılan den korkan Madam Harding onu ze,·-
ne ça.yları.nm ~o_Ia.şa ~olaşa teşkil şımal ıatı~ametinde "Deşt,, tabir bir haber eğer hakikat değilse bile cinin en büyük düşmanı görüyordu. 
eyledıklen feyızlı vadıler ve bu va- olunan Dıyarbekir ovasına iner v ~, Amerikalıların bu fikri kadındaki mü- Hardingin metresleri arasında "Tan 
dileri ıüsliyen ~eyva bahçeleri ve oradan Dicle nehrine atlar. e Sabık Hid.ivln yeni bir resmi _ kemmelliğe en güzel bir nümune ola- Briyon,. iı:ıminde bir kız rnr, Madam 
bilhaaaa yetiştirılen külliyetli ka- Savur; umrana terakki k ""''""'.""'"'"'"' ... '"""'"'"'llll•ıwıııııııı11111a111111111qııı..,,111••ıııı1111n•111"'"""'' bilir. Harding bu kızın Hardingle müna.o;eba· 
vak ormanları fayanı dikkattir: müs.ait ve muhtaçt;r. Sıvas =~i ç:r. yerli mallar Eski zabıtai hafiye memurlarından tına bir türlü inanamı)ordu. Melni de 
~er sene~ bu .kavaklar.ın kırk, ~Ilı b~.kır. tren hattının ikmali Üze;ine . "Gaston Melni,, isminde biri reisicürn- kendisinin hala güzelliğini muhnfa:ı:a 
b!n tanes~ Dıcle nehrı vas~tasıle Tur~ıye .: lr~k yolunun yegane Ü· lfilıat re$minı kim yapacak hur Hardingni zevce~i tarafından ze- ettiğinden bahsediyordu. Melni, kadm 
dırek hahnde Musula ve Bagdada zergahı uzerınde bulunması h 8 11 Ağustos ikinci yerli mallar hirlenerek öldürüldüğünü iddia etmek· tarafından tahkikata memur ı>dilmis 
aev~olunara:k demlekete külliyetli bil; batk~ca ehe~m.iyet ve kı~:~i ıergisinin dünden itibaren tezyi- tedir. Madam IIarding bunu "Melni,, "Tan Briyon., un Hardingt<.'n bir kız: 
vandat te~ın e er. . h.~1ız oldugundan ıstıkbali emin gö- nabna da başlanmıştır. Bu hafta ye bizzat söylemiş imi~. olduğunu öğrel\miş. hu kıza Harding 

~~hıulat m~hallerınde ve kaza ru mekte ve b.u ~'!susiyetleri; Sa· i~inde mallar paviyonlara gönde· "Melni,. nin ifşatta bulunduğu kim- tarafından verilen hediye1t>ri hafiye 
harıcınde .eks~rıya ~atılmak ve ~s- vkurdun merkezı ~ılayet olacağı hak- nlecek ve resmi küşadın yapıl· se Mis May Dikson isminde bir roman- memuru vasıtasile çalarak bir odaya 
men biribırlerıle mubadele suretıle ın a bazı şayıaların v k't k' m b k'l kA ı r- . . · · . . . . 

• A I 1 B d h Ik a ı va ıt ası aşve ı ve öZlm paşa a cıdır. Mıs l\fay Dıkson eslu hafıye me- toplamıs, sonra zevcı ıle fevkalade hir 
aarf ve iıtıhlak o unur ar. a em • a arasında • zühuru beb" d · d"l kt' ' · 

hl 
'b' h l~t k · · yet l d" na ae 1· an rıca e 1 ece ır. murunun sözü üzerine müheyyiç bir kavga çıkarmış. Hardıng bunun Melni 

vse ~a ep gıkı ı ası a Fn k et kerısı sverme tte ır. - b" 1-h-h t-:-1'" ---:; roman tefrika etmistir. Romanın hulü- tarafından yapıldığını anlıyarak .Me1-
urıyeye sev o unur. a a aza- avurun başlıca derdi· ddi yor ve ınaena ey er uru mu· . ' . . . . . 

"h" ve en •ayam dikkat man A A b · nıa , nakalat. hayvanlar ve kervanlar sasını lrnıac:ı karılcre arzedıyoruz: nıyı mernunyetınden kovd urmuş sonra 
Dm en mu ım ::r evı yegane ıstıra ı · memleket· , . . · · · · .. "I ı ·· ··k "htr f t ı .. -•h t • y karda söylediğim gibi te bir d kt b l ' vasıtasile rrene kamilen e~kı yola 1921 senesı te~rınıen·elının son gun- >u •U~u 1 1 a ın .. unu u masını SOJ· 
ı raca ı. u . 0 or u unnıamasıdır Al· · . ' t> • • • • • t· r · ı- t k · b' · · · t t ·· t 
ah kiyatrdır kı memlekete tı sene evv 1 b .. d . · ınhısar ediyor yem yolun çamur- lennden bınnde adlıyc nezare ı me· ı)ere. e raı 11 memurı.}e e R.}ın e · 

fap ıev 1 e uraya gon erılen bir ' . , · · r · · t' · · · 
celbettiği para ıenevi (150) ila doktor iki senelik b A h" dan kurtarılması, ancak ferşıyat murlarrndan olan 'l\lclnı,, gız ıce rcısı ıımı~. . 
'(200) bin Türk lirasına baliğ olur. tini bitirip gitmi§ mec durı ızme- ile şose haline getirilmesine bağlı· hükumetin ikametgı:1hı olan Yayithav· . Reisicümhur Ilarding bir iki günlük 
l K umumi huıuıi hazine bir daha d kt vİ on .8~ sonra dır; hesaba nazaran bu da asgari zn daYet edilmis, orada reisiciimhur bır hastalıktan sonra Snn f'ransiskoda 

·daı:tanıe~-~nu yfu: bin lira etra- sanın büyu'·k0ı .. ~~ ghekmkemdıştır. Nok- 450 bin liraya mütevakkıftır ki Hardin<>'İn dokt~ru kendisine .Madam hird<'nhire ölmüştür. Ye~atında başın· 
varı a ı Y .K.u ugu a ın a aöz aöy- • ,.., .. . 
fındadır. lemek fazladır. ba§ka yollarla meşgul olmamak Hardingin hir hastabal.l('f kadınla ul-1 da yalnrz zevcesı vardı. Ye ı;;on dakika-

T kkül. At bedeniyeleri müte- Vali Te f'k H d' B . . ıartile vilayetin bütçesi, bunu an- fet ettiğini Ye bir takım ~·iyasi ve hatta da. kendisine bir içld içirmişti. Melni 
e§e a 1 v 1 a ı eyefendmın k · · d b b'l' B d' tı··· · · · ·· h · · • • b" leri sağlam ve fitreten şayanı kayit "k h' . ca yırım sene e aşara ı ır. u- hususi vesaild bu kadına tev ı e ıgını reısıcum urun cenazesının 'asingtona 

nuki~p, I unahye alisi ayni zamanda le kazanın h;e şu rhan ımmetlerı- nunla beraber bu yoldan edilecek söylemiş. geldiğinden ~arım saat sonra Madam 
ze . o an ' H men er tarafında · ff d k' ı · b ti k • -çalııkan ve mükerremdirler. ü- tesviyei türabiye olları l ıs 1 a e, es ı. yo a nıa e e pe Melni hemen i~e ha~lamış. kagıtla- Harding gelip kendisini bulduğunu 
ktlmete merbutiyetleri çok büyük- ve "kah1 bela,, lanberi ~:&1 İış m~hduttur. Zır~ çok uzundur. ~za- rın bulunduğu mevkii kesfederek Ma- ve Hardingi Tan Brironun elinden 

t .. M d t bir bir düşünce hunla- yüzü görmemi .. ola il er dek mı altı saatten ıbaret olan eskı yo· dam Harding·e iade ettirmeğe murnf- kurtarmak için zehirlediğini söylemis. 
ur. er u :ı- ::r n yo arınız a ı ·· Ah t k ld . · • 
rın dimağlarına asla. uğ~am~~.~ş, 8:ari vesaitle "tayyı mekan,, saade- un guzerga ı ser ve ıraç o u- fak ol~uş. ~ladam_ l!a.r~ın~ .ıse bakı- lşin garibi bu romanı andıran vdrn· 
hisleri zihinleri; kelımenın butun tı hasıl olmuştur. ~undan çamur y~pmıyor. Bu yold.a cınm ısozl<.'rııtden bır tilılu a.}ıılamıyor j'İ kahramanlarından 1\ladam Hardin.., 
bekir~t ve nezahetini muhafaza Bu çok büyük nimete kar bal_ık ~ı~_ı,, t~klınde !.apılac~k hır kendini büyük mukadd~rata manız ve bu:;; müddt>i umumi "Harri di.i I erti,, 
etm' f di minnet Ve ıı"'k h' ) ·ı§l ebe- teav.ıyeı t';'r~bıye; m~~akalatı se· reisi hükômet Hardingm hayatını Yİ· Ye diğerleri kfıffeten Ölmüş!C'rdir. ~a '{ 

ıt ır. . . .. b J S Tu ran ıs erı e met· nen1n on ıkı l\yında bıla arıza te- k . . · addedı'y >ı·du ~ı· d . · · y 1 ki devırlerın teseyyup u o an avurun ikinci b' d . . A • • a.}eye memuı • · < • 11 .t am lc:ılan ynl uz hafı)c memuru Mclnıc1 .r. 
a nız es 1 k M d · l S ır erdı: mıne kafıdır. Yalnız Savurun de- Harding hütün aile hususiyetlerini 

ve idaresizliğinden y~r eş~n an ar. 1~ e .. av?r arasında yapılan ğil, kısalığı itibarile, Mardinden . .. .. . .. Melni ise müteaddit defalar hepse gir-
d .. valarl Ve intikam hıslerıle bazı tesvıyeı turabıye yolunun e•k' 't'b b··t·· k .1. l . . l\lelnıye sorlu)orclu. Bır gun Madam mis rıkmı.,. bir adamdır ~on deh r""!:ı:ı 

b l · b 1 ' .. ı yo· ı ı aren u un şar vı ayet ermın . ı. r· ~ -. ~ y • • • " 

kabı.lelerden bazı eşhasın azan a nıs ete çok fazla olan uz l - A •. Ah ld - d . b Hardıng ua ı.re memurunu çagırarak kacal<çılığından dolayr bil' seıt<' hnpista .. 'dT ... d y . 1 unu yegane guzerga ı o ugun a.n, u- 1 d 1 k cı·· .. 
biribirlerine tecavüzlerı ışı ~dıyor- kgul ur. de~ı yo 57, eski yol 27-30 nun iılahile araba ve otomobil mü- ~ocasının. ~a ın ara. pe. uşl.u~ oldu- yatmıştır. nu adamın şah~i ifadesi ile 
la da . cu"mhuriyetin şuurlu ı are· ometre ır. Bunun için otom b'l .. .t h' h l 'f ~ gundan şılrnyet etmış. hır kaç gun son- me"'elenin doğruluğunu kabul etmek , . d . . o ı - ruruna muaaı ır a e ı ragı; ta· . d' . . ~ 
tinin fıs.yanı tebcil hass~sı~et ve en g~yr~ umum münakalat, aeya- yanı temennidir. ra Hardıng a ı bır barda fazla ıçerek b'raz güç geliyor. l\laamafih neşrolıı· 
faaliyeti karşısında bu çırkın hal- hat! kamıle~ yarı yarıya kısa olan En hücra nahiye merkezlerine dansözlerden birinin kafasını lıir şişe nan eser Amerikacla fevkalad{• r:ığhC't 
1er de akamete uğramakta ve ted- eskı !ola munha~ı~ kalmıştır. Gü- varıncıya kadar yollar açtırmak ilt> yarmış. Muharrir burada "l\lelni., bu1mus ve sırf haki!.at eddecli:me·e 
ricen sönüp gitme~tedir. zergahının ekserısı gayr~ kabili nü· ıuretile bütün vilayeti ihya eden nin eYini tarif ediyor. Tahtelarz deh- haşlanmı..;tır . .Bereket Yer: in , ak'a E'~· 
Kazanın merkezı olan Savur ka· fuz .kah~ to~raklardan ıbaret olan iH himmetlere karşı hürmetle eği- lizleri. k~salan iJe "Rokambol,. mıısa· hasından hiç biri dünya yüziinde dcvil. 

ıabasına gelince: 600 _kadar hane-,yenı yol, !~gışla~la çamur ve ha- en halk; bu hayati yolun bir an !arını hatrrlatan bir bina. Burada Mel· yoksa ~üphe ·iz müellife ve muhbire cı 1. 

yi ve 2000 nüfusu haV\ ~!an hu ka- tak}ık halım aldıgından altı ay kış evvel ialahını şiddetle ar:ı:u ve te- ninin ş:.u:taJ "ayesinde biri\tirdif,i beşjrn ikame E'derlerdi. \·e hu sur<.'tl<' g:J. 
aaba, bir tepe ve bir tabıı kale ara· zar mda sefere tamamen kapanı- menni eylemektedir. lyüı hın doladık senet gizlidir. l"ema- ritlti.ilü bir mesele meydana çıkartlı. 

~ 



Seyrisef ain 
.1erkez acentesi: Galata Kôpni başında 
Rer"~Ju 2362. Şube acentesi Mah
mudiye Hanı nltında lstanbul 2740 

İzmir sürat p'lstası 
( GÜLCEMAL) vapuru 4 

ağustos pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalka&ak 
sah sabahı lzmire vanr ve 
çarıamba 14,30 da lzmirden 
kalkarak peışembe sabahı 
lstanbula gelir. 

Vapurda Mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

2 Ağustos 930 

ı ı 
l ı Borsalar 

1 -Ac,ldı 

Kambyo 

, 1 lngiliz liruı Kr. 1034 00 ! 034 50 

ı 

"T.L. mukabili Dolar, 0,4/ l.'i 0,4· 12 
' .. • frank , 11 ~5.50 ' t ı ~s. 

" • Liret 1 f 99 El J!.l,'ıO 
I! " • Bclgll !137,7~ ~37,65 .. • . • . • .. • 

• .. • .. • .. • .. • 

Drabm :ı() 33 36 lo 
fs. Frank 2 ~ı.so s rn.so 

Leva 
Florin 
Kuron 
Sllln2 
Pczcta 
Mark 
Zloti 

1 17,2!1 
1~ !90 

:34. 

65 
'17,25 

,~ 190 
f~4 
4•·6.25 
1 ~7,50 
• 20,25 

Vakıf paralar müdirliğinden: 
Müzayede lkraz Merhunabn semti meşhuru He Borçlunun 

berleJi No. cinsi ve müştemilatı ismi 
126 21673 BUyUkadada Maden caddesinde Ayanikola Ayşe Hu J" 

sokağında cedit 71,71-1,73 No. lı bod- riye ft. 
rum katında: iki taşlık, mutfak, oda, hala, 
birinci kabnda: methal dört oda, sofa 
ikinci hatanda: dört oda bir halayı ve ha-
ricen ahın ve ıu menbamı muhtevi (1770) 
zira arsanın (154) zira mahallinde mebni 
(7oOO) lira kıymeti muhammeneli kigir ha• 
nenin tamamı . 

m--------------1111 :; " • Pen~O 

4 16,25 
ı 97,So 
-t20,25 
42ijQ.~O ~ fl9,5n 

n ı:ı 

26 155 

210 22499 Bakırköyde kartaltepe mahallesinde incirli Aliye Ye 

caddesinde cedit No: 63, 65 bodrum katın- 5eniye -
da: liç oda, iki hail guıUlhane, tatlık , hammlarla 
mutfak, kiler zemin katında: sofa, 5 oda Şemsi, 
iki hali birinci katında: bet oda sofa, iki Nazmi •• 
hali, Ozeri çatı aralığını muhtevi ve ( 15) Orhan 
on bet dönüm arsanın (300) zira mahallin Bey,Ie. 
de mebni (4500) lira kıymati muhammeneli 

. ersin sür.at ~ostası 
1 

ı :Pu;:~ırası ~~:; 
~KONY A)vapuru 6Ağustos Çar ; Çcnoocç Kuruş 

·cı 311 
2t'1 .. 

lo8fo ıos~ 

şambal lde Galata rıhtımından ,, 
lı:alkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, An-
talya, Alaiye, Mersine gidecek 
v~ dönüıte Taşucu, Anamor, 

Alaiye, Antalya, Finike, F etbiye, 
KüJlük, fzmire uğrıyarak gele
cekt:r. 

Çanakkalede yaln1% yolcu 
• verilir yolcu alınll' . 

tyyaijk sürat postJ>ı 
( M E R S 1 N) vapuru 5 

'' Ağustos Salı 17 de Sirkeci 
rıbtımında!l kalkar~k Ge!ibolu, 

Çanakkale, KUçUkkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, AyYalığa gidecek 
Te dönüşte mezkur iskelelerle 

1

' birlikte Altınoluğa uğrıyarak 
gelecektir. 

.• 

Gelil: olu için yalnız 
alınır, yiik a'mmaz. 

~I 

______ ..,.. __________________ ,,., 
4 Ağustos Paza!tcsi Trab-

zon b"rinci postası yapıl-
:mıyacaktır. 

imar ve İnşaat 
r-ühendislerine: 

re inıaat heyeti fenniye
s. ~.! (Beşbin) kuruş asli ma
aşlı bir mimarlık münhaldir. 
Talip olanların ağustosun 14 
ne kadar şehadetname ehliyet
name gibi vesaiki resmiye ve 
mutebereyi haıaiJen bir kıt'a 
fotograflarile beraber idare 
Ievaıım miidfirliiğüne müraca
atlarL 

il .. 

BARTIN 1 am uks p 
ekspres ostas' 

AYDIN• '~k~~~r Pazartesi 
Sirkeciden hareketle Ereğli , 

Zonguldak • Barlın, Kuruca§ile 
ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat f çin: Sirkeci salonu 
karşısında Nizam oğlu Han No. 2 
Telefon: lst. 354 
ım:111c::a:namn-.::ı:::m:::::::::c:m:11mm 

Sadık zade nıraderıer vapurları 

Karadeniz 
Muntazam ve Lüks postası 

İnönü •apuru 3 
Agustos 

PAZAR ~1k~cTk~h~~ 
mandan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 
ıun, Trabzon, Sürmene ve 
Rize iıkelelerine azimet ve 
avdet edecektir. 

Sadık zade 

Türk temaıası 
Kıymetli m iitetebbi Selim Nftz

het Bey tarafından bu isimle bir 
eser neşredilmiştir • Güzel ve 

11 

temiz bir tabı kisvesi içinde eyi 
kağıt üzerine basılan bu kitap, 
Meddah, Karagöz ve Orta oyu
nu hakkında tetkikatı muhtevi
dir • Bu bahislere ve bu ıan' -
atlann ilstatlanna ait kıymetli 
resimler de aranıp bulunmuş ve 
bu kitaba dercolunmu§tur. Lez-

zetle okunacak olan bu eseri 
karilerimize tavsiye ederiz. 

Ba!ık~sır Baytar mlldürlüglinden.: Dosya: nuınarasr: 930-:507 
Kuraya geştügüzarında har- Bir deyni mahkdmil bfhten dolayı 

bodnım kab ~Argir Uat tarafı alıpp maa 
tarla ve ahır bir hanenin tamamL 

98 22510 KacLk6yOnde Rasimpap mahallesinde Mı- SDleymaa 
ıır.lıoğlu ıokağında cedit No. 35 zemin Kemal B 
katında: Methal iki oda, sofa, helA birinci 
kalanda: iki oda, bell; çab katında: Asma 
merdivenle çıkılır. bir oda, haricen müaak-
kaf harapça mutfağı muhtevi ve 189 zira 
araanm 100 zira mahallinde m-ebni 1500 
lira kıymeti mubammeneli ahıap hanenin 
tamamı. 

231 22599 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Çöplük Yakup, aja 
sokağında cedit ı 2, 14, 12, 14 No. lı ze· 
min katlannda: Birer methal birer taşlık 
ikiler mutfak, ikiter hell, d6rder oda, 
birinci katlannda: Dörder oda, ikişer mut• 
fak, iki,er helayı muhtevi ve 1491 zira 
arsanın 31 O zira mahallinde mebni 2400 
lira kıymeti muhammeneli iki ahıap hane-
nin tamamı. 

53 22645 Kasımpapda KllçUkpiyalepaşa mahallesin-
de Tahtaköprii sokağında cedit 10, 12 No. ytzhqa 
h zemin kabnda: iki oda, heli, mutfak mil Ef. " 
iki methal birinci katında; Beı oda Ye h~ reaeai F at• 
llyı muhteTi ve 500 zira araamn 150 zira ma Zehra 
mahallinde mebni 700 lira kıymeti mu- ve Diriye 
hammeneli ahpp hanenin tamamı. H. lar Mehmet 

Cemal B.. 
32 30009 Kocamustafapqada Uzunyusuf mahaJle- M&teftffa 

sinde LAiezar eokağında cedit 14 No. la ter 1 i k ç i 
iki katta iki oda, mutfak Ye heliyı muh- Kadri Ef. 
tevi ve 153 zira arsamn 50 zira mahal- veresesi. 
linde mebni 300 lira kıymeti muhammene .. 
li abıap hanenin tamamı. 

Yukarda ikraz numaralarile sair evsafı yazılı gayrimeabl em
val, icra kılınan son açık artbrma neticesinde bizalannda g&teri
len bedellerle talipleri uhtesinde takarr6r etmiş ise de mezktr be
deller dua olduğundan (5 eyl61 930) tarihine m6ıadif pertembe an· 
nUne kadar açık artbrmuı uzatılmış ve takarrnr edecek bedel had• 
di llyıkında glSrülllrse mezk\ir günde ıaat onbette ibalei kat'iyele
rinin icrası mukarrer bulunmuştur. Taliplerin yüzde on Diabetinde 
pey akçeai vermeleri ve biuat veya muaaddak veklletname ile 
mürac.-aat etmeleri müzayede ıartlanndandır. Mizayede Babçeka
pıda dördüncll _vakıf hanı ikinci kabnda No. 14,17 Vakıf paralar 
mUdürlüğtlnde ıc.ra olunacakhr. Taliplerin vaktinde mtıracaat etme
leri ve eVYelce pey ıürüpte ihale zamanında bulunmıyanlardan 
ıon talipten maadasının açık artbrmadan vazgeçmif aaydacaiı ilia 
olunur. 

mahcuz Te ftiruhtu mukarrer bulunan 
cırah nizamisi ayrıca verilmek kundura kalrp çivisi ve kadm fskal"pin lat~bul ikinci icra memurluğun· Bakırköy lcrtı Dalresiadnı .Ayte 
prtile mahiye 70 lira ücreti mak· tokası 6 Ağustos 930 tarihine müsadif dan: Bır borçt~n dolayı merhun ve pa- Dilber Hanımla Pakize ve Zehra, Şilıtı 
tualı susurluk mubasebei hususi- 1 'Çarşamba günü saat 9,30 dıı.n 10 a ka· ray~ çev~ilmesı ı_ı:ıukarrer Milll Sigor- riye Hanımlar ile Hazım Beyin 1&J1a 
ye baytarlığı münhaldir. Talip dar Sirkecide Ayniye hanında Osman- ta şırketıne ~it yuz adet hiıııse senedatı mutasarrıf olduktan Balıklı kurbanda 
olanların evrakı müsbitesile Bah- 1ı bankasrnrn (5) numaralı ardiyesinde 7·~930 ~rihıne müsadif Perşembe gü- Ayazma t0kaiında prkan Men. 

mahcuz eşya satılacağından talip olan· nü daaat 4 te esham .ve tahviJU bors:ı· Efendi caddesi, gar ben Tepebql ~ 
kesir vi)iyetine müracaat eyle- lar yevmi mezkQrda ve muayyen sa· sın a paraya çeuıleceğfnden talıp de . . 1 B 1 ğl tarı 
meleri. atte memuruna müracaatları ilan olu- olanlann yevm Te vakti muayyenlnde "

1
• şıma eıt 8 cı 0 11 

UI, aa.. 
- ·· 930-830 dosya No.suyla hazır buluna· ben Ermeni mezarlığı be:rnhide 811ltan 

reoU*'MC'ID:M=c..Dll m;:-:mm•UWI nur. cak memura mtiracaat etmeleri ilı1.n tarlası ile mahdut .t7 numaralı a]tı Ha 
H Velkencı VAPURLARI SultanaJı~t Sncl Sulh Hukuk Ha· olunur. bir taşlık, bir sofa, bir kuyu, Wr -~ 

\
f durus hanı altında 4446 numaralı ma· dan: Satılmasına karar ,·erilen Aksa· on ı don~m ~at yerin~ fza1ei faY11.11 

ı~·ı KırıdenJz postası kiinliğinden: Sultan Hamammda Ken- lst~ul VçÜncü icra Memurluğun- bir ·~~m~nl~k, bir ahfl", 1 mutfak 2 hell 

3 ta ll ô ~a~~';:,5 • f ğazada i~rayı ticaret eylemekte iken rayda Şekerci sokağında berber Ahmet zımnında balmuzayede hın altı yttz Uta 
vefatı üzerine mahkememizce tereke· Rahmi Efendin in dükkanrnda bir adet bedelle Kesedar ~eh~a H. Uzıeriıtde ve 

5 ":~~os salı a~:!ı 1 Çarşamba ı· sine vaziyet ve tasfiyesine karar ,·eri- koltuğu ile bir ayna şehri halin J edin· kı!meti muhammınesı olan B~ bin be;f 
Sirkeci rıhtımından kalkarak Ü akıamı Sirkeci nhtımından len Hacı Aguş zade Refik Beyde aln· ci Perşembe günü saat 4 ten 5 e kadar yüz lir~ olmasına mebni tekrar yirmi 

(Zonguldak, lnebolu, Samsun, hareketle (Zonguldak, İnebolu, ! caklı olup ta müddeti kanunfyesi zar- açık arttırma ile satılacağından ma· gün muddetle müzayedeye vazetlilmif 
fmda kayıt muamelesini ifa ettirenle· hallinde hazır bulunacak memuru ta- olduğundan taJfp olanlann 23-8-9:99 

Ordu, Gireson, Trabzon, Sür- H Samsun, Ordu, Giresun, Comart i ...ı~ •• t 15 te B ...__. .... .. T rin evrakı müsbite ve vekaletnameleri· rafından satılacağı fliın olunur. i ır.1 u nu 888 
aanl\u;r 

mene ve Rize)iskelelerine azi- ft rabzon , Silrmene • ve . • 4 . cra memur uğuna mürat'aatlan illa 
met ve avdet edecektir. H Rize) ye azimet ve avdet h7a.mı~ olarak heagustosulni ~a7,artesı ,.e latanbul Beıinci icra Mr.murluğun· olunur. 

TafsilAt için Sirkecide 1 edecektir. ıncı perşem ve 1 ncı pazartesi dan: Bir borcun temini zımnında GIY ==-~-.-.11:::1:==s:ı::m==ıı=aama:=• 
Meymenet hanı altında acen· ı Tafsilat için Sirkecide Yel- günleri saat dokuzdan on ikiye kadar latada: Kara Mustafa IOkağında Bos- nU Raat 12 den itibaren apk arttırma 
talığına müracaat. r kenci hanında kain acentasına Gala tada Cemaat Hanında 2-:J numa- for hanında ikiıtci katta mahcuz n suretile mahallinde 11atılacafnadan ta-

Telefon: Istanbul 2134 J. müracaat. Tel. lstanbul :lSl.5 :i rah yazıhanede ta fiye memurlann· paraya çevrilmesi mukarrer yazı maM· liple.rln vakti mezktlrda 930-1827 nama. 
ammmr=:mnnmae wwcnaıHmm ll!CC!L"WU*Mnr•mımmom:ı111mmuu:lia dan nvukat Ahmet Arif Beye müraca· sı, koltuk, soba gibi yazıhane qyasının ralı dosya ne hazır bulunaca'I( memura 

atlan lüzumu ilan olunur. 7·8-930 tarihine anUsadif Perşembe ıü· mürat&atlan ilan olunur. 



9 - VAKiT 3 Ağustos 1930 ~. 
.... : .. :::::::·:·:::·::::::::::ı:::::::::ı:::·:::::::::::::::::-:::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

- z-;;;;-oım;J;ist;;;;siı;z :;-- -- , Kvu·. çAu·. kK 1~1a!n1I0arı 1 ~:.;~.:::i:_·!"'"'Yii'k';~k'"!'M;~di~"'~~···s;~·;yr"~.=::.i .. ~=i 
Bir defa da biletiniz! "iSABET., ten alınız. , 

Tayyare piyango biletleri her yerde \'ar !Akın. ~atıştaki kolaylıktan istifade • • ':.: M .. h ndı· sı· mek tebı' ::: 
b d 1 l -•Her sin n1ttrohmıır '4 u e ·.',::.:, ve büyük ikramı) eJer isabetinden nası e ıır o mak i~terseniz mutlaka " SABET,, 

• ••••••••Tarife••••••••. .: :::: 
ten alınız; saaş şaanamemizi arayınız. 1 1 1 : 1 Defalık kuru~ 30 : Hi~ Leyli ve meccani ol~n bu mektep atideki şubeleri havidir: m~ 

Bilet alacak ve ıılmıyacak Hey ve Hanımefendi er: ütfen ." SA BET,, kişe- • • .... ı .... 
~ine bir defa gelini?~ "Şarmame,, yi okuyunuz, her halde bi!et~iz gitmezsiniz. : 2 • • 50 : ım 1 - v Ü ks ek lll ad en .l\f ii ı endi sJ iği~ ~m 

"ISAAET., Yeni Postahane civarında Ak~arayhlıtr ITanı altmda No. 16 : 3 • ,. 65 : ,... d .. d . · · 1 t · d "t h ·••• 
1 • "'" •. i.·:.·: Ma enlerle sanay11 ma emyenın ış e mesın e mu e assıs •• =:.:.·:.· Şatir Zade Kamil Telefon: st, 4048 -z 25 • 

: ,. • • =::= mühendis yetiştirir. m: 

Kütahya vilayetinden: 
1 - Vilayet Naha idaresi için Bakırköy fabrikasının numunesi 

nıevcut bir numaralı yerli bezinden imal edilmek ve ıartnamesine 
ınuvafık olmak üzere muktazi 30 adet mUceddet çadır 1950 lira 
bedeli muhammeneli ve 10 ağustos 930 pazar giinü saat on beşte 
kntahya daimi encUmeni huzurunda ihalesi icra edilmek şartile 
alenen münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin 661 numaralı ibalit kanunu mucibince yüzde 
yedi buçuk dipozito veya teminat ira_e etmesi 'arttır. 
3-Şartnamenin sureti lstanbul ve lzmir Nafıa baımiihendislikleri 

veya Kütahya encümeni daimi baş kitabetine müracaatları ilan 
olunur. 

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

l - Müstahdimin için imal ettirilecek olan 2,500-2, 700 çift po-
tin kapalı zarf usuHle münakasaya konulmuştur. . 

2 - Mezkur potinlerin 13-Ağustos-1930 tarihinde ihalesi icra 
edileceğinden taliplerin ıartname almak üzere şimdiden, şartname
nin üçüncü maddesi mucibince hazırlanacak teklifnameleri tevdi 
iç.in de mezkur tarihe müsadif çarşamba günU saat 14 te Istanbul' 
da yeni postanede milbayaat komisyonuna mfiracaatları. 

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

1 - ü~erlerine reklam vaz'ı l:akkı talibine ait olmak üzere 
9X 14 eb a~ında telgraf zarfı yaptırılacaktır. 

2 - Jhtı) acı senevi yedi milyon tahmin edilip her defasında 
'!rı reklam ~onulmak suretile bu ihtiyacın ceste ceste yani iki 
yuı: ellıter bın adet temini caizdir. 

3-: ~apıla~ak Hrflann eşkalini öğrenmek ve fazla malümat 
almak ıstıyenlerın her glln yeni postanede levazım milb a t b 
sine müracast edebilir. ay 11 fu e-

4 - En iyi kağıttan imal ve en çok adette vermeği deruht 
e~ene ihale edil.e~ek olan bu işin görüşme ve uzla~ma günü 1 ~ 
~gustos-930 tarıbme müsadif pazartesi günü olduğu alakadarana 
ılin olunur. 

Kocaeli vilayetinden: 
Adap~zarı - Hendek yolu tamirata esasiyesile mezkur yolun 

~ + 917 kı1omet.ro1arında 88 metro açıkhğında kör Sakarya köprüsü 
ınıaatı 22036 hra 25 kuı uşluk keşfi ve olbaptaki şartnamesi mu
cibince 13-8-930 çarşanba günü saat on beşte ihale edilmek üzere 
kapalı zarf u~ulile_ münaka~aya konmuştur. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk nısbetınde temınat makbuzile ehliyet vesikalarını ve 
teklif metuplarmı münakasa kanunundaki tarifat dairesinde mezkA 
tarihe kadar Kocaeli vilayeli daimi encümenine vermeleri ;r 
t•rtnamesini görmek ve tafsilat almak için Kocaeli baş mühendis~ 
Ujine müracaat edilmesi. 

i ~:~:at!ı"a":'~::::, 100 i mı 2-Yüksek sa!rny.i mi.ihen?isliği: 11!1 
: 

1 
O defa> ilcfn edil- • ''ii Muhtelif sanayiin tesıs ve ışletmesı, elektrık makme ve m: 

: mek üzere m1Jklu : rı,·ı kalorifer mühendisi ve m~teahhitliğ.~, ki~y~ v. mü~endis~iği, ms 
: Abonelerimizin her flç aylığı için : :: i Topografya ve harita ahzı, ınşaat muteahhıtl~gı, Ş~mend_ıfer ~fü 
: bir defası meccanen'. : üis mühendis ve müteahhitliği ihtisaslarını havi bır !ahsıl .. netıce- ms 
: 4 ntırı geçen 114aların rula ~atın • Hl!s inde Yüksek sanayi mühendisliği fehadetnamesı verıür. ::~: 
: için 

5 
er kuruş 7.ammolunur. : ifü Bu şubelerin tahsil müddeti 4 senedir Mezunlar staj için i~=i 

• •••••••"• ••••••• .. ••••••: i!ii Avrupaya gönderilir. Münhasıran lise mezunlara kabul olunur. s:g 
KirıaJık - Satılık ı.· 3 - l\'Iaden 11ıeslek: şubesi:. . . . mı= 

Satahk hane - Koca .l\1ustapasa- B · b t t l · ; • u şubede madenler 1eomet1r ve aş çavuş ~e '." ırı ır. j~ji 
da Abdullah dede sokağında 17 No beş :lil Tahsil müddeti 2 senedir. Orta mektep mezuları ımbhansız lm 
odalı yeni bir hane acele ve ucuz fi. =·=: ·ık k 1 · ·h 1 k b 1 l :::: 
atla ~atıfıktır. Talı'p ofanlann Ayasofv.·a !fö ı me tep mezun arı ımtı an a a u o unur. iffS :if" A ~ 18 ~ 25 t' .... yere batan caddesi 15 l\o. ya müracaat· :. i sgarı yaş , azamı ır. :m 
lan. i!·1: imtihanlar: Mükemmel hesap, müstevi hendese, fizik (cazibe mi 

~= 1 .... 

Satılık (kelepir) hane _ Samat- füi ve Hararet) ve Kimya (Şibih maadin) derslerinden: . ~!;i 
d !.l.i.:.. Ankara ( Maadin müdüriyetinde ), lstanbul ( Şehremanetı iHi ya a :Ağa hamamında sancaktar camii M kt t ) 

yanında ikiye müfrez 12 oda men·edar me civarında Maden mühendisliğinde), Zonguldak ( e ep ~ , ~f~i 
vas!. ~a \'uzlu çiçek bahçesi ~am~aya a m~ ~y~ana ( lktı~at müdürlüğünde), ~Eskişehir (Maden ~ühendı~~ m~ 
dakıka mesafede terkos ve elekı tiği mev· :m lıgınde), lzmır (Maden memurlugunda ), 1 rabzon ( Zıraat mu m: 
cut 7 Xo nezaretli hane acele satılıktır. füi düriyetinde), Aydın (Ziraat memurluğunda) 20 ve 21 ağustosta ~fü 
Dcrunundekilcre müracaat ilh icra edilecektir. im 
Yazıhane, muayenehane _ Ve ii!~ Tedrisata 1 teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayit !:~~ 

d idi muamelesine başlanmıştır. lstidaya melfuf ·6 foto ile vesaik ifü 
i archane ittihazına eh-erişli bir daire sm ve sıhhat raporunun Zonguldakta mektep müdilriyetine irsali. E •• ::.:. 
milsait şeraitte kiralıktır. Ga.\"N havadar .... 

J iiii MÜDÜRtYET :::: 
o tıp en şerefli bir mevl< idedir. :ifü:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::m:::m:::::::::•m:::::n::ıı·ı·:r:::::::::::-:::::::::=::: :::: 

Ankara C a tJ de şi I\ 1 ua Jli m l er ki tapan e- :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::!:=:::::::::::.! .!:.!::::::::::::::::::::::::: :::: 
ı;ine müracaat. 

Alım - Satım 
Y aıı makinesi - Kullanılmış Re

mi~gton markalı Türkçe, 1ngilizce kltv
yelı. ldareQ.e l I numaraya müracaat. 

Müteferrik 
MURACAA T EVİ Tier nevi 

akibat, her lisandan tercüme, ve ern· 

ilk icar ve idaresini kabul eder. 

Galatada Kredi liyone 
ıılek~iyadi Han 

_ Büyük Tayyare Piyankosu 
uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos 1930 dadır. 
~9 

Keşldeler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, l~, Ziraat 
ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk huzurunda 

yapılır. 

Büyük ikramiye 30,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrardolaba konmaz. 

DEVREN SATILIK 

Doktor muayenehanesi 
TilP.]i .11letleri yeni ve mükemmel bütün alet ve mobilya11 

Uç gün zarfında 

Kanaat kütüpanesinde Sadi Beye müracaatları. 



Cınt~·e r(lrıcer!lccd: n:eıu:pların llurlne idare içinse ( Jdare) )"1J.1ya 

ılt ge ( ''rızı ) l~aretl konu lmılıdıı. 

• r • r ... , '•• , . • , . , ,. 1 t• •• •"'''c.'''''- r•ltrr•..- '.,..'iP' .. ı•ta'-• t 
hılclwuıriu u l!h 'uıa ahutfuh•c- k"nc an..S •~ır:• ; 

Gürnriikler U. Müdür
lüğünden: 

1 - 23 Ağustos 1930 tarihinde Gümrilk müfettiş muavinliği için mnsabaka açılmışbr. 
2 - Duhul şeraiti ile imtihan pro~raını Ankara'da Gümrükler Umum müdürlüğü teftiı heyetinde• 

lstanbul'da Gümrükler baş müfettişliğindedir. 
3 - isteyenler ıeraiü öğrenerek 31 Temmuz 1930 tarihine kadar icabeden evrakı Gümrükler 

Umum mUdilrlUğüne g6ndermeleri }hamdır. 

[ Devlet Demlryollar• llAnlar• ]lliSalNiıtBANKAsi'i 
Filyoı beşinci kısım İDfaabnın kapalı zarfla milnakasası 23 1888 dt tesıs edilmi~tir 1 

Ağustos 930 cumartesi günO saat 15 de Ankarada Devlet demir- SERMA YESI 30,000,000 FRANK 
yollan idareıin de yapılacakbr. Merkezi umumi. lat.nbul 1 

Münakauya iJfuak edeceklerin teklif mektuplarmı ve muvakkat TU rklye •ubelerf 
teminatlannı aynı gthıde saat 14,30 a kadar mtlnakasa komisyo- ı Galata, İstanbul, lzmir, Samıun, 
nuna vermeleri llzımdır. • Adana, mersin. 

Talipler miinakasa ıartnamelerini 40 lira mukabilinde Ankara da f Yunanl~ian ıubeler 
Maliye ve mubuebe ifleri dairesinden tedarik edebilirler. Sellnik, Atine, Kavala. 

Ankara - lzmir - Ankara ve Ankara .. Haydarpaşa - Ankara ara-
11nda muhtelit katarlarda haftada iki defa işleyen doğru yataklı 

vagon servisi if'an ahire kadar haftada bir defaya indirilmiı olup 
berveçhi ati hareket edecektir: 

Ankaradan - lzmire: pazar 
Jzmirden .. Ankaraya: salı 
Ankaradan .. Haydarpaıaya : perıembe 
Haydarpqadan • Ankaraya : cuma 

Haydarpqa - Eskiıebir hatb ilzerinde Diliskelesi civinndaki 
ocaktan çıkanlacak 6000 m" balast ve 6000 m" blokun kapalı zarfla 

münakasası 25 ağustos pazartesi gOnll 1aat 15 de Ankarada 
yapılacal.tır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlannı 
aynı gllndc saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lizımdır. 

Talipler mllnakasa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 
.,e Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * .. 
750 ton yerli çimentonun kapalı zarfla milnakasası 1 8 - 8 -930 

pazartesi günü saat ( 12 ) de Ankarada Devlet demir yollan bina
sında yapılacakhr • 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlanm aynı günde saat 14,30 kadar münakasa komisyonu 
kltipliğine vermeleri lazımdır • 

Talipler mtinakasa f&l'bıamelerini ( beş ) lira mukabilinde An
karada Maliye ve muhasebe itleri reisliğinden, lstanbulda Haydar
paşa veznesinden tedarik edebilirler , 

Her türlü bankı muamelAtı 
itibar mektuplan, her nevi akç 
üzerinden besabatı cariye, ç.Jek 

fi muamelAtı . 
lh=c:ı pı 

DARÜŞŞAFAKA MODORIYE 
TiNDEN: 
Darliş~f akava talebe 

kaydı şeraıtı 
1 - Daru11afakaya talebe 

kaydı muamelesi temmuzun 15 
inden ağustosun 15 ine kadar 
devam edecek ve 15 ağustosta 
kaytlar kapanacakbr. 

2 - Mektebe kabul prtlam 
ıunlardır: 

A - Anadan, babadan veya 
yalnız babadan mahrum ve muh· 
taç olmak. 

B - ilk mektebin 4 nnctl ... 
nıfına terfi elmiş veya bu de
rece tahsil görmllş olmak. 

C - Yaşı 10 dan aşaiı Ye 
13 den yukarı olmamak. 

D - Bu şartları haiz olanlar 
arasında Türkçe kıraat, imli ve 
hesaptan yapılacak müsabaka 
imtihanını kazanmak. 

E -Müsabakayı kazananlar 
alınacak talebe mikdanndan 
fazla ise bunların tabi olacağı 
kur'ayı bot çekmemek. 

3 - Talipler ilk mUracaatla· 
nnda hüviyet cüzdanlannı ·nufus 

l b l A k k l 'd " • • d kagıdını- mektep vesikaları stan u sarı a ti a müze eri miı urzyetin en: Azami bir senelik çiçek aşısı 
Kok kömllrü 

Ton 
40 

Mangal kömllrO 
Okka 

18000 

Odun 
Çeki 
185 

1stanbul Asan atika Müzeleri ve mllştemelitı için mllnakasai 
aleniye ıureüle mübayaasına lüzum görillen balAda miktarı muhar
rer mahrukatın ağustosun 11 inci paıırtesi gllnü saat 15 te ihalesi 
mukarrer olduğundan taliplerin ıeraiti öğrenmek üzere Asarıatika 
Müzesi Dahiliye mUdOrlUğüne mUracaat etmeleri • 

vesikası, sıhhat raporu ve 3etda 
vesika fotoğrah getirecektir. 

j 1 Doğum ve Kadın hastalıklan 
mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Türbe, eski Hililiabmer binası 

No. 10 Telefon: İst. 2622 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

= SAVISI HE~ ve~DE &>f URUŞ .:::: 

MATBAA VE iDAREHANE· 
ISTA :-iBUL. Babıali, Ankara cııddcsınde • V AKIT YURDU • 

ıeı J970 ( fdare) J97! tYazı)I20l (Kltapı Telgrır : Vaktt. Posta kutus11 ı 46 

.. 

:, / 
• .Q 

Gece 
işkenceteri ı . 
Ziyadan kaçan tahta kurular saklandıktan 
ple yerlerden gecellyln çıkarlar ve uyurken 
elzl ısırarak kanınızı emerler ve uykunuzu 
haram ederler. Onlar1 yuvalarında mahve
dlnlz. BUtün köoelerde )'&raklarda Fllt 1 tu•; 
lumba ile sıkınız. , 
Flit elneklerı. elvrl elneklerl, pireleri, (Jüv .. , 
lerı. karıncaları, hamam böcekleri, tahta ku• 
ruları öldürür ve yumurtalarını imha eder. I' 
Tehlikesizdir. Kat'iyen leke yapmaz. 1 
Flit 1 hatarat öldürücü dlter mayllerle karı,. 
tırmayınız. Sara tenekeye - alyah kuf&i& 
dikkat ediniz. 

;:Daha ;çabuk _6ldüriir ~ ~ 
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI lstanbut ·Galata Voyvoda Haw 

Jandarma imalathanesi ilinatı 

Cinsi 
Ekmek 
Bulgur 
Pirinç 
Sade 
Fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Arpa 
Saman 
Ot 

Azami Asgari 
Kilo Kilo 

100000 90000 
10000 8000 

4000 3500 
2400 2000 
4000 3500 
4000 3500 
5000 4000 
6000 5000 
3000 2500 
6000 3500 

Kapalı zarfla 
Aleni milnakua 

" " 

" " .. .. .. ,. 
., 

" 
" tt 

" it 

8 No. lz 
riyetinden: 

Bitlis jandarn1a mektebi müdü· 

1 

Bitlis Jandarma mektebine mahsus yukarda yazılı on kalem 
erzak kapalı zarf ve aleni munakasaya konulmuştur. ihale 19 
Ağustos 930 pazartesi günü Bitliste belediye dairesindeki komis
yon mahsusasınca yapılacaktır. Talipler Mezkur komisyon riyasetine 
müracaat etmeleri lazımdır ıartname mektep müdüriyetinden verilir. 

Siirtle seyyar 10 ja ~darma alay kun1an
danlzğ1ndan: 

114000 ili 228000 kilo Arpa 
• ·-ın=·· ....... ·----------·----illiiliii iiismi· .. ·:·c···· • 1 ··-·· ·········•!!1!!.!!9•· ... ·-··~·-·!!!!"~? :a ~ •••• • •••• Z 11 er ·• :::"· -::::::::::;;:;:.-::::.-:ı:ımHRi=ım::: ..... ----- ... _ ___!_::::::::::: •••• ~--·---a_Y ______ __, Alayımızdaki hayvanatın Mayıs 931 gayesine kadar istihkakı 

ii~F ati h'tetramvay caddeıi N. 14 tra- ·~'\yANGo ~iH Askerlik vesikamı za~ i ettim. Yeni· olmak üzre yukarda mıktarı yazıh Arpa kapalı zarf m'.inakasa ile ıatan 
!i mvay tevekkuf mahalli N.4 ~~ ~~\'(tr 1 ~' illi sini alacağımdan e~kislnin hukmü yoktur. alınacakbr. Münakasa 17 Ağustos 930 pazar günü saat 14 te Si-
.. ~ ~~ * .,,,).. \.~ ···ı () . .... l8 . d l k ş . k 1 k :: • • • • ,:l!r ~ { - ) ~· ~ !:! Jc:tanhul Aksaray ruç gazı ., o. 3 ırtte alay merkezin e yapı aca tır. artnameyı görme ve a nıa IITIMADI MiLLi .E \wl ::1 !!i tevelutlü Ahmet Abıı. isteyen talipler lstanbulda Jandarma imalathanesi müdüriyetine 
~I ~A~(}""ANC'ı.._~~f • § Is. Ticareti dahiliye gümrüğünden muracaat etsinler. 
ı ~~-tfl'OH. ı~'\' +'ltl U aldığım 3868 No. mnhsup makbuzunu 
:=Piyango müdüriyeti bayiliğinden: Nrriv~~ l·=ı zayi eyledim Yenisini alacağımdan eski· Jandarınn inıalathane 111iidüriyetinden: 
• Madae 1- Merkez ıubelerimizd~n bilet alan müşterilerimize iW sinin hümil yok tur. 300 eger takımı kapalı zarf usulile münakasaya konuldu mu· 
i t'kramiye ve amorti isabet ettiğinde altıncı keıideye kadar hiç fnj i\larputenlas I3iı~ ük Ahit Ef. han nakasa 13 ağustos 930 çarşamba günü saat 14 de lstanbulda ge-
: k •es• 28 Xo S. A varak. ·I lttr farksız bir bilet verilecektir. Arzu ederse yalnız ikinci e· if:i dik paşada jandarm imalathanesinde yapılacaktır. Şartname ima• 
ıidesinden itibaren iki bilette verilebilir. Birinci keşide biletin l§f § ~nmıma mukl\ yet 7~0 numaralı lithaneden verilir. 

• . üzerinde bu suretle damga olmak ,arttır. n:ı otomobil pil!kası zayi olduğund n \'e Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 
·: Madde 2- Tayyare piyango biletlerinin ıabıını tezayllt et- jf.i: bu numarayı kapatmak istediğimden ilanı 
: tirmek maksadile mütterHerimiz arasında almış olduğu bilet if. ke~ fh-ct ederim. 

i• • numaraları fizerine altıncı keıidede mUessesemiz kur'a netice- ::. Taksim milli gara sahibi kadı zade 
sile birincisine 30 plaklı gramofon, ikincisine büyük bir du- ffi! .l\lehmct Senıhi. 

• var saati, QçüncüsUne bir kol saati hediye vereceğini timdi· il § Beş"ktaş şubesinden almakta ol· 
ım den taahhüt eyler. Fazla tafıilAt el ilAnlanndadır. 5W duğum maaşa ait cüzdanımı zayi ettim. 
eni B - h 1 ım h k . k .::: Telcfoıı; latanbal 4ro2 ur an et t n :.:: yenisini n)acağım için ü mu yo "ttJr. 

• Wff!!!i!!! EHH!!ii5 • Yüzbac:ı m!itekait Ali. .................... • .......... , y 

Şehre n'la netl ı ıAn ları 
-;~=====.:====:::=:;;:;::=. ~~==~======-.......,......,-=~· 

Sahipsiz bir erkek keçi bulunmuştur sekiz gün içinde müra-
caat edılmezse satı lacaktır. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

l\JM0ul müdür: Refik Ahmet 


