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Fikret günü L YAKITın TILCıllA•veTILlfO"- 1 
Av b. "h ·r 1 H.AllllllLll:llll~ 

rn gustosta ır ı tı a T .. k f •1 . d f k 
yapılacak ur gaze ecı erı os ve omşu Çinde 

rn Ağustos, şair Tevfik Fık- mem)eketf e 
relin ölümünün yıl dönümüne 
tesadüf ediyor. Güzel san'atlar 
Birliği edebiyat şubesi, bu elem
li hatıranın senei devriyesinde 
birliğin Gülhane parkı methalin· 
deki merkezinde basit, fakat 
samimi bir ihtifal yapmaya ka
rar vermiştir. Edebiyat hayatını 
zm mümtaz simaları, o gün bir
lik merkezinde yapılacak olan 
toplanmada Tevfik Fikretin ha
yatına dair hasbihalde buluna
caklar, Fikretin eserlerinden ba
zı parçalar okunacaktır. 

Şehitlikleri ziyaret 

Su sene de karaya çıkılmıyecek 
Şehitlikleri imar komisyonu 

diin toplanmış, 14 ağustosta ya
pı1acak Çanakkale tehitlerinin 
ziyaret programını son dafa o
larak tetkik etmiştir. 

14 Ağustos perşembe günü 
akşam saat yedide Gülcemal 
vapuru Galata rıhtımından kal-

kacaktır. lskele olmadığı için 

bu senede harp sahasına çıkıl· 
mıyacaktır. 

Muhasebei hususiyelerden bir 
kanunla yüzde bir aidat temin 
edilebilirse gelecek sene hem 
iskele yapalacak ve hem de el
yevm güzel san'atlar akademi
s'nce şartnamesi hazırlanan şü
heda abidesinin vaz'ı esas res· 
mi yapılacaktır. 

Peçe ve çarşaf aleyhinde 
müzakereler oldu 

Şamdan alınan haberlere göre 
bi:tiin Arap memleketlerinden 

gelen mürahasların işiirakile ilk 
kadm kongresi toplanmıştır: 

içtimada peçe ve şarşaflarm 
aleyhinde bulunulmuı, kadm hür· 
r:yetinin tamimi için hararetli 
müzakereler cereyan etmiştir. 

Türk maarif cemiyeti 

Rozetlerini 
Alınız! 

• 

Çok samimi bir muhabbetle karşdandıktan sonra 
dün Sof yaya hareket ettiler 

Varna: 5 (A.A) -Türk gaze· 
tecileri dün Kıralın V ama civa
nndaki yazlık sarayını gezmit· 
lerdir. Bu esnada başkatip Kı· 
ralın proğramdan o sabah geç 
haberdar edildiğini ve hazır bu
lunmadığmı ve Kıralın beyanı 
hoşamedi ettiiini söylemiştir. 
Akşam üzeri hariciye nazırı M. 
Burof Varna civarındaki sayfi· 
yesinde gazetecileri kahul ede
rek uzun müddet görüımUş ve 
Türk Bulgar milletlerinin birbir
lerini pek iyi tanıdıklarını, bun
dan dolayı yekdiğerlerine karşı 
mütekabil hürmet ve itimat be
slediklerini beyan etmiştir. 

eserinden bilyük bir hayranlıkla 
babıederek büyük Petronun ese
ri Gazi Hazirtlerinin eseri ya· 
nında küçük kaldığını ve Türk 
inkılabını latin harflerinin kabulü 
tetviç ettiğini, büyllk Petronun 
buna cesaret etmediğini !!Öyle
mittir. Ve sözlerine şunu ilive 
etmiştir: 

11Mustafa Kemal gibi bir reis 
bulmak Türk milletinin en bü
yük kabiliyetidir.,, 

Sofya, 4 (A.A) - TUrk ve 
Lehli gazeteciler heyeti Varnaya 
muvasalat etmişler ve hararetle 
karşılanmıtlardır. Şereflerine ve
rilen ziyafette Ziraat nazırı V as
ailef ve münakalat nazırı Stainof 

Varna civarında Sen Kouı- hazır bulunmuşlardır. Sofya mat
tanten manastırı mesiresinde ge· buat cemiyeti reisi meb'us Silia· 
ce ziyafeti verilmit ve ziyafet nof hararetli bir nutukla misa
gece yansına kadar devam et· firlere hoş geldiniz demif ve 
miştir. Bu gün gündüz çefmcde bu nutka Türk misafirleri namına 
ziyafet çekilmiıı, Varnadaki türk Hakkı Tarık Bey ve Leh gaze• 
gençliği tarafından da öğleden tecileri namına da Beanpre mu
sonra bir çay ziyafeti verilerek kabelede bulunmuşlardır. 
hasbıhal edilmi~tir. Hey'et bu Bundan sonra söz alan Ziraat 
akşam sekiz trenile Sofyaya ha- nazırı Vassilef beynelmilel teş-
reket etmiştir. riki mesainin her sahadaki fayda· 

Türk gazetecileri ve larını ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

Bir nıisyoner kadının 
parnıaklarını kestiler 
Pekin 5 (A.ı\) - l~tihbar edildij!;ine 

~ör, şakiler. 18temmuzdan beri e~aretleri 

altında bulunan iki lngiliz misyoner ),adın
dan birinin hır parma~nı ke5erck hüku
met memurlarına göndermişler \"C bu ka
dınını serbest hrakılma~ı için 50,000 do
lar fidyei necat btemişlcrdir. Fidyei necat 
verilmediği takdirde komünbt şakilerin 
kadıncağızın dij!;er parmaklarını da birer 
birı-r kesecekltri zannediliyor. 

~~~~--~~~~ 

Bir vaneında 
25 çocu~ muhtelif verlerin

den yaralandılar 
t\c\ yor<. 4 (AA) - Saopolo sine

malarından birinde bir filim yı~nının 

yanında ktiçiJk bir çocu~un kibritle oy 
nama:>ı yiızünden çıkan ~angın esna,ında 

25 çocuk rlil:utlcrinin muhtelif yerlerin· 
den yaralanmışlardır. 

Lildeki grevciler 
T .ille. 4 (.\.A) - Roube ve Tur

coing'dı gre,· ) apanlar ekseriyetle Bel
çikalı işçilerden ibarettir. Çünkü. Belçi
ka ~endikalan gre' e taraftar bulunmak
tadır. 

Amsterda mda şiddetli 
bir tayfun 

Amsterdamp 5 (r\..\) - Dün bu 
mıntakada şiddetli bir ta~·fun olmuş \'e 
mabsulAtı k1smen tahrip eylemiştir. 

Terfi listesi 
Bulgar BaşvekHi Lehliler Kır•I Udislas Vameien' 

in mezarına bir çelenk koymUf• T esbite devam ediliyor 
Varna, 5 (A.A) - Bugün Baş· lardır. Bu sabah ilk konferans 
k·ı M L' f T k Ankar, 5 (Telefon) - Askeri 

ve ı · ıyapçe ür gazete- aktolunmu• ve Sı" lanof üç meml-
1 k b l d -s "- terfi listesinin tesbitine devam 

ci eri heyetini a u e erek uzan ketin her sahada·, tekarrUbü irin 
"dd ı "' ediliyor. Ay ortasında tamam-

mu et g5rüşmüştür ve ezcüm e bu memleketler matbuatı arasın· 
zirat memleketlerinin buhranın- !anacaktır. 
dan bahsederek liu sene Bulga- daki rabıtaları zikretmiıtir. Baıkatibin cenaze 
ristan köylülerinin çok mahsul Varnada ziyaret ve ziya- merasimi bugün 
elde ettiklerini, fakat fiyatlar fetler devam ediyor Ankara 5 (Telefon) - Rus 
dtükiln olduğu için ihracat yapıl- Ya.mı. 4 (A.:\) Heyetimiz dün ak- sefareti baş katibi M. Jüst'ün 
madığını, Fransa gibi ban mem• şam üstü denizden Peynircik me' kiine bugün otopaiai yapddı. Ölümün 
leketlerin mahaulii fena gı'tmi• götüriıldü ve orada ziyafet verildi. Gece d b 1 ld .. 

, bir musiki müsameresinde geçirildi, i:ığ· ıu a oğu ma O uge resmen 
İse de bu menimde bu'unması leden nel gazeteciler memleketler •ra- teıbit edildi. Cenaze merasimi 
lizımgelenden bir misli fazla O· rında daha sıkı bir matbuat tesanüdü vü- yarın öğleden evel yapılaçak, 
lan Kanada ve Amerikada stokun cude getirmek esaı;ı üzerine konuştular. Cebeci'deki huistiyan kabrista· 
fiat düşgünlOğUnU tuttuğunu Bugün öğleyin belediyenin re~mt mü- mna gömijlecektir. 

kellcf ziyafeti verildi. Belediye reisi, 
söyledi ve dedi ki "bugün sulh Türkler hakkında fevka!Ade dostane bir Giresun belediye reisi 
istemiyen biç bir devlet yoktur lisanla nutuk söyledi. Necmettin B. Fran- Giresun, S (Vakıt) - Cümhu· 
Fakat sulh istikrarı olmak için sızca cevap verdi. Türk Bulgar dostlu- riyet Halk Fırkası ve belediye 
bilhassa Bulgarlarla Macarlar ğt•nun en hissi tezahürleri görüldü, şid- reisi merhum HaıanBeyin cenazesi 

dede alkışlandı. Akşam Alaca manastın- k 
komşularile anlaşma suretile tat· na ve kırılın buradaki saray bahçesine dün vapurdan alınara bugün 
min edilmelidirler. gidilerek yemek Sen Konstantinde ye- pek kalbt tezahUrat içinde defne-

Baıvekil Gazi Hazretlerinin nildi. dilmiştir. 

Müsabaka 
Sahneye heveskt\r ha• 

nınılar aranıyor. 
Raşit Rıza ve arkadaşları tem

sil heyeti kadrosundakı kadın 
san'atkarları arthrmağa harar 
vermiş ve bunun için bir müsa
baka hazırlamıştır. 

Bu müsabaka eylül başında ya• 
pılacak ve müsabakaya hiç sah· 
neye çıkmamış ve lise tahsili 
görmüş hanımlar kabul edilecek
lerdir. 

Temsil vermek üzere Burıaya 
gittiği yazılan heyet henüz şeh· 
rimizdedir. 

Yarın Bursa ve Eskişehirda 
temsiller vermek üzere hareket 
edecektir. Bu turne bir hafta,oıı 
gan kadar sürecektir. 

Avrupada 
Adliye tahsili gören genc;'e" 
Adliye vekaleti hesabına Av• 

rupada tahsil gören gençler ora• 
da nasıl çahşbk)arına . dair birer 
rapor göndermişlerdir. 

Diğer taraftan Hukuk fakül· 
tesi vekalet namına ceza tahsil 
etmek üzere ltalyaya iki talebe 

daha göndermeğe karar vermit• 
tir. Buna 5 gene talip olmuıtur• 

Sulh kürsüsü 
Lyon, 4 (A.A) - i\I. Herriot, bele

di) e meclisine ,· erdiği bir lA.yihada hu
kuk fakültesinde sulh teşkil4tına ait bir 
kürsü tesisini istemiştir. 

Türk-Yunan mahkemesi tıtil 
Türk .. Yunan mahkemesi yaz 

tatili yapmış ve reisi M. Böik 
mezunen dün memleketi olag D,iJ7r 1 
nimarkaya gitmiştir. Yunan m.-h- _ 
kemesi teşrini evvelin 12 sinde 
açılacaktır. lngiltere ve ltalya 
mahkemelerinin tatil müddetleri 
bu ayın nihayetinde bitdcek ve 
her iki mahkeme işe baılayacak· 
tır. 

r 
MülehasJıs M. Müllerin 

hazırladığı 

Mali rapor 
Matbaamızda hazırlanıyor, bir 
iki güne kadar karilerimize 
bir riıale halinde takdim 

edeceğiz 

, 

----------------------------------------------------------------------------VAKiT ın tefrikası ; 54 elde komşusu Feyzullah Efendiye ler olmasının uğurunu tutmuftu. gundu. O kadar ki, sırtında caketi 

M ~u A. L· 111 ~ giderdi. Eğer Feyzullah Efendiye Nasuhi Ef., o ge~e Rü§tüyü gö- de yoktu. Nasuhi Ef., komıuıuna 
.... _.-. --.... giderse Bahtiyar Hanıma tembih rünce somurttu. Muztar bir surette selam verdi: 

1 
=-- .iiiiiiiiılm .... - etmeği unutmazdI: somurtkan bir selim vererek yü- - Beyefendi, dönüt mü? 

MUHARRİRİ! SELA MATTİN ENİS - Bugün yoruldun hanım, er· rüdü. Evinin kap~sı .önüne ~eline.~ Husrev Bey,,göbeğini hoplata• 
u.;.ıı.,_-... .... _ ken yat. . • orada durdu. lçerı gırmek 11tem1· rak cevap verdı: 

meşk yazar, levha yazar, harfleri (mim) e rapteden fu ketideye dik- Bu tavsiyedeki asıl mana, Bah· yordu. Maksadı, sokaktan her han· - Malumu alileri, bir nebze iı· 
yan yana getirir ve sonra limaba· kat et. tiyar Hanımın 11hhatini dü!Ünmek- gi başka bir insanın geçişini ve so- lim almadan bu iş yürümüyor. Hot 
~ tutarak yazdığı yazıları vect Bahtiyar, H., kendisine hiç bir ten ziyade gaz ıarfiyatından tasar· kakta ıon görüttüjü insanın, te· görün ...• 
içinde seyrederdi. şey ifade etmiyen bu sözleri alık rufu temin idi. te'üm etiği insanlardan ba,ka bir - Aman efendim, o naııl ı8a? 

Aksi gibi kar111 hattan anlamak alık dinler, kocasının yazdığı yazı Ve kapıdan çıkarken şunu da insan olmasını istiyordu. Bir daki- Estağfürullah efendim .•• Eıtalfii· 
§Öyle dursun, eçhel, ümmi bir ka- karşısında, kargacık burgacığın tembih elmeği ihmal etmezdi: ka, iki dakika, üç dakika öylece rullah. . • • · 
dmdı. Keenne odundu. Buna rağ- fekli önünde ıenemletmit bir ço· - Maazallah, yangın filin çı· durdu. - Geceler hayrolsun. • • ' , 
men yazısının vecdü mestisi içinde cuğun alıkhğile bakınırdı. kar, sakın lambayı yanık bırakma Rü,tü, Naıuhi Efendiyi tanıma• - Geceler hayrolsun ..• 
karısına yazdığı yazıyı gösterir: Semtte, en sükuti ve limbaıı en ha .... Benim fenerim var. Merdi- ıa ve onun mahallede tayi olan mi- Husrev Bey, fena bir adam de· 

- Şu keşideyi görüyor musun? erken sönen ev, Nasuhi efendinin ven)eri ıörürüm. za.cını bilmese, gece yarısı bir evin ğildi. Hatta bilakis çok iyi kalpli 
Bütün devleti Osmaniye hududu evi idi. Onun tıarı, erken yatıp er· Nasuhi Ef., o gece Feyzullah kapısı önünde bu fazla duruıu, ka- bir insandı. Yegane kusuru, içkiye 
aahilinde bu keşideyi yapacak bu- ken kalkmaktı. Buna sünneti ıeni- Efendiden gelirken eve girmezdeu pıya maymuncuk uydurmak için fazla düşkünlüğü idi. Her akıam 
güne bugün benden başka kimse ye derdi. Fakat, bu sünnette asıl evvel, Rüttüyü gördüğüne pek bir hırsızın etrafını taranut etme 4 dairesinden çıktıktan sonra dofru 
yoktur. Hele şu iki ( vav) ın gözle- makıat, gaz yağından tasarruftu. memnun olmadı. Sabahleyin soka· ıine hamlederdi. Bahkpazarına iner, Nikonun mey• 
rine bak. Tıpkı yanyana gelmiş iki Esaıen gece oturdukları zaman iyi- ğa çıkarken kara kedi, kara kö- Neyse, tali, Naıuhi Efendinin hanesine girer, kadehini kartııına 
bademden farksız. Aralarında bir den iyiye alaca karanlık keıafetini pek, Arap halayık ve buna müma· imdadına yetiımekte hasis davran- koyarak hafif tertip mezelerle et• 
bıçak sırtı fark yok. Meıela her arttırmadan lamba yaktırmaz: ıil 9eyler görmeği uğursuz adde- madı. Nasuhi Ef., afağıdan sökün rafile hoş beş ederek iki, üç jiıe 
hattat {vav) yazabilir; fakat iş, - Daha erken!... den Naıubi Ef., bekçi görmeği de eden semt komşularından Husrev yuvarlar, sonra Eminönünden tram 
(vav) yazmakta değil, (vav) ların Derdi. Yemekten sonra da rah· pek uğurlu tutmazdı. Bekçi onun Beyi görünce memnun oldu. vaya atlıyarak semtin yolunu tu• 
tekil itibarile tecanüsü tammdadır. lesi başına geçerek me!k kağıdın· nazarında yangına, ııkata koşan Husrev Beyin mahalledeki vaı- tar,clı. 

Ve sonra eline ince kağıt maka- da hat temrinleri yaparken ikide teneşir, tabut tatıyan insandı. Ayni fı fariki, sarhot adamdı. Nasuhi Nikonun tam 12 senelik mütte• 
ıım alarak her iki ( vav) ı keser, bir, gözü lambanın haznesinde ek- suretle sokağa çıkarken ilk gördü· Efendinin nazarında eve girerken riai idi. Haata olduğu günler mil•· 
müddeasını teyiden biribiri üstüne silen gazı seyretmekten eza ve ıs· ğü ve yahut eve girerken son gör- ıarhoş bir adam görmek bile uğur· teına olmak üzere her ak,am ora• 
kor, lambaya tutarak: tırap duyardı. düğü insanın polis olma11 da Na· lu olmamakla beraber her halde ya uğrayıp içerdi. Hüsrev Beyin 

- Bak hanım! derdi. Sanki her Rüştü gecenin hangi ıaatinde ıuhi Efendinin ho,una gitmezdi. bekçi görmekten daha müıtahaen on iki senelik bu sadıkane müdaYe-
ikisi de haddeden gecmiş. Arala· Nasuhi Efendinin kapıH önnden Çünkü polis zabıtayı, zabıta ise olduğu muhakkaktı. Bu, ıerrin eh· meti esnasında değİ!en yegane feY 
rında bir zerre taşkınlık yok. Bir geçse, kendi kendine: vukuatı temsil ederdi. lık gördüğü veni idi. tu idi: İçtiği bir !İşe üçe çıkmıjtı. 
zerre fark yok. Sonra şu (ayın) la-ı - Efendi uyumuş .••. derdi. imanın ekmekçi, ıütcü, şekerci gi· Husrev Bey, kara bulut gibi yü- Dükkan ayni dükkan, te:zgih ayni 
ra bak. .(Bi&millah) ın ,(sin) ini, Nasuhi Ef., ıa uyur, >:ahut feneri bi nimete, tatlıya delil olan kimıe rüyordu. Belli idi ki olgun ve dol· / {Bitmedi~ ...ı - ........ .-... 
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Açık göz hırsız Eyyamı bahurda denize 
Bir n1ektepli kızın boy-
nundan altınını çarptı girmek tehlikeli midir ? 

asırdır açıJrnıyan esra
rengiz kapı nasıl şey ~ 

Güzel San'atlar Bi;liğinde, açılacak 
kapı bulunmadığı, kapalısının da 

Cü~huriyet orta mektebi ıe
kizinci sınıf talebesinden Celile 
H. dün Eminönllnden geçerken 
boynundaki zencire baih bulu
nan bir zinet altına koparılarak 

Cilt doktorları İzmirdeki hadiseler 
hakkında ne diyorlar ? 

esran olmadığı söyleniyor 
ı;en tarihi hadiıelere gelince, 
meseli Abmedi Saliı, Patrona 
hadiaeaini buradan seyretmiştir. 
Mehmedi Rabi de halkın geçi
fİDİ buradan aeyredermif. 

Ben ıahıen Alay k&ıkOnDn 
taribçeaile allkadar olmuycrum. 
Tetkik ediyorum.» 

Lutfi B., ıon aöz olarak bu 
k&fkOn tarihçelİni nqretmek 
içtn de bir tuanur menut 
olmadıtını, esaaen böyle bir 
kitap ne,ri için elde kafi vesa
ik bulunmaıı llzım ıeldiiini 
illYe etmif tir. 

bir hıraız tarafından çalınm19hr. 
Genç kız İfin derhal farkına 

vararak bağırmıı ve kaçmakta 
olan hırsız bir poliı memuru ta• 
rafından yakalanmııtır. 

Fakat açık göz bırtı.z albnın 
sahte oldniunu iddia etmif. Me
mur altının hakikaten sahte olup 
olmadığını tetkik ederkea hına 
fırsattan iatifade ederek kaçmıı~ 

. ~aftır. 

Diter tanftan bu haberi bir Jşianhl ,,uıı.nrrı11t eVJ'tllftı 
refilrimiıde okuyan bir lngiliz Nlııını dlnllyelt ~k yolıJ 

Alo; ~lnlll ,arlp lir lıiftlyı •Ydll ıuetelinin ıebrimizdeki muba- Ge~en cuma gene tzmlrde 
TM!nıalllUI vııi/e olan Jtapalı ~apısı biri de GUzel San'atlar B:-11·x.:. .ı 1- ....a ,;ıı • ~ ... a• j ueDıH •• ren a&t feDtiD UD~uı.· 
Bir Refild•ir.. Alay kaıka ne fitmit •e iaahat iatemiftir. larmda Mzı lekeler hani oldu-

1ınınclaki demir kapmın G. S. Latfi bey bittabi ıayanı dik- fmm, hanua eyyamı bahar 
birliti taiafmcla açdaca;uu ve kat bir hikiye dinlemiye hazar- tealrile hUIUle geldiii iddia1tnın 
ita bpmm Muradı Sıliain &nlln- lanan muhabire bu haberin aılı 
de bojıılduju kapı olduju için olmadıfını tekrar etmiıtir. bir araJak bia kuruta kadar ia-
•alrtlle kapablmıı oldupnu yaz- mlli ilathnaU çok laanetli idi. 
8Ufbr. Ekispres geç kaldı KolllOniyom Maaewe kitl.UU 

Dlla keadiaile ılrlten mu· DOnka Avrupa ekiıpreıi bir aacak 22 ••JııtaD beri kullan-
lwririmize G.S.B. mildllrtl LQt• buçuk uat tehhbrle gelmiftir. 
fi B. bu k • ... ••n •,.•ima... ı· rin S b b maf a ltatla811fbr. 

r- r - :r e e i tren lokomotifinin Bul· 
lclare 'la.,etmce Yerilmit bir • t d b ı d · 22 Mayıltan heri konaortiyo-

nı an a om matı ır. . -a.ııbe iL polt.le 6eraber 
lıarar meycut olmadıfuıı 13yle· -••ıı • , • ı•ı••xı••ı--- ._ .. 1• :•-::• mua kambl70 •hflan, bir 
mit •• kapıam tarihi mahiyeti K tuaftu lzmirin Iatubula arzettiji 

iaaklnada ftrileD iaahatın da onsorsiyom ne yaptı ? kambiJO miktanDID malaalJf 
tarihi hakikate uymadığını kay· ihti-·•·- b"' &mirde bel'a-
cletmtftlr. ,~-

L4tfl B. ı3yle diyor: p . clilme1i tebebile daralmasından, 
- Bit "w• Muradı Sa1ia al- aramızın IStikrartnl temin için aiter taraftan da her ıe1a, bu 

darOlme~iıtir. Sonra o kapı 88rf&dİl&n mesai meahnde yapılmakta olan a1iwe 
Wade llcllrllea. baeka padi- aabfluua bu .... yapalma.....-
tah ela 10ktur. Geaç Oimu. N k dma ileri plmeldedir ki bu da 
lbrahim, Selimi Salla, Mustafayı etrİ ararJaıtırılan rapor Tlrk lirua layaetmin kouor-
ltaM de hep f;qb yerlerde IİJOlllCa t•bit edilen hadler 
lldtbtlmtlıler.ıfr. Rokalar kouomyomanun u· lfrlren bilAklı kambiyo anmm 

ortaya atıldıj'lnı yazmııbk. Fil· 
bakika eyyamı babur denilen 
,Onlerde esen bir rüziAnn tesa· 
dlif etti;i ıılak vücutlarda leke• 
ler bıraktıiı 6tedenberi ıöyle· 
nmektedir. 

Bu iddia hakkında Tıp fakiil· 
teıi mOderriılerinden cildiye mü
tehusııı Kemal B. ıunlan söy• 
lemiıtir: 

" Eyyamı bahur atedenberi 
aeaeain ea ııcak ıUnü addedil· 
mektedir. Cenuptan ıelen rüz• 
ılrlu ve l'ayri tabii 11caklar de• 
Dİie sf renlerin ricutlannda fil· 
bakika lekeler haaıl eder. Bu 
lekeler "larimizde deıüze pen
lercle de prGlmDtUlr. 

GIDeften liyah'•tu bir lna• 
nın cildi naaıl zaman reçine• 
beyulafana bu lekeler de bir 
mlddet HDra nil olur. Fakat 
bular eyyamı bahurda deaiH 
pe11 herlcute haaıl olmaı. ,. 

Filme çekiliyor 
Tayyare cemiyeti Ya· 
vll%un manevralarını 

halka göaterecek 
Y awuı buınalerde maaewa• 

lar J•pmaktadar. T •Jy&re cemi-
yeti bu maaewalan filme çek• 
tirmektedir. 400 Metre kadar 
olacak olu bu film, Y avuıua 
eadahtlınnı, ıllratini kumaada 
heyetini, bir çok hareketleriai 
llltiın edeeektir. 

Bu film bet • gll•• kadar 
Mika ...,_İJ9 ltqlanatalrtır. 
EwelA ..._. bir aeaaı •erilecek 
Metan aODra aauma f6stertı.
cektir. 

Ba kapıya Damat lbrahim muml heyeti, toplanarak ıeçen cari t--LLn.ı-ttaa milleY.Wit dahilinde istikrar keahetmeal llt 
n !-ı 1. ·kk llWUlauua ibr t··ı k mb" •··'---- f zoilil• ehımmivıt verilecek ...... k.,... d•ilir. Fakat lyle ıene meaa ... na ında maliye metn1 talebi tecaYlz ettiline aca ,._arın a ıyo aaWTaaruu 1 

BQ1 ......,.... ,tbl maruf bir •ekAletine s&aderilmit olan ra- tahit olduiu ıureti mahauaada tacil etmekte hiçbir menfaat Aakuacla toplaaaaa Maarif 
bp. c1ttlJclir. Kap1mn uk•n• porun aeeıial taıvip etmiftir. zikre pyandır. Konaoniyom muh· sarmemekte olmalara ile bala emiDleri koapeliadeki mllaka-
Abdlllaamidi Sani tarafından Raporda, kOlllOniyoman geçen terem bükimetia de daima ..,.. edilebilir.,. reler aeticeaiade kay mektepleri 
~- 1-Af..!t-ı..a.ı. • ıene t-•L'--IL-• ı ttfr içı"n 25-30 bin muallime ih-uuftr çeawna...._ua • -r-"anı uuu cap e en net edilm•İ llamn1111a kani bu- Raporda ba malemat ftl'lldik-

Lttft B. AJaJ ka,ktmla tarih- ıebepler •e kouoniyomun ıure- lunduju ihracatçıların meafuti• ten IOarı koaaonlyoma yapblt t iyaç olduju teabit edilmiftir. 
... laaklaacla da fU iaalaatta ti tetelddllll iub edildikten •OD• ni aazeterek lafills llruıma rr KODpede ilc:ilik meMleal de 
"±s-.tur 1 ra komoniJo111UD tetekklllllnden- yardımlardan dola11 MaU,e •e- ......... bllhıolmUf, Daaimarkadaa 

yldai (1030) kurut ettafmda kili" Sa .J.I şa•--- Be 
- • Lı-. M-Lmudu Sol beri yaptığı itler fU auretle .... racVll u uauu ye ve bir •ltebau11 ptiribftıi Ye 

11... au - talcrir edebilmek için fazla ..,.. d d ı da ..-_ _...__. .. __ ,_ ...Arm...a•. Aaıl lablmaktadar: .1._..1 _._.. hllanll idarelİD ea o •JI L.._,,1• t--L1·..-a •ualHmlerlnin ue.-l'llRI ıaDlll" .... ....- n:suilen miktan bel' etmek meTIW ..... ""' 7-

...... ae vakit yapddıiı hak· Konaoni7om faaliyeti hqlar ııtırariaiade kalmıfbr. Ba tarltl, k~ reiUe t~ldtr bir bapk •J kadar lıcilik lcur-
'-cla fİIDclİJ• kadar tarihi •a- ~qlamaz; manewe ktHleaini is- aht mndahalelerine teftlatll e· eclilmubae karar nriWiii kar 1ana denm etmeleri kararlqtı• 
laik ele geçmeclf. Bunda P timale mecbur kalacata sannedi- dtlmemlı olsaydı lnıiliz lin1111ın doha ... aktadll'. hlmıfbr. ····-····--------------------·······-····-·····--·-········--······-··-····· - Bu kadına dikkat ettiniz mi? - Hah, decli, tamam .. • Böyle Dadı, keacliaini mütkül YUİJet• 

.. VAKiT .. ın tefrlka•n 28 lıterıeniz ıi3e tarif edeyim. Küçük itte ..•. Demek cinayetten aonra t~n ~an bu aözleri derhal tu• 
yapılı, eımer, kara ıözlü, iyi ıiyin· ıöriitmediniz?.. <?lut ya.·· Bu· dık et~: • 
mit bi kad nun pek ehemmiyetı yok... Nud - ı:.'Ht elendım ... Doinııu bu. 

D rd ın. tı H 1 b _, nuik " aeftmli bir J&:adnacatmdı O kadar rüzel, o kadar te•imli 
a ı sararmıt • ız ı ı~ı .o- delil mi Madam 7 idi ki. • • • 

luyordu. Yam aordu: v_..1- b ..... _. bit ... ı. kekeledi: y ·ı& i• 
Ş. d" . bu ı · b" aau.u ı.-m ana, ı Ye ett • 

. - ım ı aız . . n. ara yenı ır teJ - Size buraya ıeldiiini aö7le· - Am M d hu kad .-::_ 
ılive edecek mısınız? a a am, &1' "u 

V D Nakleden: Ômer Febm K d . . . --1.h Ce rd". di mi o 1 zel •• HYİmli bir kadının cirara 
Yazan : S. S. an ayn c· Vana ciıar••-· _sz d" d'' A aC~n ıçını ~~·k· - vap lmYeedı_. - Sarih tekilde aöylemedi. tiryakiıi olmaaı bot rörünmü7or, 
y lir müddet 1111tu. ııa· , -· .. .un ur u. ya· - ınayet ıunu ımae ıe ı. . .. .. 1 d d iil' .7 r-. d'k 1 li bir iki nefea çek· ia kalktı: . Bu inat doinuu ya tatdacak Ama ~ruyonun ya, ~y ej'!; e e mı • 

ti m an un~ d . - Ali, dedı. Madem ki ıen IÖy· teydi. Vana aıükilemeye kant· ben bılıyorum. Ne vakıt ~e dı . - Hakkınız var efendim. Bu 
• Sonr~ekrar ld' 7· Haydi ya. • • lemiyoraun, ben aöyliyeyim. Cina· mak . f 'M kamı bir el hare· - Matyö Benaon ~eldıkten ya· beni c:le müteessir etti. Ama belli ki 

Lclm =.t~ bir j .. tle ellerini yet ~nü .. akpma d~iru _ka~ı çalın· keti ij: 1:u:~urd~ Kadına dönerek: nm. ıaat aonrL ~fendım onu bek· fena bi~ ~ız değil. Hem t~~i bir 
.._ttı, bal d . dı. Möıyo Benaon bır mıaafıre inti· _ A 1 anlıyorum dedi. lemıyordu: .Yanı daha e~~l bana çokları ıçıyorlar. Artık ukııı ka· 

.a.11 ırh ı. lona ıarar etmeyin. zar ettijini eise .ö7lemitti. Gidip Onun b:..z.:ru;.'J,dijini bildirmek aöylememıttı demek ııtıyorull!. dar ayıp ıayılnuyor ciıara İçmek . 
.., - ft a at ı. .. - tı Gel .. . . . . Çay haaulamamı dtı tonra emrettı. D i y 1 ı · t'k uofru:ru söyledim. _,..ıyı aç mz. en aenç ve guzel ıstemıyonunuz ! Hoıunuaa sıtmı· . . - o ru. a nız ıenç er ıç ı • 

Vana aoiuk bir tebalüınle gül· bir kadmdı. içeri aldınız. Kadınım yor bu feY· •• Şahsi bir aebep do- Müklle~~nın buraaında Mar· leri ciıaraların izmamritlerini fÖ• 
dii: devam edeyim mi? O aalona ıirin· layısile aizli kalmaaını iatiyorau· kam, lcendını tutamadı: Atıldı: minelerfn içine, turaya buraya atar 

_ Numara yapmaia lüzum yok ce timdi oturduiunuz iskemleye nuz, deiil mi? Cinayetten ıonra ba - ~~d= ı'lat~. d~n bunları larta iyi delil: Asri çirkin olan bu. 
41edl H hareket ediyorsun oturdu. Efendinizle bu kadına ç bunu kimseye söylememeii karar· na n1Çın 1 eme ın · - Öyle mı yapmıt? Halbuki 
li• ~·=nca hakikati öjrenmek pitirdiniz. Çaydan ıonra kadın g~;. lattırdınız. Kadın tatkm tatkın e~af~na ba· ben .hu sabah töminede cigara İz• 
a..i ay

5
a li ecekten söyle! . M' a Benaon da . . Dadı yerinde doiruldµ. Hay- kınıyordu. Yanı araya 11rdı: • manti bulmadım. 

~ n çafırdık. ay y .. l d' ti. ÖIJ sıyınmete kırdı: - Canım Markam, bunda bil· - Bulmadını• ,..u"nl...!! ı· 1 
Be . d i - aoy e mı. kt G• ·· ? B la , ~ au po 11 er - n sıze o r~.,;- . d" • çı ı. vruyor musunuz a n - Cinayetten aonra onu bir da· miyecelc ne Yar? dedi. Madun daha eYVel onlan oradan kald 
Müdd . umumının 91m ı ıe h . . b T h d h-L- ., • • - •• . . . . u• epıını ı ıyorum. a görme im. Platz, ıiain .. nç kadıadan aa.ız mıtlar, •İzin Jerinize ~mineyi t 

lal teyJdf ettirme•ını .. tıyor m Vana, bir ciıara daha yaktı . De- Vana, muzaffer bir eda ile ıül· yere füphe edecetiniai dütünmüt· mialemiılerdj., e-

l\lft? .. I dim. vam ettiı ,,- . düı ./ tü. Oyle dejil mi, Madam? / ~ . !Devamı var). j 
- len doiru)'U ıoy e 11 



A rika, Rusyaya karşı 
iktısadi harp açtı ! 

lUat tarafı l inci sayıfada] 

Ilusyan•n mabut bet senelik 
iktısadi teşkilat planı arkasında 
neler gizli olduğu memleke
timizde temamile idrak edilemi
yor. Bu plin ticareti hariciye 
inhisarından azami istifade ede
rek ticari mübadelenin bütün 
kanunlanna karıı gelmeyi istih
taf ediyor. 

Ruslar siyah ekmek yiyorlar. 
F aket sovyet makarnosı Viya· 
nada ltalyan makarnasmdan u
cuz satılıyor. Rusyada toptan bir 
düzine gömlek satın almak müm
kün değildir. Fakat Rus keteni 
F ransada mtııtahslarımızı meyilı 
eden bir fiyata satılmakta
dır. Ruıyada adam akıllı ısınıl
mıyor fakat Rus antirasiti Fran
aada kardiften daha ucuz fiyatla 
ve daha dun nakliye masarifi ile 
satılıyor. 

Böylece iki büyük netice elde 
ediliyor. Sovyetler bropaganda
lanna ve ibtiyaçlanoa lizım olan 
sermayeyi tedarik ediyorlar. Ve 
bahusus ki kapitalist aanayiin 
tahribine çabııyorlar. 

Buna şimdiye kadar kimse pro
teıto etmek cesaretini göaterme-

miıti. Nihayet Amerikahlar kızdılar. 
Pansilvanya kömürlerine yapılan 
rekabet zaten nazan dikkatlerini 
celbetmi~ti. Daha sonra manga
nez müstahsıllan endişe ıayha· 
ıını çıkardılar. Sovyet rekabeti 
manganezi ham maden fiyabndan 
dun bile satıyordu. Fakat Ame
rika hükumeti mukabele için ilk 
fırsattan istifade etti. Yeni ta
rifede cebri mesai veya zecri 
hizmet ile imil olunan ecnebi 
imalitımn Amerikaya ithalini 
menetmek ıelibiyetini Yeren bir 
madde vardı. Bu maddeye isti
naden odun hamurunun ithali 
menedilebildi. 

işte takip olunacak iyi bir mi
sal. Şimdi cihanın serbest me
saisinin proletarya hakkında tat
bik olunan zecri siye kaJ'fı ken
dini mlldafaa etmesi zamanı 
geldi.,. 

••• 
Morningpost'un Riga muhabiri 

nin iş' arına göre Sovyet htıkt
meti Amerikaya müteveccihen 
hareket etmif olan ve tlzerinde 
Rus emtaası bulunan blltfhı Y&• 
purlara telsiz verdiği emirde en 
yakın Avrupa limanlarında ka
larak yeni emir beklemelerini 
bildirmistir. Amerikaya tahsis 
edilmiı olan odun ve odun ha· 
muru başka memleketlerde sab
lacak ve Rusya hükumeti Rus 
emtaasına karıı Amerika güm
rüğü tarafından vazolunan am
bargodan dolayı Cenıahiri Müt
tefikadan zarar ziyan istiyecek
tir. 

Mütemmim malumat ciimlesin
den olmak üzere Nevyork'tan 
31 Temmuz tarihli Maten gaze
tasinde şu haber verHiyor: 

Amerika mesai federasyonu 
reis muavini M. Dol bütiln Sov· 
yet muvaredatı üzerine memurini 
hükümetce ambargo vazedilme
sini temin için faaliyetini tezyit 
niyetindedir. 

Zaten faaliyeti yalnız Rusya
dan Amerikaya gelen emteanın 
ithaline kartı sarfetmivor. Dün 
bit Nevyork gazetesine yapbğı 
beyanatta İtalyan maltJulleri hak
kmdada tahkikat icrasına bqla-

dığını temin etmiş ve demiştir ki: 
- Amerika sanayii ne Sov

yetizme nede ltalyan faşizimine 
karşı teveccüh beslemez. Her 
iki memlekette serbest mesaiye. 
karşı hemen hemen ayni takyi
dat mevcuttur. Şimdilik Sovyet· 
lerin ne yaptıkları hakkında ma· 

lumat peyda ettik. Bize adi ve siyasi 
mücrimler tarafından imal edilen 
ıeyler ithal ediyorlar. Bunlan 
kabul edemeyiz. Paçavra. odun 
hamuru ve kibrit üzerine vazolu· 
nan amborgonun bütün 5ovyet 
ticaretine karşı tescil edileceği 
ümidindeyim. 

M. "Dol" un prupagandasına 
muhalefet edenler de vardır. Dok 
teıkiJatı bekledikleri bir sayden 
mahrum kaldıkları için protesto 
ettiler • Gemiciler nakliyatları 

üzerine vazolunan ambargonun 
büyük hasaratı mucip olduğunu 
ileri ıürerek hükumete ikamei 
dava edeceklerini söylüyorlar • 
lngiliz gemicileri tikiyet etroek· 
tedirler. Çünkü otuzdan fazla 
logiliz gemisi Rus-Amerika ti
careti hesabına çalışmaktadır. 

Amerika hükumeti 
Ruıyanın g6ndermit olduQu 
odun hamurnu gem ilerinden 

amborgoyu kaldırdı 

Çıkago T l'ibun gazetesinin 
Vaııngtondan aldığı mulumata 
g6re, Amerika hükumeti Rus
yadan gönderilen odun hamuru 
üzerine aazettiği embargoyu 
kaldırmışhr. Amerika htikilmeti 
Rusyadan gelen bu hamurun 
imalinde cebri mesaiden istifade 
olunduğunu ileri silrmllf onu 
menetmek istemif, fakat tahki· 
kat bu itham lehinde neticelen
mediğinden Amerika maliyesi 
Rusyadan 79 gemi hamulesi ha
mwun Amerikaya ithal oluna
cağını gümrük dairelerine bil
dirmiştir. 

Ruslann kigıt yapılmasında 
kullanılan odun hamurunun ithali 
lehinde bulunan müessese oey
nelmilel kağıt kumpanyasıdır. 

Amerikadaki Rus ticaret mli
meıailleri Rusyada cebri meaa
iden iıtif ade edildiği ithamabnı 
reddetmif, Rusyanm gerek bu 
hamuru yapmak. gerek un nak
letmek hususlarında cebri me· 
aaiden istifade edilmediğini izah 
etmif, beynelmilel kiğıt kum
panyaııda Ye hamurların ithalile 
Amerikada ki kiğıt sanayiinin 
istifade edeceğini söylemiş, bu 
hamurlar ithal olunmadığı tak
dir.de .bir çok fabrikaların kapa
nacağını ilAve etmiı, neticede 
ambargo kaldırılmı4tır. 

Nevyork 2 Ağustos - Hektor 
Norveç ticaret gemisinin bir mil
yon dolar kıymdinde tahmin e
dilen Rus odunu hamulesini bo
ıaltmaaı dün menedildi. Hektor 
bu cins sovyet emteasma karşı 
ambargo vaz'ından dolayı Nev
york limanında yüklü kalan üçün
cü vapurdur. Hektor hamulesi 
"Amtori" djrektorlarına ait idi. 

V aşnigton 2 Ağustos - Rusya 
odun hamurlara hakkında ki emir
name dün tatil edildi. Rus odun 
hamurunu ta,ıyan ve Amerikaya 
varmıt olan gemiler halihazırda 
yolaçıkmıı olanlar VP. alakanjel 
limanında tahmili bitmiş olanlar 
yüklerini boşalta bileceklerdir. 
Bu tadilden altmıı dokuz sefine 
istifade edecektir. 

Gazeteden külahlar 

lstanbulda çıkan rüfekamrıdan 
birisini satan müvezziler o 

gazeteden birer külah yapıp 
başlarına geçirmiş ve öylece re
sim çektirmişler. 

Küçük müvezzilerin şimdiye 

kadar külahJa ahı, verişleri yok
tu. Ne külah giyerler, ne külah 
giydirirlerdi. Acaba büyüklerinin 
tensi bile staj mı görüyorlar? 

* Zaro ağa 
Bir taraftan Amerika gaze

teleri her günkü hayatı 
hakkında uzan uzun makaleler 
ve tebliğler neırederken, bir 
taraftan buradaki ailesi Zaro 
ağadan mektup ve haber alama
dıkları jçin üzülüp duruyormuı. 
Koca ihtiyar orada, 165 senelik 
hayatında değil, rüyasında bile 
görmediği dilberlerin arasında 
buradaki çoluğu, çocuğu unut
muş, çok mu? 

fi~ j4fle 

Teblig ! 
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CENNET 
.. . 

FEDA YILERI §Yazan:ÖHıuJU2't§ 
Esrarkeşlerin planı 

Fakat bu plan akim kalmııtı 
-106-

Esrarkeşler, bunu anladıktan da öldürülmü§lerdi. Çünkü Sala· 
sonra vaziyeti en seri vasıtalarile hattinin buradaki adamlarmııt 
Şeyh Cebelül Sinana bildirmişler, hepsi de cesur ve tehlikeden yıl· 
onun talimatını beklemi,lerdi. maz adamlardı. 

Şeyhülcebel, Melikeyi tekrar Esrarkeıler kamilen öldürüldük• 
elde etmek istiyor ve iki kardeş ile ten sonra evin bahçesinde bunlara 
Mesrureyi mahavetmeği her daki· mezar kazilmıf, bir iki saat zarfın· 
ka düşünüyordu. Bu fırsat ona hem da bunların hepsi gömülmü§ ve or· 
intikam almağı, hem de Melikeyi talık temizlenmiıti. 
haremine sokmağı temin ediyordu. Esrarkeşlerden dııarda bekli• 
Sinan, en akıllı, en tedbirli daile· yenler, saatlerce bekledikleri bal· 
rinden bir kaçını hemen Kudüse de içerden bir çıkan bulunmadığı• 
gönderdi ve onlara kat'i talimat nı görerek merak etmi§ler, bunla• 
verdi. Bu talimata göre Melikeyi rın biri duvara tırmanarak bakmıt 
kaçırmağa çalışacaklar, buna mu- ve mezarların kazılarak içlerine 
vaffak olamazlarsa onu hemen öl- adamlar gömüldüğünü görmüş· 
düreceklerdi. Zeydun ile Haldun lerdi. Netice anlaşılmıfb. Bunlar 
ve ya Mesrure iıe behemehal öle- dakika fevtetmeden onları bekli• 
ceklerdi. Bunların hayatta kalma- yen daiye gitmitler ve bütün arka· 
larına imkan verilmiyecekti. daılarının öldürüldüklerini haber 

Şeyhülcebelin bu kat'i talimatı- vermi§lerdi. 
ın alan dailer, hemen Kudüıe gel- Bat dai bir kaç dakika dütün· 
mitler ve oradaki fedailerle birlik- müt, ondan sonra geride kalan a• 

Abbas Hilmi Pş.nın müddeiyatı damlarına emir vermişti: 
" ~i~lenilmiyormuş te vaziyeti tetkik ederek bir plan - B~ni takip ediniz.! 

.. ~~tıdıye?,! d.en: Sabık . M11.~r hazırlamıılardı. Bu plana göre ev .Hepı~ de atlanna bınerek onu 
hıdıvının yenı ıntıfar eden bır mu- bir kaç fedai tarafından muhasa- takıp ettıler. 
lakatı hakkında salahiyettar ma· ra edilecek, bunlar içerden kaçma- Bat dai bir müddet ıonra büyük 
kamdan fu tebliğname gönderil· ğa teıebbüı edecek olanları hemen bir mabedin kapısı önünde durdu. 
mittir: öldüreceklerdi. Diğer taraftan evin Kapıyı tiddetle çaldı. Bir knç da· 

1914 te harbi umumi ilan edildi· içine girmeğe memur olanlar, her kika sonra kapı açıldı ve bir rab~p 
ği ıırada fehametlu Abbas Hilmi tehlikeyi göze alarak hareket ede- göründü: 
Paıa tav'an merkezi Avrupa hükU- cekler, ya Zeydun ile Melikeyi öl- - Ne istiyorsunuz? 
metleri ile birletmit memleketin- dürecekler, yahut onları diri diri - Şeyhülcebel tarafmdan geli• 
den uzak durmuı ve tahtı hüküm- yakalıyarak bağlıyacaklar, ıes çı- yorum. Kudüs patrikini hemen 
dariyi boş bırakmıftı. Mısır bilakis karmalarına imkan vermiyecekler görmek istiyorum. 
muhasamatın iptidasından itibaren ve derhal Cebel yolunu tutacaklar- - Niçin? 
müttefiklere en haliı muavenetini dı. - Kendisine verilecek mühim 
ve en sadık yardıınını takdimde is· Plan hazırlandıktan sonra tat· haberler vardır. 
tical etti. bikatına geç.ilmit, ev muhasara - Bunları sabahleyin haber ver
. 1914 aeneıi kin~i 18 de edilmit, fedailerden bir kaçı du- seniz ve zatı kudıiyetpenahllerini 
Osmanlı devlet' hükmünün ilğasın- varlara tırmanarak içeri girmitler- rahatsız etmeseniz olmaz mı? 
da sabık Hidivin iı1'ab ilan olun· di. - Olmaz. Kendisini timdi gör-
du. Zeydun ile Melike odalarında meliyim. 

Mısır milleti fehametlu Abbas oturmuı konuıuyor, Haldun ile - Fakat kudsiyetpenah ,timdi 
Hilmi Hz.nin hal'i ve haımetlu Meırurenin kendilerine meçhul ka· ibadetle meıguldür. Onu rahatsız 
kral birinci Fuadın tahta cülusunu lan akibetlerini dütünüyorlardı. edemeyiz. 
kat'iyetle tasdik eylediğinden sa· Dıtarda duyulan gayri mutat - Getirdiğim haber Kudüıün 
bık hidivin müddeiyatı hiç bir eaa- bir patırtı üzerine Zeydun gözleri~ mukadderatile alakadardır. He-
sa istinat etmemektedir. ni dört açtı. men haber veriniz. 

it halat ve ihracat Zeydun hemen kılıcını yakala- Rahip bu son IÖz üzerine bu 
dı ve bekl~di. Dıtarda dolatanlar garip misafirleri hemen içeri aldı. 

Bu sene geçen seneye nazı- ve fısıldaıanlar bulunduğu muhak- Onları bir kenarda bıraktı ve mu· 
ran daha az kaktı. Zeydun, bir hamlede eline azzam mabedin bir tarafında kar. 

Oiimrük istatistikleri bunu g~steriyor 
Bu senenin Mayıs ve Haziran 

aylarma ait gümrllk istatistiği 
tanzim edilmiştir. Buna göre 
haziran ayı içinde memleketi
mizden 8 milyon 843 bin 340 
liralık ihracat ve 1 O milyon 721 
bin 764 liralık ithalit yapılmışbr. 

Bu suretle ithalit ile ihracat 
arasında 2 milyon liralık bir 
fark görülmektedir. 

Mayısta da 12 milyonluk itha
lat ve 13 milyon liralık ihracat 
yapılmıştır. 

istatistiklerden çıkan neticeye 
göre gerek ithalat ve gerekse 
ihracat geçen seneye nazaran 
on milyon lira kadar azalmıştır. 

Dün akşamki yangın 
Dün aktam Mercanda Ali Pş. 

hanında bir yangın çıkmış ve 
derhal söndüriilmüftür. 

Gayrimübadi.ler tahıilAt -
tevziat kom;ıyonundan: 

Hakimiyeti milliye bayramına 
müsadif 7·8-930 perşembe günU 
komisyonumuz kapalı olduğun· 
dan arazı eshabına perşemde 
günleri yapılmakta olan tevziatın 
9·8-930 cumartesi günü icra 
edileceği ilan o1unur. 

İnhiıarlerın efyası 
llga edilen şeker ve petrol İn· 

hisarlarının demirbaş eşyası def
terdarlıkça tesellüm edilmiıtir. 

geçen her ıeyi kapının arkasına boldu. 
yığmağa ba§ladı. Melike, ona yar- Beı on dakika sonra avdet eden 
dım ediyordu. Zeydun ayni zaman- rahip misafirlere: 
da evin içindekileri uyandıracak - Silahlanmzı teslim ediniz! 
derecede bağırmış, bir iki dakika demit, onlar da hemen kılıçlarını 
sonra dııardan kılıç §akırtılan du· ve hançerlerini çıkarıp vermi§ler, 
yulmuıtu. Esrarkeşler, ne kadar rahip bunları duvarda açbğı bir 
sessizce harekete itina gösteriyor· dolaba attıktan ıonra onları almıt 
lana evin iç.indekiler de fazla gü· ve içeri götürmüıtü. 
rültü etmeden onların itini bitir- Bir kaç dakika ıonra baş dai ile 
meğe gayret ediyorlardı. bir kaç fedai Kudüı patrikinio 

Zeydun, içerde bulunduğu hal- kar§ısında idiler: 
de dışardakilerin bir sözünden va- Patrik bunlan hürmetle kar,ıla• 
ziyeti anlamıttr. Çünkü dış;arda: mı,, Şeyhülcebelin sıhhat ve afiye· 
Esrarkeıler ! kelimesi tekerrür edi- tini sorduktan a.onra, geç vakit ni• 
yordu. . • • çin geldiklerini anlamak istemitti. 

Ölümden yılmıyan bu haydutlar, Baş dai cevap verdi: 
demek ki onların izlerini keıfet- - Sizi Salihattinin ıerrinden 
mi,lerdi. Zeydun bir lahza düşün- kurtarmak, hiç olmazsa o ıeri azalt 
düve kapının arkasına yığdığı eş· mak, hafifletmek için geldim. 
yayı çekmeğe baıladı. Melike ona - Mutlaka sizi Hiriatos ıön• 
yardım ediyordu. Çünkü dıtarda· dermiş olacak! Rica ederim anla• 
kiler zaafa uğramadan Zeydunun tınız .... 
kılıcı onları kuvvetlendirirse belki - Fakat anlatmadan evvel bit 
kurtulmak mümkündü. söz iıterim. 

Eşya bir tarafa atıldıktan sonra - Nedir ? 
Zeydun ok gibi odadan fırlamış, - Size yerini söyliyeceğim. Bir 
bir tarafta yanan lambanın ışığı al- kız vardır. Siz o kızı hemen tevkif 
tında kartı karşıya gelen iki saf m edeceksiniz ve sonra onu Şeyhülce• 
ortasına girerek hücum etmiş, evin bele teslim edeceksiniz. Buna ıö:ı: 
muhafızları onun hücumundan veriyor musunuz? 
kuvvet bularak Esrarkeşlere yük- - Bu kız hiristiyan mı? 
lenmişlerdi. Esrarkeşlerin biri Me- - Hayır, müslümandır. 
likenin bulunduğu odaya süzülmeh - O halde söz veriyorum. O la• 
istemiı, fakat Zeydunun ağır bir zı derhal tevkif ederek bu kilisenin 
darbesi onu yere yıkmıştı. en muhkem yerinde saklıyacağım, 

Eararke,Ierin bir ikisi yaralan· ve onu istediği zaman Şeyhülcebe· 
dık1arı halde döğüfüyor, ve bo§ le teslim edeceğim. Buna yemin 
dönmemek için bütün gayretlerile ediyorum. 
hareket ediyorlardı. - Ben de sizi Sali.hattinin ıer• 

Fakat bütün bu gayret boşa git- rinden kurtaracak, yahut onu a•· 
mitti. Bir saat sonra fedailerin onu ~ (Bitmedi), ,.., 



Limanda 
Tahmil ve tahliye üc

retleri indiriliyor 
Istaubul limanının ıslahile 

t6c:carlara yapılacak kolaybklan 
tesbit etmek tızere Ankaraya 
giden liman ıirketi mOdOrO 
Hamdi bey bugtın ıehrimize 
dinecektir. 

Ankaradan abnan malümata 
pre mumaileyh bu seyahatinde 
ilmaat Teklletile temas etmiş 
•e neticede Haydarpaşa ile Sir-. 
keci ara11Dda yapılacak nakli· 
ye için feTkallde tenzilatlı bir 
tarife kabul edilmiftir. 

Her cihetten Ulccan serbest 
bırakan ye bir cok kolaylıklar 
ghterea yeni tarifenin esaslan 
pnlardır: 

1 - Evveli 25 tonluk bir 
mavnanın beher tunu için ver
mekte olduğa 68 kurut tahmil 
•e tabliye llcreti iki günlük bek· 
leme dahil olmak Ozere 45 ku
l'Uf indirilmiftir. bundan sonraki 
glnler icin de bekleme Ocreti 
olarak bir giin için 20 kurut 
almacaktır. Mamada fazla kalır
.. gOnlOk bekleme bedeli ton 
6apna 12,5 kurttur. 50 tonluk 
mavnatda ton bqına 54 kuruş 
alınırken, bu ecret iki günliik 
beklemede 30 kunıt ve bir gün 
için 15 kurut ve mütebaki gün
ler için 10 kurut indirilmiftir. 

8 tonluk mavnadan 41 kuruı 
alınırken bu Ocret 25 kuruta 
indiıilmİf bir .Un için 12,5 ku
rut ve mDteakıp gilııler için de 
ton J>qma 7,S kunıç tesbit edil
m =ştir. 

tu fiatlarda mama, bekçi, 
m:•;-ımba ve su murafları dahil-

a .. ıı .. ,,.....>&!..!· " 
ıuı~ . ' 

·. · - Bundan maada tllccar, 
lwbubabıı muhafazası için, yalnız 
ihraç mallarına ait olmak Ozre 

kendi he.abana ,Uep tutabilecek, 
liman prketi bana müdahale 
edemiyecektir. 

3 - Aynca liman tirketi 
buğday mubafazuı için depo 
Yazifelini •armek Ozre iki tilep 
tedarik edecek Ye bunlan tOc· 
eann emrine amade tutacakbr. 
T 00 bqma muhafaza Ocreti ay
da 100 kanıl olacaktır. 

Eğer buidaY partisi 500 ton
dan fula olana Bcret 80 kuru
p temil oJaaacaktır. Ancak 100 
tondaa qajı partileri bu depo
lara bhulde firket muhtardır. 

4 _ Şe1Ur dahiline çıkanla
cak mallar umumi tarifeye tibi 

olacaktır. 

NOinerotaJ bitti 
Nlaerotaj ıehrin bir semtinde 

tamamen bitmiftir. Sokak llYha
lanma aalm .. da bu ay niha· 
Jetine kadar ikmal edilecektir. 
yalım 10kak levhalanmn milte
aıJ.it tarafmdan yanht yazıldığı 
r&'llmektedir. Ezcümle Fatihte 

( ______ "_V__,A __ K __ ı_T __ ,_,_ı_N _____ s __ E __ H __ l_R ____ H_A __ B __ E __ R_L __ E_~ __ i _____ ]. 

Adliyede Ressamlar O ç hanım 
Tahvil ve tayinler 

Hik:im ve müatantikler araım· 
da bazı tahvil ve tayinler ya
pılmıı ve Bodurum ınnstantik
liğine Bafra mtiıtantiği Hilmi, 
Bafraya Trabzon ınüıtantiği 
Muammer, Trabzona Mihaliççik 
müstantiği Ali Galip, Mihaliççı· 
i• Bodrum mOstantiği Zeki 
Odemişe, Çorlu mllıtantigi 
Habip, Çorluya Divriki mlstan
tiği Şefik, Divrikfye, Dr. Bekir 
müstaııtiji Server, D. bekire 
Adliye Meslek mektebi mezun
larından Huldai B. Kemaliye müd
dei umumllijine, Hukuk mezu· 
nlanndan Yusuf izzet B. An· 
kara hakimliğine, Hukuk mezun• 
!arından Hikmet, Mardin aza 
mOlizimlf ğine Koçhisar mOddei 
umumisi Nafiz, Sıvaı mOddei 
umumi muavinliğine D. bekir 
azasından Ekrem, Samsun mah
keme reisliğine Mardin uum
dan Hilmi, Konya ceza hlkim
liğine, Malatya hlkimiAbdllllziz 
SiYas hukuk hakimliğine Dursun 
bey müddei umumisi kem.Jettin 
Beyler tayin edilmiılerdir. 

Bir yolsuzluk mu? 
Haber aldığıza göre bugthı

lerde tasfiye edilmekte olan 
eski kibrit tirketinde bazı yol· 
ıuzluklar tesbit olunmut, idare 
meclisi azalanndan bazılanmn 
vazifelerine nihayet Yerilmiftir. 

T ahkikabn geniıletileceği be
yan olunmaktadır. 

Ekseriyet olmadığından 
dün toplanamadılar 
Güzel San'atlar birliği Resim 

tubeıinde don 14 azanın teklifile 
bir heyeti umumiye içtimaı yapı
larak sergi nizamname.inin tadili 
göriltlilecekti. lçtima ekseriyet 
olmadığından tS gtın ıonraya 
kalmıtbr. 

Yunan emlaki 
Deftertku Şefik B. Tevfik 

KAmll Be)'le g6rf4t/J 
Defterdar Şefik Bey dnn Muh

telit mObadele komisyonuna gi
derek heyeti murahhasamız reisi 
Temk Kimil Beyi .ziyaret etmiı, 
Yunan emllkinin iadesi hakkında 
ki heyeti Yekile karan tebliğ 
edildiği için bu meseleyi görtlı· 
mflttnr. 

Yerli mallar 
Sergide hazırhk h••retle 

devam ediyo11 
Yerli mallar ıergiai bazırhklan 

araretlih bir aafhaya girmit ve 
paviyonlann ekaeriainin döıenme· 
sine bqlanmııtar. Yarından iti
baren btlt6n tertibat ikmal edi-
lecek ve Cuma sabahından iti· 
baren mallann nakline bqlana· 
cakbr. 

Sergi 11 ajuıtos pazartesi 
g0n8 parlak merasimle umuma 
açılacakbr. 

Anadolu sahili 

Kaptan olmak için mü 
racaatta bulundular 

Bu sene yeniden ıslah ve ley· 
Wiğe tahvil edilen deniz ticaret 
mektebine iiç hanım müracaat 
ederek kaptan olmak istedikle
rini bildirmitlerdir. Mektep ida
resi bu müracaatlan lktısat ve
klletine bildirmi7tir. 

Fenni ahır 
Bm12net bu me~elede urar 

edivor 
Emanet ahır sahiplerine ahır

larının daha fenni bir hale 
ifrağı için mühlet vermiıti. Yap
bğımız tahkikata nazaran ıeh· 
remaneti eski ahırların ıslahına 
ve fenni bir surette teçhiz 
edilmiyecek ahırlarlann da sed-
dine lüzum gilrmüştür. Bu ka· 
rara g6rere abırlannı asri ve 
fenni ıurette ıılih edemiyecek 
olan ahır sahipleri abırlannı 
kapatmak mecburiyetinde kala
caklardır. 

~emı~~e! 

Esnaf oemlyetlerl kadroları 
Beklenmekte olan cemiyetlerin 

kadro ve bfitçeleri cumarteıi 
gilnO gelecektir. 

Aldığımız haberlere nazaran 
16 cemiyetin kitibi umumileri 
aruında mllhümce tebeddülAt 
olmlqtur. 

Leblebiciler cemiyeti ile kuru 
yemitciler cemiyeti esaahn arzu· 
su üzerine bu defa tekrar ayn 
bir teıekkill halinde faaliyete 

Bo§azi9lne bu sene elektrik geçmiye te,ebbOı etmİ§lerdir. 

verileoek Adliyede: 

SilAhtarata fabrikumdan A· Bıhk qanın muhakemesi bugClu 

ee Seyyar kitap sergisi 
Maarif vekilkti memleket da

hilinde seyyar kitap ıergileri 
için münasip ~rdOğO meslek 
kitaplanndan onar tane aatın 
alarak sergide tqhir edecek 
ayrıca halka mahsus nepiyat· 
tan da ikiıer nüaha olacaktır. 

nadolu 1ahiline cereyan verecek Ayuofja civannda llansı Ay· 
l•""r ol&a yeni elektirifı k~losaaun ıe H. 1 feci ldr fildltte aılloten 
dtınden itibaren datenmesine bahir çı Hikmet, tiagGn on dısrtte 
baflanlDlfbr. Yeni kablo Arna- ajır cezada muhakeme ediJe
mkay ile Vanikay araııada cektir. 
deDiz albndan reçmektedlr. Mllddelumuml dQn gitti 

Gümrük motörleri 
Gümrük idaresinin Avrupadan 

aldığı ve dedikodusu aylarca 
devam eden motörlerin behari
DİD aaatte 66 lirahk aarfiyatta 
bulunduğu anlatılmlfhr. Dijer 
taraftan ,Omr&k erkim ise mo
tarlerin çok faideli ve son ais
tem olduğunu a6ylemektedirler. 

Ziya B. in muh•kemeal 

Aclliye veklletince Ankaraya 
Kaçakcılık çaiutldığını yazdıtımız lstanbul 

8 aendllc sakarın J•kalendı MOddeiumumisi Kenan B., dOn· 
Enrelki ,Un Galata ıümriiiün· kO trenle gitmiftir. Kendisine 

de bir kaçakçılık •ak'..-ı olmut ve baımuavin Kemal B. vekilet 
altı sandık ..karin bbbt ecza na• etmektedir. 
mı albnda tehre aokulmak iıteni· 1-------------
lirken yakalammftır. ı KQçOk haberler 1 

Mal u.bibi bunan bir yanlqlık ~ : .. 
eaeri oldupna aöylemekte ve ecza Bağcılık - Uzümlermizin inkışaft 
ıipuiıi yerine fabrikama ..karin için Fransadan bir mütehas515 getirilmesi 
&anderdifini iddia etmektedir. d~ünülmektedir. 

ee Tujla harmanları - Emanet 
Mektepte hırsız fenni olmayan tuğla harmanlarını kapat· 

Gastepede Amerikan mektebi- mağa karar vermiştir. 

6 Rğustos Çarşamba 930 

dahilde Hariçte 

1 aylı~ Kurut 150 -
3 .. .. 400 800 
6 .. .. 750 1450 
ıı .. " J400 2700 

Rebiülevvel r 
1349 ~ t1 

Bu geoekl Ay 

Evyamı ta/;ıırun sonu 
Ganeıın doğuşu: 5, 00 - batı1ı 19, 21 

Agm dofuıu : JB,54 - bah11 : 24,5 2 

Namaz vakitleri 
!abalı Öit• llriodı 
3,20 ız.20 16, ı' 

Havaı 

Alqa"' Ya:oı 
J9.21 21.07 

lmaalr 
3,01 

Bugün rilzgar poyraz 
esecek, hava açık olacakhr 

Dün hararet azami 28, H· 

garf 20 derece idi. 

Günün müzayede 
ve ırıünakasalar• 
A 9 mektebin tamiran mlinakasa· 

sı - VilAyet daimi encümeni S: 11. 
A 34790 kilo ekmek milnakasası-

3 üneü kol ordu satın alma komisyo· 
nu. S: 16 

A Bahriye Tapa fabrikaı:ında san
lık iki kazan - Tapa fabn"kasında 

S: 14. 
A Ana gemisinin güverte ve ma

kine tamiratı - Iscanbul muhafaza 
müdüriyeti. S:l4. 

A On kalem kırtasiye münakasa
sı - Galatada T ütün inhisarı mübı
yut komisyonu: S : l0,30. 

A 930 senesi bütçelerinin tab'ı -
İstanbul encümeni vil!yeti. S: l 1. 

A J 6000 kilo kuru fasulye • 3 • 
üncii kolordu satın alma komisyonu. 
S: 16. 

A Tıbbiye mektebi hastanesi için 
ılınacak (7) adet rontken peraeşi -
M. M. Satın alma komisyonu.~: ! 4,30: 
A 3000 metre şerit ,.e ı 3090 met· 

re korcı.n münakasası - M.M. V. sa
bn alma komisyonu. S: ı 4,30 

A Bir dmu beygir ve üç beygir 
müzayedesi -Fatihte Atpazannda. 5:10. 

Slnemakır ı 

Alkazar - Zigoto aıker 
Alemdar - Kuvvetin hiikümdan 
Bqiktq Hilil - Beyaz gölgeler 
Ekler - Beyaz kartal 

Elhaınra- Gece bizimdir 
Etuval -Kadının harbe giditi 
Franaız-Yedi gilnabkir gemisi 
Majik - Yeni mabutlar 
Qpera - intikam 
Şık - Kanlı denizler 
Snreyya Kadıköy· Terez Raken 

Tevkifane mOdOrll Ziya Bey 
baklanda yapılan tahibt ikinci 
müstantikliğin muhakeme kara
rile neticelenmiftir. Ziya Bey, 
ağır cezada muhakeme edile
cektir. 

ne huuz sirmİf, bir çuval tos teker Bir ihtilla - Denizli hasta baş 
on bet okka reçel, iki teneke yal müdürü Enver B. in 4000 liralık ihtillsı ff'..iiiiiiii1ı..lliiiıiiiimiiiiiiiia•n•d~a--: iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilO;;o;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii-.:t 

çalmıttır. Hademe llyu ve Aliden görülerek mahkemeye yerilmiştir. -L-iman)arı teftiş 
fiiphe edilmektedir. Yeni pullar- Sivas hattınm açlı-

ması miinasebetile yeni sürsarjlı pullar çı- Ticareti bahriye müdür mua'Yiıal 

Bayat pasta kanlmışbr. . . Müfit Necdet B. yarın Karadeniz C v u K u AT ) TOtOn bol - Ticaret odası reısı liman dairelerini teftite çıkacak· 
....__--:::-~-:--------' L-. Buı put~lerld"dei. mülıteritahlere Necip B. Samsunda yapnğı tetkik seya- tır. 

Sokakta öldü ~yat P"9ta yen ı ı yapı an • hatinden dönm~ ve bu seneki mahsulün f b • • f 
Kuleli lisesi muamellt &miri 

Vahit Ziya bey dlhı akfama 
doğru Beyo;lu Mis aokağmdan 
gecerken birdenbire yere dlf
mOıtilr. Yaklatanlar bu ıabn 
üzerine fenalık geldijini gör· 
mOtler, kendisini civardaki La
monciyan eczaneaine nakletmit
Ierdir. 

kilrattan anlafılmıt Ye iki paatw çok bereketli olduğunu, Türk tütünün ün rah m ali Bev 
baklanda kanuni tahkikata bqlan· hariçtski iyi mevküni muhafaza ettiğini sö}·· Birinci umumi müfettit ibra• 
mqtır. !emiştir. him Tali Bey Cumartesi gilnil 

ikmal imtibanlan - Mektepler- Diyarbekire hareket edecektir. 
Muşta ile de ikmıl imtihanlaMa Eylül bidayetinde lbrahim Tali B. dün vilayeti ve 

Cihan,irden seçmekte olan Yu· başlanacaktır. imtihanlarda müfettişlerin fırkayı ziyare~ etmiştir. 
nan tebaumdan Niko meçhul bir bızır bulunmaları alAkadarlara bildirilmiş· 
adam tarafından mutta ile batın· tir. Balıkçılık n1ütehassısı 
dan ehemmiyetli aurette yaralan· Gümr6k ıslahab - istatistik u- Balıkçılık mütehassısı M. Ve· 
mıfbr. mum müdürü Nuri B. Ankaradan dön· berman Ankaradan ıehrimize dön· 

~ mahalle.inde Karadut ao
•atmm ismi Kurudut olarak ve 
Ma1111ancu 10kajuuıl ismi Mey• 
meaet olarak yazılmlfbr: Em~
aetm karan olmadan mü!~~~ıt 
tarafından 80kak ismi de11ttiril· 
me.i fiklyetleri mucip olmak· 
tadır. 

Orada mUdaviJDatına ptap 
olunmuı, fakat Vahit ZiyaBeyin 
kalp sektesinden öldOğli anla
ıılmııbr. 

iki Fr•nsız aeyyahı geldi müşcür. Alı~.a~ ma.1.llm~ca göre muınailey müt ve dün bazı dalyan ıshipleri 
Pariaten -hrimize otomobille Ankarada butu~ .gumruk . meuuatını b~r balıkçılarla görü9tükten ıonra geç 

...- arayr toplamak ıçın bir tahmatname ihzarıle vakit Marmaravn P.İtmittir. 
Marten Piyer ·~ Berten Antuvan meşgul olmuştur. 
isminde iki Framız HJ'Yah relmit· Yerli iliçlar - Ecı:acılar cemi-
tir. yet., yerli ilaçların ecnebl müstahzerata 

Tarife kon1isvonu 

K6prll kitelerl :==:==:::===::::=:=::::==:=::===== tercthi için propaganda yapacaktır. 

KAN S 1 Z LI K N&utal Damdöaiyon - Harbiyedeki Fı· 

Tarife komisyonu dün deniz 
ticaret müdürlüğünde teplanmış 
ve liman şirketinin tarıfesini 
tetkik ederek liman işlerile 
meıgul olmuıtur. Dünkü içtima
da esaslı bir karar verilemedi· 
ğinden pazar gtinü tekrar 
teplanılmuı kararlaıtmlmııtır. 

KGprD &zerindeki kifelerd~n 
.... a • emanet karanle 
M\'"' encumeaı . . 
Laaf BankMına verilmlftir. Bu 
~ kifecle piyanko biletleri sa. 

blaealtbr. 

aallyet ~ ransız: kız lisesi hakkında .tecrt tedbirler 
Claloroal alınması muhtemeldir. 

ilk mahsul - Almanyada ilk 
ıenir•dik icin Jcctae dm kul ihya eda SIROP op~CHIENS. pı & DIC:: 
tu mmıtahlp ctibba tarafmdaa tertip cdc!miltlr. ~ ~ mahsul abnmağa başlamış, hasılat tahmin· 

den bir u aşağı olmaftUJ'. 
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Amerikada türeyen yeni bir · s l\ğusto8 930 

Borsalar 
Ka.mbyo 

1 Jnsfliz ltruı Kr. 103 
" T l.. mnbbtll Dolan ... .. . 
• • 
• • 

Frank 
Liret 

• 
lzmirde komünistler 
Adnan vapuru kamarotu 

Ahmet Ef. bulunamadı 
~taznunlardan Cazım Ef. kendisini Komünist 

Süreyya namı altında tanıtmış .. 

meslek : Bott legger 
Amerikada içkinin tiddetli yasaklı· 
eına raimen kaçakçılıiı menetmefe 
memur olan polis, kaçakçının evinde 
içmekte ve zil zurna sarhot olmakta •• • • 

• • 
Amerikada yeni bir meslek tü· tesi oraya varacaktır. Günde 15 do· • • 

remiş bulunuyor. "Bottlegger,, lar kazanmak iıtiyor. M. Rolf Şerri ,; : 
mesleği. Türkçesi "çizmeli potur• de beraberdir. Bu beriki günde yir· •• 
lular,,. Bu meslek Amerika ayanrn· mi odlar istiyor. Kendilerinden •• 
dan meşhur Mösyö "Volştat,, ın iı· memnun olup olmıyacaiınızı bil· • • 

Belga 
Drahm 

ls. Frank 
Leva 
Florfn 
lenron 
Slllag 
Pe:r:etı 

Mart 
Zloti 
Peıırö 

1 ağustos mÜnHebetile İz· 
mirde beyanname dağıtan komti
niatlerin nasıl yakalandıklannı 
dnn lzmir gazetelerinden naklen 
yazmıtbk. 

men babasının elini "bunun için 
bir sebep yok,, diye öpmekten 
istinkif etmittir. Vaziyetten 
müteessir olan baba kendisinin 
eyi adam olduğunu, oğlunun 
fena adam olduğunu şimdi an• 
ladığını söylemıştir. mini taşıyan men'i müskirat kanu· diriniz.,, 

nu tatbik edildi edileli revaç bul· Bu telgrafta Möayö Blan rengi 
du ve hali hazırda en mütekamil beyaz olan ve cin ismi verilen içki· 
şeklini almış bulunuyor. "Bottleg- dir. Rolf Şerri iae me9hur Şerri 
ger,, viski kaçakçısı manasına kul- Brant içkiıidir. Şu halde telgrafın 
lanılıyor. Bu kelime aslen yüksek manaıı fU oluyor: 
topuklu çizme giyen demektir. "Cin !iteleri bugün gönderildi. 

"Bottlegger,, yeni çıkmış bir Şi,eıi on bet doludır. Bu ıevk\ya
meslek ıahibi addedilmemeli. Ce- ta bir miktar Şerri Brant da ilive 
mahiri müttefikayı tetkil eden kırk ediyorum. Brandın titeıi yirmi do

.. . 
lfl Ley tııraş 

1 Türk llrısı Dinar 
· Çen·oneç Kunış 

Nukut 

1 !steril n (lnfillz) 
ı Dolır (Amerika) 
Frank [Fransıı 

20 Liret [ ltalya 
O Frant Belçika] 
O Ouhml [Yunan) 

Yeni posta ile gelen gazete
lerin verdiği malumata gfüe 
bunların istiçvaplanna devam 
edilmektedir. Haklarında tevkif 
mnıekkereleri kesHmiştir. Maı· 
nunlardan Cazım Ef. bu işlerle 

allkası olmadığını iddiada ısrar 
etmektedir. Evinde bulunan si
IAhların nereden geldiği tahkik 

Diğer taraftan Aydın Demir 
yolları tercümanı Faik Ef. , Ca· 
zımm çok sıkı arkadaıı olduiu 
nazarı dikkate alınarak, poliıe 
celbedilmiş, fakat kendisinin bu 
itlerle alakası olmadığı anlatıl· 
dığından serbest bırakılmııbr. 

Cazımın 1 Mayiıta da beyan• 
name dağıttığından filphe edil· 
mekte ve kendisinin "Komtinilt 

küıür hükiımetin bir çoğunda lardır.,, 
V olttat kanunundan evvel de içki Mektubu alan zat bir doıtuna 
yasaktı. Y almz içki değil daha bir dem it ki: "Dünyada fU viskiyi ye.
çok şeylerin yaıak olduğu da var· pan kaçakçı kadar namuılu adam 
dı. Mesela "Utah,, cümhuriyetinde az gördüm. Sevkiyatında nala ge· 
uzun senelerdenberi cıgara yasak cikmez. Sayeainde misafirlerime 
edilmiştir. Bu yasakta viıki yasa- istedikleri kadar içki tedarik ede
ğını andırır neticeler verdi. Utah rim. Hatta kapımda bekliyen polis 
hudutlarınd<-.n kaçak cigara ithal memurlarına bile bol bol içki veri
etmek kaçakçılığı ile hayatını de· yorum. Geçen gün bir müsamere 
ğil servetini temin edenler görüldli vermİJtİm; müsamereden aonra 

O Frank [lsvlçref 
O Le\'I 'Bıılıar) 
ı Florin [felem~ok] 

20 Koron (ÇekO!lovak_ 
1 Şlllng Avusturya] 
1 P.ıeta 1 ispanya] 1 

ı RanmarıtAlmuyıJ! 
ı Zloti · Lehlstaıı 

edilmiı, mununun bahası bun· 
lan Giritten hicret ederken 
getirdiğini, kendisine ait oldu
ğunu ıöylemiftir. 

bmir polis mUdUrll kendisini 
oğlu ile konutmağa ve mak· 
aadını ıormağa davet etmif, 
mamun mUdtırUn teklifine rağ-

Süreyya,, namı albnda tanındığı 
aöylenmektedir. 

Beyannameleri lıtanbuldan g&
tilrdüğil tesbit edilen Adnan \'&• 

puru kamarotlanndan /Uımet Ef. ı Penıd ' l\facaristaD 
Lty {Romanya) 
Dinar ıyu,osk>ryı) 

ı Çevoneç Sevyec 
.... ld1•11ı hlılll!lo 

~.~.?.~~.!!~ .... !!>!!.'!!:_, ___ _ 
Türk-Yunan hah· 

ri itilafı 
ve görülmektedir. mutfağa indim, üç poliı mehluru Alun Borsa Mecidiye tı 

Amemrikamn bazı memleketle- oturmuı ıerefime içiyorlardı. &ni BaDkno arıcı 
rının ahalisi mutaassıp Proteıtan· görünce ıüslükle ayaja kalkarak: ı:============='-1 
dır. Bunlar içkiyi ve bütün mükey- Te,ekkür ederiz sayenizde iyi bir 
yifatı yasak etmi1lerdir. Bu yasak gece geçiriyoruz! dediler. flattu tıcuet ,_..., 1rıt111t-1111t 
üzerine bir rivayet çıkarıldı. Sözde Bu sözler kaçakçılıiın ne kadar tarafınclan ..ertlm!ft!r 

ıcaret ve zahıre 

esrarengiz bir şahıs türemiı, bu fa· vasi mikyasta icra olunabildiğini , ____ ....., ____ ""ıoıft~ii!oka-.-, ----11 
hıs çizmesinin topuğu içinde kaçak ispata kafidir. ~..,, Aaam1 n..P. K. p 
:viski götürürmüş, bunun için ken- Garbi Amerikada yani Bahri- But:Jay 
disine "Bottlegger,, ismi verilmiş. muhiti kebir aevahilinde Bottleı· ~:::::ü 

Şimdiki Bottleggerlerin yapbğı gerler kolaylıkla İ§ göremiyorlar, Sen 

ıo ıı 

ıo ıo 12 25 
kaçakçılık için öyle bir çizme topu- polisin elinden yakalarını sıyırmak - Zahireler -

l 
'avdar 6 :ıo 6 ·4~ 

ğu i e iktifa edemez; çünkü Ameri- için bir t•kım hilelere müracaat e-ı••~,..~-111111!1-~lllii--iİl!l!l·ıııi· ... ıı 
kalılar ırmaklar hatta nehirler vü- diyorlar. Kaybolan kazanç 
ruda getirecek kadar çok kaçak Orada kaçakçılığın usulü ıudur: defterleri 
irki içiyorlar. İçki tedarik etmek iıtiyen kimae 

Vaktile Bottlegger koca çizmeli telefona adresini bilmediii bir ka· 
inek derisinden pantalonlu, damalı çakçı çağırır. Sahibini aıla göremİ· 
dar gömlekli, geniş kenarlı fötr yeceği bir ıeda aipariti öğrenir ve 
fapkalı bir mahliiktu. Şimdiki Bot- filan saatte filan aokakta bulunma· 
tlegger adeta bir bangeri andırır. aını bildirir. 
Konuşması düzgün, giyimi munta- Randevu mahalline ıiden müt· 
zamdır. Yüzüne bakarsanız namus teri orada bir baıka otomobil gö
kar bir adam olduğu kanatini ha- rür. Otomobilden zarif gıyınmit 
ııl edersiniz. Yaptığı it itibarile bir delikanlı iner ve biraz tered· 
korsandan farkı yaktur. Halbuki düten sonra yaklaşarak sorar: Bi
aile sahibidir, çoluğu çocuğu var· riıini mi bekliyorsunuz? "Evet bir 
dır, pazarları ailesile tatlı bir kır teY bekliyorum!,, "Pek ala itte ti~ 
hayatı sürer. teler !,, Paket bir otomobilden di· 

Maamafih viski kaçakçılarının ğerine geçer. Bedeli tesviye olun
hepsini bir ımıfa ithal etmek doğ- duktan sonra her bir otomobil bir 
ru olmaz. Şimdiye kadar bahsetti- tarafa uzaklatır. 
ğimiz Bottlegger şehirlerde yerleş- Bottleggerler malı yerine teali· 
miş olup kaçak içki salandır. Yok- me memur bir çok ıençler kulla• 
sa huduttan içki kaçıranlar içi içki nırlar. Bunlarla aktettikleri muka· 

Y uıbanenin nakli eanaunda 
kazanç defterlerile evrakı müs• 
biteleri mahfa:zaaile birlikte kay• 
bolduğunclan bulanlar adresime 
getirdikleri takdirde teşekkürle
rimle birlikte kendilerine kıy• 
metli bir hediye takdim edece
ğim. 
İstanbulda Bııhçekapıda nam\'ay durak 

yerin<le Liman ham No. 2J, 22. AYukat 
lrfan Emin 

dolu oyuk taşları kamyonlarla bir velede birisi tevkif olunduğu tak- Beşildaf -ilı•••liıı• 
yerden diğer mahalle nekledenler, dirde talep edilecek kefaletin Bott· • K Ş YlJRDU 
göğdesi oyularak viski kabı haline leggerce tedarik edileceği mubak· D J l 
getirilmiş ağaç kütüklerini götüren kaktır. Talebe kaydına ba9ladı. Gayri 
ler, en fena havalarda sahil boyun- Bottleggerlerin ıan'atlerini icra müslimler de alınır.Huıusi ders 
ca kaçak eşyayı almağa savatan- edemedikleri bir mmtaka vana o t rll" Ak tl r 62 
Jar başka tipte mahluklardır. da Mekıika hudududur. Huduttaki ~""' eve ır. are e ~ 

Şu halde iki nevi Bottlegger a- Mekaika tehirlerinde cesim barlar leyhinizde efkin wnumiyeyi tah· 
rıyacağız. açılmıttır. Her aabah binlerce oto- rik ederaem ne yaparaını? Böyle 

Biri ithal edilen ve ya dahilde mobil içkiye auıamıt Amerikalıları bir harekete bulunarak her feyi 
imal olunan alkolü eıhaaa satan- Meksikaya ta!ır. Orada heTealerini meydana koymaktan beni kim me• 
dır. Bu nevi Bottlegger küçük mik- teskin edenler akşam geç vakit tek· neder? 
yasta mesela posta ile sevkiyat ya· rar hududu aşarlar. Hudutta bun- Adam bir cevap vermedi. Fakat 
par, günün birinde ele geçae de larm altından geçtikleri bir kemer az aonra Amerikalıya yanqtı. 
yakalanması kendisi için pek pa· Tardır. Kemerin üıtünde sarhoıla· Amerikalının yanındaki kız çocu· 
halıya mal olmaz. rrn Cemahiri müttefikaya girmele- ğunu i9aret ederek dedi ki: 

Bu nevi kaçakçılar arasında ri memnudur, kelimeleri yazılıdır. - Ne güzel kızınız ~var möıyö? 
namusluluğu ile şöhret kazanan- Hükfunetin şiddetli emirlerine - Evet, çok güzeldir değil mi? 
lar vardır. Bunlar odun ispirtosunu ve yüzlerce hatta binlerce muhafız Herif gözlerini muhatabının 
viski diye müşteriye sürmeğe bak- otobotları ile sahili tara1aut ·etme· rözleri içine dikerek sözüne de-
mazlar. Böylelerinin müşterileri lerine rağmen naaıl olup ta içkinin •am etti: 
secmedir. Hakimler ve yüksek me- memlekete girebildiğini anlamak - Bu mini mini yavru günün 
murlarm ihtiyacını bunlar temin için !U hakiki vak'ay.ı söylememiz birinde buya uğrar da şu koca 
eder. kafidir: kamyonların altında ezilirse yazık 

Toptancıların adresini yaln11: Kaçakçılık merkezi olan bir kü- değil mi? . 
onlar bilir. Toptancı bunlara ya çük limanda yaşıyan bir Amerikalı Bu tehdidi duyan şahıt a.rkada· 
sandıkla sevkiyatta bulunur., ya- ispirto ihraç edildiği ıünlerde ıa- şım döndü. Ve kimaeye hır teY 
hut bizzat gidip içki şi,elerini a- hil muhafaza iıtimbotlarının gö· söylemedi. . 
lırlar. Bunların muhavere usulleri zükmediğini farketmiıti. Günün Görülüyor ki Blottleııerlık e
de vardır. Mesela Sikagodaki bir birinde bir kamyona bir Yiıki fıçı· denlerin bir de ikinci sınıfı gözü
icki meraklısı şöyle bir telgraf alır: sı yükleterek rahat rahat nakleden nü budaktan sakınmıyan ve her te· 
· "Mösyö Bla.n (bey..: ı) bugün ha· bir adama dedi ki: yi yapmağa hazır olanları da var· 

l'eket ediyor. Önümüzdeki cumar· - Ya ben skandal yapar da a· dır. - - -- -

Aldanmayınız! 
Cerrahf mecmuasının 
makbuıdarı ne oldu 1 
Ccrrahpaşa hastanesinin kıy

metli operatörü Ahmet Burha· 
nettin Bey tarafından neşredilen 
Tlirk cerrahi mecmuaksma ait 
makbuzlardan bir cildi kaybol-
muı ve Doktor, bu makbuzlarla 
mecmuası namına kendi ıttıla 
ve maldmatı hillfına abone kay
aedildiğini ve ilin toplanıldığını 
haber almııtır. Bir nevi dolan· 
dmcdık mahiyetini haiz olan bu 
hareket ilzerine Ahmet Burba· 
nettin Bey, gazetemize bir mek· 
tup g&ıdenniftir. Bu mektupta 
kendi imzası bulunmıyan mak· 
buzlarla TOrk cerrahi mecmuası 
namına ne illn elmıya, ne de 
abone kavdetmiye kisenin ıelA
hiyettar olmadığını ve aldanılma· 
masını bildirmektedir. 

Gayri mubadill•r• tevziat 
geleoek haftayı kaldı 

Hakimiyeti milliye bayramı 
münasebetile perşembe gunu 
gayri mtıbadillere tevziat yapıl
m1yacaktır. 

Londradan bildiriliyor: Deyll 

T elğrahn siyasi muhabirine na· 
ıaran Türkiye ve Yunan bUkfl· 
metleri iki memleket arasında 

bahri teslihat müsabakasına 
nihayet veren bir itilin eau 
itibarile aktetmişlerdir. Ttlrkiye 

ve Yunaniatan bahri mtllaftb 
kabul etmiıler imiş. c· ~ " " 

Maamafih ıiyaıt mUharrinn ·w"ı: 
kanaatince iki bUkikmet filoları-

nın muhtelif sınıflara tefrilon
deki fark dolayısile, tasanur 

edilen muahedenin me-.adi iki 
bükümet bahriye nazırlan ile 
muhamminleri arasında umn 
mllnakaşalan icap ettirecektir. 

Seyrisef~in 
Merkez acentesi: Galata Köpnl bqındı 
Beyoğlu ~862. Şube acentesi: Mıh· 

mudiye Hanı alanda İstanbul 2740 ı 

lskendariya strıt pôStaSt 
(IZMIR) Yapuru 8 Ajuatoa 

? Cuma 13 de Galata Rıh· 
l\lesele nasılmış • tımından kalkarak Cumar-

Ma/ive velr;4leti Husust kalem mü- tesi sabahı lzmire ve akf&Dlı 
dürlü/indtn: Yann gazetesinin 30 
temmuz 930 tarihli nushasında ı 93,000 İzmirden kalkarak Pazarleai 
Urahk 5uiistimal namı alnnda neşrolu lskenderiyeye varacak ve Çar-
nan fıkra garezkarane Ye hilA.fı hakikat ıamba lskenderiyeden kalka• 
görülerek ben·eçhi ati tekzip ve tayzih rak lımire uğrayarak 11· 
olunur : tanbula gelecektir. 

lcra vekilleri heyetinin kararına mü:.· 
ten iden Rusyada gördükleri zarar üze· 1 rBbZOD ikİftCİ postası 
rine 340 senesinde, Hafız lbrahim F:tem, (KARADENiZ) vapuru 7 
mani zade Hüsevin ,.e lbrahlm Dtbreli ..__ 
f'uat beyler nam.ına tahakkuk ettirilip, ağustos Perşembe aa,.mı 
kısmen tediye edilmiş olan mebalip;in Galata nhtımmdan kalkarak 
müstenidat \'e ,esaikile, o tarihte mev- Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
kuf olduğundan bilAhere muracaatla is- Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
tihkakını alan dıter liafıı ~:tem kapta- Gireson, Trabzon, Rize, Hopa• 
mn matlObıt , .e 'c5alkl ara~ındı bir tr- ya gidecek ve Paıar 
tibat bulunmadığı, bunların zararlannın S 
başka başka komi~yonlar tarafından tet- iskelesile Rize, Of, Unneae, 
kik edildiği cihetle, diğer kaptana ait ve· Trabzon, Polathane, Gire-
~aiki almajta muv:ıffak olduj!;u Ye :\Jali~e son, Ordu, Fatsa, Samsun, 
vckAletinde 92~ ı;enesinde yapılmış mu· Sinop, Ineboluya uğrıyarak 
aızam bir suiistimale ~aziYet olunduj!;u, gelecektir . 
müddei umumilikçe tahkikata başlanıldığı ı .. --------------11 
Şeklindeki çirkin rıeşriyattan dolayı Yarın Tilrkiye Seyrisefain idaresine 
gaı.ettsi ale~hlnde muktazi takıbata te· 
veısül tabii ve aylardan beri muhtelif ait havuzlara girecek t6ccar 
makamatı şuursuz bir surette iz'aç ve is· vapurlan Raspa mftnakasası 
nahattı hulunma~ından dolan da Hafız 9·ağustos-930 tarihine temdit 
F.them kaptanın müddei umumilri~1cca te0v~ 1 edildiği ilan olunur. 
di edilmiş bulunduğunun t!Anı ·~---••••••••••~ 
lunur. 
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v K 1 T~ ı Emnı·yet sandını em iki oda bir merm~r taflak bir aamıç 
K f9 - ikinci katta Dç oda bir mutfak bir üçük ilan lafJ l k daire i1tt katta bir ••ma oda Uç oda -··Her ... .....ı-• a müzayedesi bir keridor aynca kapılan kapanmca odı 
• •• • ••••• T•rlfe .. • .. • •• • halinde kullaa1br ltir koridor semini 
: ı ne1.ıı1c kuMl$ JO : Kat 'i kara 1• 1• ı a" n 

1
. , çlai so1ta1. bir ham•m bir matfak bir 

: 2 • • MJ : daire avlu çini d61eli elektrik terkM 
i .t • • IJ$ ! tertibatını te -ylı trpndaa ibaret 
1 • • • Z$ : Mtaar,.. Muamau ltraa M..._bn cim ve •••'i ile BorçlUllllll luıi arkadaki arahk t ISJalbadeld a\'luyu • 
• ~L.u • bedeli L. tnm1eıı Ura Xo mevki ve mUıtemı'lib .....ı a..t'- L • -""mı Mm •• . ........!--• : uuıvaç blm•vın- : ·~ - baTI UU" aanenın •- • • MUllln' 

• MN kadar ( a..r 400 • 250 114 Balat'ta Hamamimuhittin mahallesin· 1885 ll049 2429 H-beHada'da aerıaeden M-.lbr ..,. 
: 10 tWaJ U.tn edil- A : de Tanburac:a 10katuıda eski 19mOkerrer alı •• elrevm lametpqa cadduin· 
i "-" lkere rnM/a ! ve Jeni 31 •maralı aJt-. altı aqan de 59 namaralı Jlz yet•it bet •tm 
ı AINııılı t ı in Jıer De .,.. jQn: ana llzerlncle klrir Gç buçuk katta ana 1aetblcle k&rp diri katta biri • '* def. meccaun' : dlrt oda iç aofa bir mutfak ye oa undık od• olmak ıızre cm iki oda 
• • """ ıeçee Utalanı flııla NDn: U'flD arabia havi bir hanenm· amf b L• tlrlllt b·r 1 • ı • -.. _ _...ar. • bir alon tici kiler lr au8' 1 

• •• •••••••• .. •••••••• hİlleai. Melamet HaHt 8. mutfak bir oclualak Ud utre bir ça-
5255 15975 199 Be,ojhna'da Hacımiml mahalle.mel• maıırane iki koridor bir hanyo iki Kiralık - Satılık 

Sabbk C: - C Must&pqa· 
• Abdulld decle •okatmcla 17 No bet 
lclah yeni bir hane acele ve ucuz fi. 
illa ııahktır. Talip olanların Ayısofya 
fire bt8- cadcllli il No. ya mürac:uı
llrı. 

Sabhk (lıeleplr) hue - Samat· 
Jlda Ata hamamında Macakıar camit 

ındı ikiye mtifreı 12 oda, meyvedar 
... c ... _ft!&, 

dakika mtsafede terkos ft clek>"dği me'> • 
•t 1 ...,.ıı t.Be celı llbhlcar. 
Detan'a1lde'klM. mtlrataat - --~~~~·~------

Ya11haoe_, ....areaehane - Ve 
idarehane Hdhuma e1veriflt bir daire 
mflşatt ffnfde klrabkar. Gayet havadar 
6lty; eı ..... bir mevtf dedir. 

A Odc:llll Mllalimfer kbpane-........... 

llıl 1-.zl .. •lr ~ - Çe
k061ovıkyıda DarUlftinun taJebtlfyim. 
A:n1cara yiiksek sosyetesine mensup bir 

~-.. ErfX!_ ~· IJ._ • ~ ~ ~ !Adie•: Vllıt 

~nde ~ı!'!":~ ' 
ZaJI - blvuıpqe ona mekttbi 

a licti ..... .... ,,. o. \'e "'" 
rint ene! 9!8 tarihli tasdfllnemeyi zni 
vlecllza reniüi .ıa .... •kNinin 
hlkel \·ottur. Gelip 

Kumbaracı JOkutu ıokağında eelri 40 aaraıç bir k..,a pb katında bir oda 
ill 52 ve ye.i 66 ili 70, 72, 52 iJA 56 arka ve 111 tarafta içer balkon •• 
numarab alb ytlz arf1D ana ilerinde lark arp ._ llerimle bir katta bir 
klgir bqer katta ibaret iki dlkkb oda a;ir alnP hfr lbaonlutu ft bin yGI 
ve altm11 lfllD bahçeyi hati harieen eli diri: arpa b~ IMavi 7eal Wr 
tamire mulataç iki apartaaaam nmf b.-eaia tamamL Tcodora 1-L 
hi....ı. Ali Velik B. 7305 tttOO 2"2 Balneaferi'cle Alalçelel»l .. laaD..W• 

2565 8746 1086 Gedikpapcla DivanilH mahalleainde Mld T............ cild 
Gedikpap caddeainde eald 29 " Liwilk'lleli eokajmcla ..ld n ~ 
,..ı 65, 67 aumanh bin :rebnit .,... 7 mmarah ota ana lzelinde 
arsa llWerinde camelıb m.ı.-IUai yedi illi Jra,.lr fllılt bijak katla llllelle 
Jll altmaı artın araa llwiade ,.. iç oda lf --'8ti maı..Jlinl bir c1ar .. 
kanma mahallini iki Jll yirmi ..,.. PJI Ye altmcla •tu• " elektrik 
berinde hazne mahallini ilci y0z kırk tertlbabal .. Yi l»lr ..._ tamamı. Yonldm !f. 
•l'fln llzerinde kllbaa müdi"' da- 320 2210 3123 Kachklylnd• Hekimllmbo tokaimda 
kuz )'Az aek1en ytdl ..... ltı-.ıllfl elki 11 ....... Ye Jelli 20-22~oJı 
haYi Geclikpqa bamamı ••mile a• .t9'wa MI .... ._ ..... Wr 
ruf çifte la .. am• W. ld Jll •d•ıl- kab klrıir bir haçuk bb ahpp ol-
.ıt. .... itlbuile iç ,.. .... mak .... iki \aç.k katta bet oda 
W.11L Falll U.la•.t Halit, Me•et Akif Wft ~ iki ..ı. ilr tafl* Yt cata 
V•f, Vedat, 3'urhan B. lerle R..-iJ• Sum bbm •• ,etad; ....... .,.. &z.We 
Ye s.ı.e Perlmanve Fatmal>GrrlufHım•lar. .... ....... " ..... atfak .. bala-

3420 1279 Samat,a'da SacaldarhaJnftlamahal- çede halumbalı bir ku,.. "balkon ve 
lelİnde Samat,a caddealnde eaki 190 hia dlrt Jll otu bet aqm halaçe,i 
192, tM .. ,...ı 216, 216-t, 216-Z lınlı-ibirıı...ı.-...~:'-=ıt 
216-3, 216-4, 216-S, 216-6, 216-7, 140 554 :i149 B•hıcaferic!e Aldçelehl niade 
216-8,216-9 numaralı bqytlz Uflll ar- • eald Yumurtacdar caddeli ye yeni 
• ilserincle SQğukluk mahaUini n al· Zlaclaa jmda em 262 ve 
~ illkk ... - tle&a)lbCll 
-~e -.JdıkYelU lauae- -fllcl9\ ....... 

li - ~ .,.. ... lleriade ....... ~ ... ..... .. Haıtlw• H.. ••llhll •e ilribin betJOzon aqm ka- 155 100 .-n ICa• lı••tda ........ . 
- ltab99Ji :h&Yi (Ajahwam) ••lfe ,_..'- ..._ da ..W 18 ft 

..... Wr 1ift ..... 111111 etcdl ıu.. ,.. ti, !O .......... ,..... ..... 
~ onyecl W..at Aite Şuife " ... .,.. berinde ÜPf iÇ katta biri ... 

.. IW>ter Hmumlarla Ali O.... Har fadan blltmm~etile olıııaak ke-
p' fi Ye Ali saı.,...... Hadimlaw BJer re ~ ... iki .. malta 

"9 2541 1J95 Galata'tk lereketaade müall.._.e tafh\ · biP- m iki dolap Ye oa 
-'ıi Çbaar •e P.....-..,.__. ca4cle- dlrt U'flll ~ fi . we bahçede bir 
teri Ye ealci ıs, 19 •aldap a: 45, 56, ILtp,. ioi ... ._. tamamı. 
58 ft Yeni 14 ilA 70 il& 64 - ı, '· 7, 9 ..... Bfauı H. 
numaralı •~ ylz imle .,..n ... a.. 2105 1GOll 391 eli Ullll8 ... 
rinde inden dlıt ve arlcaclan kAqir de Hl4aw.t>i'P ~ ,.. & 
iç katta Çınarh Mbiiie " Voppda mGkerrer Ye Jia1 Ö ama.alı 1W ylll 
.Wıılne rapt ... lawi kapü .... ota cllıt-. ma ..,..._ Wr ka-
ma...._.. bir metllali •• ıılaı•Lkg 1ı kip tld ~ Wb aJilap olmalı 
ı.- imim._ •e -... bhiaci kabada n.ere ı, kçuk katta 111r yemek P-
iç mataa •e llltlerilllle r.hi- alcak d .. ö~ kere dobı oda 1kl •fa 
t.•• 18 ... .,_. tıllr••••• P....- Ye ~b katmd& t.lr oda Wr ldler hir 
Lepuan ~......,.. Wriaia matfak bir ı.. ... btr tafhk " vk 
kap11mı • ı.tta INr koridar ... arflD ar11 lnriade l>lr bt klP o-
_. alb eiıla Wr laall Wr blaft dualuk ve klmllrlOil Y6 I' Jll ıek· 
-.;. bir enav yaWsJt • .-. - aqua ı.IaWl laaYi J•İ Wr laa-
llçOncl ve ctQllcl kat~ .... •Uİll ı.-••· Alamet Sami B. Necmiye ff. 
bir korid• til riJ1t1e alta w J11ir Wi 3055 9460 5'Q8 ~-·"'1•'ct. JaleıriJ• malaalleıinde 
en lltte ... b alb birinci kabil arka vr.-... - Yt yelli ), 2 DU• 

taaüı •e •ı.ı.ıarua arkadaki poce- .....W. iki1'!1 -. .,.. .,.. &zerinde 
reler dear ~ •• bAtlD pen• ...., Wr Jsatlıa it eda Wr ıofa iki 
cereleri "-atlı kaplan kaza ku,. • laar9 ba... ..aıallini ve 
cweklaılue bqb ele. bpala oda· .. 6nm ff lrlstllıı11m ocak mahallini 
... eltalanada bir Wriae .... .e bet bin J'tdi Jk )'et.İl Ufin bah• 
lcia ... Ye c,_••ıldsh ka,.._. " çe ft ....,. ft 4-mllle cari bir ... 
e111 arpa bM~ ha9i lııir ._.. • aura tatlı auyu haYi harap bir aahil 
hiue itibarllt Oç hiıHli . h•eaia tw• Ziaeti H. Teftik n Ha.ti B.ler 

Fethi, Aıım ve Salih Ber'er 705 S295 19'13 Galata'ct. Eaek,...• ••lta'ı..ıe 
2055 139' Gedikpqada Bo.tMiÜ .-Ldl11tzde K.ra...a. .......... ..i 9, il " 

Tlilbeıatçibw aokağında ..W 2 ft Jesi 7 ••..ıt .ıt..1 .... --:..~ 
yeni 6 numarala JlllJ •bea dlrt arpa lurillde ktcir ~ kata alta .,... 
ana Gzerincle Janm kArp 1ç blçlk m..ıfak J,ir ~ Jair clarap bir ki-
katta hae elarak ... ta .. ı kmmcla •Orl~ k•i ı~ • ~--· •k•• 
boclram katı.la bir mutfak bir met• W... itiltatU. eli kia lıaiM11i. Mahire EciilN 
hal bir antre 'ir oda ikinci kabnda H. .,._ Hulld. M1n,a Calait, lılelmet 
iki oda bir koridor Oçlbıçll kab diier ••zi .._,..._ N.Mlin ft Hamide Han•lar 
lmmclaa bllanıbr diter aplrilmaa n lbnhim Ekrem ft Ali Be,let 
tarzında olan kwm ile bodrumda bir ... .(Lutfen aayafayı çeviriniz!) 



--=-""'•'=-=-=--=·=======-==c====~=~ 
<ıstt• 11,. , lu ı••• ... . ,,,. ~ ·,. ,, .. ıuc. laltan •• ı.ı..-. 

Cueteye ıcnoerUecek mtktqılarm üz.erine l<!are içinse { 1care) ~· u1y.ı 
ıit se ( \ az1 ) t:ıretl kon..ıttıal1dır. 

' r •r .. ,rrr.,.•rn• 1r, u•r rrr. J r1stU ••'&.1.c"~ .. ••''--'-"' t ,..,.._ .... ,.ı.,, 
hyhhr.,ıri .. •• •hlann • hC:nlcıl•.!u tc' .. e wn'\ıd C'tfl!ııftır. 

= SAVISI ME'."{ Y2. :::>.:: ö ,... u~u > == ,, 
MATBAA VE lDAREHANc'... l 

fSTA:"BUI.., Babıali, Ankara cadde;in:le • V .\KIT YtıRf)U. 

Tel 197J (1dare)1'l7t ıYazı)12'.J2 (Kl:apı Tetıırat : Vakı:. Po;ta kutusu: 46 

~·~=====""'-================~"===================="""""' 

Zayıf ve iıtihasız 
o anlara Fosfatlı_ $ark Halt Hulasası kullanınız . 

Her eczanede satılır. 

TJRAŞ BIÇAKLARI 

f [ RAOIUM ~\' 
i'ô o . o~ 
\ \: HAUS ISVEÇ QEUl.li 1 J 
qJeQal~ket bQrcudur. 

Manisa Vili:yetinden : 
Viliyet ilk mektepleri için 1910 lira kıymeti muhammenesinde 

13 kalem evrakı matbua mllnakasaya konulmuftur. · 
Münakasa müddeti AğustoSUD 16 mcı cumartesi giinft saat 10 a 

kadardır. 
Evrakı matbua nümune~i görm~l< Te mOnakua ıeraitini an· 

lamak istiyen taliplerin Mairif mlldOriyetine mlracaatfan S!in 
o~ur. 

. Kok kömürü· mümıkasası 
Yüksek baytar mektebi rektörlüOfinden: 
Yüksek Baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

kok k.5mürü mevkii münakasada olup 24 temmuzda ihalesi icra 
kıltnamamışbr. 20 Ağustos 930 çarşamba gD.nfi ihalesi icra 
lqlmacağından t&Ç olanların ıeraitioi anlamak Qzere defterdarlıkta 
ildisııt munaseheciliğine muracaatlraı • • 

. 

Manisa vilayetinden: 
Vilaıet aıhhıyyi icin kilosu otuz dokuz lira kiymeti muhamme· 

ne üzerınden 2700 llfahk kinin mtıbayaa edilecel&ir • MOnakaıa 
müddeti 16 ai9!1tos 930 cumartesi pnll ıaat dokuza kada..rdır. 
Şeraitini ani~ iatfJ.enlerin ıimdiden Viltyet sıhhat müdiirlağüne 
mOracaatlan ilin olunur. 

Et, ekmek, yaş sebze 

mü·rıakasası 
lstaabul Nafta fen mektei,i miiha

yaat komisyoauadan: 
Mektebin ma.J18 931 gayeaine. kadar ihtiyacı olan et, ekmek ve yq 

sebzesine 27.7.930 T. vaki olan mtlnakauda hiç talip çıkmadıjuı
dan bu kerre 28 • 8-930 peqembe gDnil aaat 14 de kapalı zarf 
uıulile ihaleleri yapılmak lzere yeniden mDnakuaya konulmupur. 
Bu İf hakkındaki ıartnameleri ıirmek iıtiyenler cumarteai, pazartesi 
perşembe gtınleri mektebe Ye mlhıakuaya ittirak edeceklerin de 
ihale güoU teminatı muvakkate makbuzlarile muayyen saatte ko· 
misyonumuza gelmeleri. 

·--::-:====================================== 375 20007 Unkapanm'da Haraççı Kuamehmet 
mahallesinde Fener caddesinde ve 
Handenınll sokağmda eski 1 ili 28,21 
23, 23 mükerrer ve yeni 33, 35,37,39, 
numarah UçyUzaltmq arım arsa üze
rinde kirgir l1ç kattan ibaret üstünde 
yirmiyedi odayı ve altında Oç dnkki
m havi (mezkOr bir numarah odanın 
tamamı ve iki ilt 28, 21, 23, 23 mil· 
kerrer numaralı tiç dük1'inın mııf his· 
sesi). Muhterem Edip B. 

Yukanda cins ve nev'il~ mevki ve müştemilib yazılı emlik hi
zalnr.nda gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 20 ağustos 
930 tarih· ne müaadif çarşamba ginü saat ikiden itibaren müzaye
deye mübateret olunarak ( muhammen kıymeti ) geçtiği takdir
de kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olan· 
ların mezkftr günde saat d6rde kadar Sandık idaresine müracaat 
eylemele. i ve saat dörtten sonra vuku bulacak müracaatlarm kabul 
edilmiy v i ve mezkur emlake evvelce talip onların kat'i karar 
esnasında hazır bulunmadıklan ve başka talip zuhur eyledjği tak
dirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı addolunacakları 
lüzumu ilin olunur. 

Beşiktaş Merkez -
Kıraathanesi 

Kirahkbr. Mobilyasıda sablık· 
br. Dördüncü vakıfhan ikinci 
kat 30 numaraya müracaat. 

Telefon Istanbul 3488 

Vakıf Akarlar 
mt\dftrlftthden : 

Hafta (2) ANKAZ 
ilin tarihi 

23· 7-930 ili 20-8-930 
Kıymeti 

Ura 
1750 

Üskiidarda Tavqi Huauağa 
mahalesinde lnadiye m~cWımda 
mülga Bandırmala ~rgAhı elyevm 
Hekimoilu camii ve odalar mi
nare ve derglhın sellmhk yeri 
olan dört oda bahçe duyan 
teuıeltatlan hariç olarak eakuı 
1750 lira heriade dlrt haft• 
müddetle mtizayeideye vaz edil
mittir. Talip ol~lar ağustosun 
yirminci günü on albya kadar 
Çemberli tat civannda latanbuJ 
Evkaf müdllriyeti binuında 
mahlOIAt kalemide gehDeleri • -
Piyango müdürlüğünden: 

Nnmuneleri veçhile 380~o0o 
adet evlenme ewala tabettirile-

. ol " lf. ~ıııı: 
ceğlnden ta6'a talip acak:lü..nı 
pey akçalarile birlikte 9 - 8 • 930 
Cumartesi saat on beşte P.~an· 
go m&Cf61 .. de mlteU.1&;1 

11 ..-y~ 

mllbayaat lfomi.yonaaa mira· 
caatlan. 

Ba'tıltes '.r 111iJijtar mlidfrliiHaizfkn: .. ~- ~ 
Kvraya keşi ve ldlauınCla 

harcırilu nizamisi avnca va.il-
~~~~~ , 

mek prlile mebiye 70 lira llcreti 
mak'tu~b Susutluk mutiueltei 
ti ,...' L~_.. t ~ ~b:.:..EI! DSUll)'O uay a_.uaı m1111 UQlr. .. ~ . 
T alıp olanların evrakı mhbite!ile 
Balıkesir vilayetine müracaat 
eylemeleri. 

E>oktor 

Ihsan Şükrü. 
Sioir haata.lılrlan mUtehUU11 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 y 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Bcro!lu 

862. Kadıko~· 49 

~ os~n~a~k~~afr~~a~ i ~ -- ·--
.Hazıın Beyin 

Asri Monologlarını 
" COLUHBIA 

Pil&klarında dinleyiniz 

Emniyet sandığı emlak mMa · 
yedesi kararı kat'i iılıanı 

Sandığın uhdei tasarrufunda bulunan Şehremini civarmda oda;, 
b~cla Macuncu mahallesinde Korukmamut çepnesi ~da 
eski 1 numaralı üç yfiz doksan dokuz metro ve sekiz ı.Dilbıetro 
murabbaından ibaret bir kıt'a arsanın tamamı • 

Botaziçinde Sultan beyazıt mahallesinde Tarabya caddeeinde 
eski 11 numaralı iki dönilmden ibaret bir kıt'a fıiııdlhk malialliain 
tamamı. . 

Arnavutköyünde Çarşı meydanında eski 71,73,75 ve yeai 43,45 
numarah mukaddema bir hane elyevm bir lat'a araanın naaaf h.iuul 
on bet gön mt1ddetle satıhğa çıkarılarak 30 ağustos 930 ~ine 
miiaadif cumarteai gUnü kat'i kararlarmın çekilmesi muliurer 
bulunmut olduğundan talip olanlamı yevmi mezkfarda saat on altıya 
kadar ıandık idaresine müracaat eylemeleri iJb ohınur. 

Yeni pusta polları resim musabaKasr 
P. T. T. U. Müdürlüğünden: 

1 - Tal>ettirilecek posta puHannm resimlerini yapmak için 
bir mU.ab&ka açılmlfhr. 

2- Re.timler posta pulları llzerinde bulunması luım yazdarla 
beraber ba.kkedilebilecek şekilde olacak ve biri .- ~ zi Hazretlerinin 
portresi ile etrafına bir dekor olacak, ikincis .. rf inkilabımızı 
ve Dçtincü de memlekette ziraatı temıil edecekt.r. 

3 - Mltabakaauı son gllnfi 20 eyltU 930 tarihidir • 
4 - Resimlerden Reisi Cumhur Hazretlerinin portresi etrafına 

dekor için bet yOz ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser 
için biner lira mOklfat verilecektir. · 

S - Tafsilat almak için lstanbul'da P. L mOdilr muavinliğino 
Ankara'da P. işleri m6diirl6ğiine m6racaat edilmelidir. 

Büyilk T ay:yare Piyankosu 
9 uncu T e.rtip 1 inci keıide 11 

Ağustos 1930 daclır. 
Kqldeler, Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, Ziraat 
ve Osmanlı banka1an mtirakıplan ve halk huzurunda 

yapılır. 

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

-
Osıııanlı 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz lirası 
lstanhuJ ::ıcenteliği - Telefon: İstanbul 1948 

Beyoğlu daireai - Telefon Beyoilu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeH veya he· 

sabı cari suretile avanslar, poliça ve iskonrosu. 
Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecne- ~~ 1 

biye ~enedat, çek,itibbar mektupları ve telgraf emirnamelerı.~ 
irsal Atı !1'1 

ıırmtııttıı•rtııınııt ~ ....... ,. ..... w ........... ...,...,_~• -----,.. ~ 
Mes'ul müdür: Refik Ahmet ' - .. 


