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Haftalık VAKiT ı nıutlaka isteyiniz! 
····------------------------------------------····------------------------·· Şarktaki vaziyet Yunan dononması manevra .. yapıyor 

Haso cenuptan tecavüz 
ve beyanname neşretti 

Bu hareket bir irtica değil, bir inti
kam ve istiklal kıyamı imiı !! 

Mea'al memur hakkında yalan neıriyat yapılıyor 
H•elcAt haberleri eonebl gazetelerine nıaıt •k••diJor 

ş,.dda ppılan ia:ran Ye tedip ziler iıgal etmiıtir. Kürt aailer elli
\Wf..- dikbte f&J'&D olan bir ıi zabit olmak üzere 350 Türk u
~ ela bana ait haberlerin ecne· keri telef ettiklerini iddia ediyor· 
il .. tJ.aptma abedit tarzıdır. lar. Diier cihetten Türkler muhte-

YA.KIN 

12 
SAYIPA 
Matela•• a MOlfePin 

hUtr ..... 

Malt rapor 
Bir riaale lualinde karilerimile 

.. ..._ _..celr 

Yunanlılar garip bir ha
rekette bulunmuşlar 

Manevrada bütün ataıenavaller bulunduğu 
halde Türk ateıeıine gelmemesi rica o!unmuı 

M .. 11 Franaızca (Journal) ıa· lif müaademelerde 1600 Kürt itllf 
9'4eai..ıe l'I telpaflan okuduk: ettiklerini beyen eylemektedirler ır------.-----,a 
. "Leadra, 4 Atuaıo. - lıtanbul· lran Kürt kabailinin aeferber hal~ 
tim biLlirildiiine ıöre 30,000 kiti· gelerek asi Kürtlere muaYenet için 
lik bir Türk orduau Ermeniatanda Türk toprajına airmete hazırlan
Jrlin Ararat claiı mıntakuında cbklan aöyleniyor. M••mafih bu 
IClrt ......._ taama etmiıler b" ıimdiye kadar teni,k eclilme
tok Kart ld5,ti ,.lmutlardır. Son mittir.,, 
..._.~ .... Türk kuYYetleri Bu telıraflarda taYam dikkat 
1'ak ft lraD laaclutlanndaki viliyet iki ~okta vard:r: 
1'rde toplanmqtır.,, 1 - Atiler ile uileri tenkil e· 

. IJtldler .. """" ftilJ1or- den Türk kuvvetlerinin telefatı 
,.,,,,.,, hakkında verilen rakamlar ..• Bu 

· .......... 1 Aiuatoe - lıtanbul- rakamlar timdiye kadar mevıuk v..? 
... lrilclirilditiM tire bir Türk hr resmi membalardan alınarak Türk 
katı lru araziıinde bir çok mev- [Alt taralı 4 üncü itil/ifada] 

lzmirde koınü~İ~;·--.. -..... __ ,_ 
-ı 

101 
Ki l ile 
MIJlalıat 

Konuşeaı 
Celal Nuri Bey 

11 Alustosta başlıyor 

TcP:llAI merkezi 
tchiimüde lmit-.. 
C.zimin lstanbuldaki 
arkadqı Mustafa 

Dan ağır cezada muhakeme b"fltı4ı 
Maznun Hikmet, A1ee H. ın keaclfafne hıyanet 

ettitini iddia ediyor. Geleeek cel.ecle 

Yıın1111 manevraıındll UlıtltıiM lıloı• ldil6ll Avuo/ zulalıa 

Atiu 6 ( Apo) - Dlln Yunan filOIU Saroaik• klrfalade ,_ 
manewumm ikinci lmmmı yapllllfbr. Harp ıemlleriadea,........., 
lerden baıka tayyareler de iftirak etmif •• mtlftereka AY.ofa 
htlcuın edilmiftir. Manevralarda bahriye DUmaclan bqb erkim 
•"-iJ•, bitin dmetlerla dqena•alleri bam hahmmQfts " ... ....... ~---111..•rılil•llllfi•-e ..... -._u.•· ......... 
•• .... ~ •ı•.-1' ....... -•ıaada .... 'nz'smCl

0 

........ iflh'. y_. ......... ba ................ , 

eclil•Pilffr· 

Kandil ve bayram 
kimdir? bir çok eabtt dinlenilecek 

latanbul ajv ceza mahl&eme-
DtapceM~ 

- &eli 1JIH~ lclL 
~~~~~~$ Çaqdarda renk· Iİllde don 6jledea ıoara Jeni 

bir lratil day._ rl'yetine ...... 
laaaalfbr. 

ffuirama 10D ~ .. ... 
lseri Dizclariyecle ....... a. 
kap.da otana Wıkp fatmet 
ilminde bir ,_~ .__ Ane 
H. ı 25 )eriadea laaç•kllJullk 
eobk ortamncla .......... ... 
balı ftk'an• faili bm --. 
,.... ........ Hikmet, ......... 

hiJaetinclen -~ 
bahe.U,or, ciDaJetiai....., p. 
termete piapyorcla. Albaa ....... 
tDtik sere,,. B. tahlrikab .,._ 
atle bitirmif, m•-.. telaemt

,._. Crdll N l"flM Zl,o ~/.il, ND katil .. dcl.a.d- -•Jre. 
1 1 ........ - ........ .., ........ 

~ ı .......... ~ ·':-· Dlla 'MhlE··· ..... tama-
..... &mirde temi edilen •ile dolm11fbı. Bilha•a Yak'_,. 
.. cama•• Calr Efendi mlttealrip aokaja kOfank Jenle 
llls '* ..,._ maltmab olma· kan içhule ,ata PDI ..._ 

..... lcldl••D ..,fa llUU' e- ....... YU'- tllJlar •pwtici 
d.- bam itiraflarda balmHDGft cerefaDIDI mcaif mcalma liıoe
...., htk'"ta •••P old~· nea ciYar halla, mahkemedeki 
-. beyauımeleri .,.ı tedarik Albayı bllylk bir aWra ile ta• 
ettlliai anlabmlt bam ilimler kip ediyordu. 
_..... ... nuana komi: Behkca Hllaaet, ...,..., •Pllc 
nWleria 10D tefk'IAt m~ beahdf, ima boJla birflkllr. ffak
....... ~ Wrai kmdald ewak olnmurkea, aalda 
... nflkl.JM ... derhal Js. bir tawrla oblnıyor, ......... 
.... lmlr polW • elini disi Dzeriae koyarak cllnek '•MI po!5*' .. .....,. etm..-
tlr. Ye ........ e bu mDnale- Jmmldabyorda. 
t.etle ..... twldW yapdmall Dana •evldiacle ilenin ... 
........ .... Emine H. ..... y_,.. 

,,,., ,.,..,, ' """ ltlllf/adGJ la ela..-. llJlecli. arada .. .,... 

c..ı. ........... ,......, ... 
......... Lldi a.. ... . .............. .., ...... .. 
etti. EmiM JI.' ........ "ima-
- unea ... lllımml. .,. 
bitini. 

S.... belalip Hllmette._ R• 
IOl'llJOI': 

- Aalat ........ ..... ,...., 
Hils..t, ptkwwwıoı ........ 

....,or: _..., ........ .., ...... 
Ne,...~ 

llsüaci iltla• .... Hnr.et. 
...................... 11. 
Wr...Wetbtp-..,. ~ ......................... 

H kliıtlar içia
cle kaadil cl-

nlderi _.... 
a..c1 ....... 
relerde teMlrat 
yapdmlfbr. .,. ............. 
tebrik ..... 
.... Hakl

ml1etl m1Bfy• ...,,..c1.r .• 
.. aaıebetl• 
deftfr tatlldlr. ._. .. ... .... ...... .. 
1w ..,........ bprM lt.alldil ı/mltlerl llltılqı •• 
ılıle'Dmlftir. llurilcemiyeti ıezintiai yapacaklar, Bqiktq 
....... roat .. jıtacaktır. Bu klnbile mimarlar YalOYap tide
NJl'Ull eaw• btlalanz. ceklerdir. Yama da MilU mec:-

ea,tlakl tatilden lltifade ede maa taraflndan tertip edilen 
nk Dit tabipleri bir mektep Şairler ıezintiai yapılacaktır. 

kemeden bir HDe ayn oturma 
lraran aldığım Ye b6yle karp 
karpya otururkea kaıumm .. ,a-
d içine bakbjuu. ll1ledi. lati
zıba kup daha açak bir ifade 
ile İlah etti: 

- Beni pbm, gitain diye 
balayorclu. Bir an evvel tibin 
ıibi.. 

- Sonra? 

------------------Adliye vekili 
Cumartesi günü teftiş 

seyahatine çıkıyor 
Ankara, 6 (Telefon)- Ac:lliye 

vekili refakatında temyiz bqmlld
deiumum:si Nihad B. olduğa halde 
cumartesi gllnO orta Anadoluda 

[All '*'1/ı • ,,..,, MWffada] _ ki teftit ıeyahabna cıkacaktar. 
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lz111irde komiinistler 

Teşkilat merkezi 
şehrimizde imiş ... 

L~~~~~K~l~T§·~·~T~l~L~C§~~~§'§~~~=~~~ 
Caziınin lstanbu1daki 
arkadaşı 1\lustaf a 

kimdir? 
[Ust taralı 1 incj sayıfada] 

Hizmet gazetsinin yazdığına 
göre de Cazim Ef. şunları söy
lemiştir: 

- Ben eskiden komünistlik 
etfğimi itiraf ediyorum. Fakat 
bilahare gittiğim yolun boşluğunu 
anladım, namuskarane hayata 
rücu ettim Benim lstanbulda 
Mustafa isminde eski bir komü
nistlik arkadaşım var. Geçenler· 
de kendisinden bir mektup al
dım. Bunde «beyannameler gön
dereceğim, bunların tevziine ne
zaret et» diyordu. Bu münase
betsiz mektuba cevap vermedim 
Fakat geçenlerde bir sabah 
dükkanda çekmecemin altında bir 
tomar kağıt buldum. Bunlar be
yanname imiş. Ben şüpheli bir 
adam olduğum için bunları po
lise teslim edersem başıma 
felaketler getirebilir, diye düşUn
dUm ve bunlan götürüp metruk 
bir arsaya attım. işte kabahatim 
bundan ibarettir. 

Almanlarla yapılan mukavele 

Dün imza edildi 
Bu suretle, yapılmakta olan hatların 

daha evvel 
tamamlanmaları mümkün olacaktır 

Ankara, 6 {A.A.) - Nafıa Ve- 32 senelerinde fabrikalara verile· 
kaletinden tebliğ olunmuıtur: cek, diğer 6 milyon 961 bin dolar 

Alman sanayi mümessillerile da 934-35-36 ıenelerinde faizlerile 
Nafıa Vekaleti arasında kredi ile birlikte amorti edilecektir. 
demiryolları malzemesi tedariki e- lcabmda .bu taksitlerin üçte bir 
aasına istinat eden mukavele bu· miktarları birer ıene tehir oluna· 
gün imzalanmıştır. Mukavelenin bilecektir. Bu mukavele ile Kayae
ana hatları şunlardır: ri - Ulukışla hattının rayları temin 

·Muhtelif Alman fabrikaları olu:ıduğu :;ibi bundan başka 
934 senesine kadar in,aları mukar- Filyos, F evzipaşa - Ergani hatları· 
rer hatlara lazım olan ray, makas, nm da 933 den evvel bitmesi müm
muhtelif köprüler .ve diğer malze- kün olabilecektir. Ayrıca bu hatla
me ile lokomotifler, vagonlar ve nn bir sene evvel bitirilmesi için 
yedek parçaları, oto:na:ik fener le- İsveç grup ile yapılan müzakerede 
ri, tamirane malzemesini iıtenildi- bu suretle müsbet bir netice vere
ği zaman hükUm.ete teslim edecek- bilecektir. 
lerdir. Konıorsyom, fabrikalara lazım 

Bu malzemenin tutan yüzde 6 olan krom ve manganezi Türkiye· 
faizle 10 milyon 138 bin dolardır. den tedarik için teşebbüslerde hu· 
Bunun 3 milyon 177 bini 930-31-32 lunacaktır. 
ne11m111mıııu"flltnrm11mnımnnM1tmınnınmn1rmnmnımıırmnmmarmırmıtJ111nttıum111wmmınm11tlltt1Jttt1ıırnınıtı•Hımınnıınınw11unııuatııw111uıın11111tntl*'ıtttı11nt11 

Bulgar gazeteleri Oktruva 
Hakkınuzda sam ·mi 

Yalovada neşriyata devanı 
Cetvellerde biraz daha 

tadilat yapıldı 

Bu akşamki balo ediyorlar 
Sofya: 5(A.A)- Matbuat, mi· 

Yalova kaplıcaları müdüriyeti 
safir gezeteciler hakkında sita· 

tarafından bu akşam Yalovada 
yişkirane makaleler neşretmek

verilecek olan baloya Istanbul-
dan sek.Jen zat ve r~fikaları da· tedir. Nim resmi Labulgari ga":' 
vet edilmiştir: Davetliler bu ak- ı:etesi diyor ki: Beynelmilel fi· 
şam Y alovaya gidecekler, gece kir sahasında fevkalade müımir 
orada eylendikten sonra sabah- inkişaflara hadim olabilecek bir 
le.yjnı .hqta vapurla (stanbula hava ibdaı eden bu nevi ziya
avdct edebileceklerdir. Şehrimi- retlerin ehemmiyeti üzerinde 
zin · kib~ ıiıah~line mensup olan nekadar ısrar olunsa azdır. 
bu seksen zatın isimleri Yalova- Bulgariıtanla Tilrkiye ve Le
dan Seyrisefain idaresine bildi- histanı yekdiğerine takrip için 

Ankara, 6 (Telefon) - lstan· 
bul belediye meclisince tetkik 
edilen oktruva cetvelleri hakk1n· 
da iktısat l'ekileti mütaleasını 
bildirmiştir. Kısmen tadilit ya
pıldı. 

R~cep Beyin seyahati 
Ankara, 6 (Telefon] - Nafia 

vekili yann ıabah sekizde oto-

mobille hareket ederek Şimal, 
Şark ve Cenup vilayetlerimizin 
nafia işlerini tetkik seyahatine 
baılıyacakbr. . 

Vergi]er 
Ankara, 6 [Telefon] - Ka· 

zanç, musakkafat, arazi ve ve· 

rilmiş Ye davetnameleri kendi- hiç bir mani mevcut değildir.» 
lerine irsal edilmiştir. Yalova Sofya matbuat cemiyeti reisi 
balosu hususi bir kır eğlencesi meb 'us Silyianof, Slovo gazete· 
mahiyetinde olduğu için elbise sinde neırettiği bir makalede 
serbesttir. Gazi Hz. müsamereyi Varna mUlikatlarının Bulgar • raset komiıyonlan bir komisyon 
şereflendireceklerdir. Başvekili- Türk-Leh mllnasebatının inki.fa· halinde birleıecektir. 

Barem 
Şehremaneti cet
veli tamamlandı 

Ankara 6 [Telefon] - lstan
bul şehremaneti barem cedvel
leri Maliyeye verildi. 

Emanet memurin müdürü Samih 
B. maliyeile temas ediyor.Cetvel
lerin cumartesiye hey' eti vekile
ye verilmesi bekleniyor. 

Mücrimleri iade 
Bulgaristanla yapılan 
mukavele tebliğ edildi 
Bulgaristanla aramızda aktedi

len mücrimleri iade mukavelesi
nin tasdiki kanunu vilayete 
tebliğ edilmiştir. 

Mukaveleye göre, iki hükumet 
kendi tebaları mllstesna olmak 
Uzere, birbirlerinin arazisi üzerin
deki mücrim şahıslan karşılıklı 
iade edeceklerdir. 

Siyasi mücrimler iade edilmez, 
ancak devlet ve hükumet reis
lerinin şahıslanna ve ailelerine 
karıı işenilen ci.irUmler siyasi 
sayılamaz. 

Olur şey değil .. 
Gümrük terifelert yanlış mı 

tıtbik ediliyor ? 
Dünkü aktam refiklerimizden 

birinin yazdığına göre lzmirde 
yeni gOmrük tarifesinin yanlış 
tatbiki yüzünden Hazine 150 bin 
l&• zarar etmiş, l>una benzer 
h;r .. yanhılık ta Trabzoo'da ol

muştur. Buradaki müdür, yeni 
harfleri seçmekte müşkülat çe
kiyormuş. Yeni tarifenin sene 
başmda tatbik edileceğini zan· 
netmiş. 929 eylülünde tatbik 
ettirmemiş. Burası, daha garip 
olarak, ıene başını mart biliyor-
muı. 

Kabil valisi kurşuna 
dizildi 

{arı5ını ö düren 
ba1ı çı 

[ Üst taralı • ınci sa!Jıf ada] 

- Sonra o cıgara almağa çık• 
tı. Ben de arkasından çıktım. 
gözledim. Sokakta lacivert elbi-

seli birisile, bir erkekle konuş• 
tuğunu gördüm. Yaklaştım, erke1' 
ayrıldı. Karıma " Bu nedir ? u 

dedim. Bana kendisinin kocası 

değil, pezevengi olduğunu söy· 
ledi. Sonra . . • • kendimi kay· 
bettim. 

- Bu dört senelik karınmış, 
dört senedir hüyle ahvalini bil· 
miyor mu idin? 

- Bir buçuk ay evvel şununla 
bunun\a buluştuğunu duydum. 
Kendisine bıçak gösteri ıdl, 

"Benim değildir!,, dedi. Öldürü· 
len kadının çantası açıldı. Bu 
kana bulanmış çantada bir mek· 
tup ve kadının bau resimleri 
vardı. Mektup okundu. Bunda 

sevgiden, buluşmalardan bahse· . 
diyor, şüphelendiğine işaret olu
narak mektubunun yırtılması tav• 
siye ediliyordu. Mektupta ''Cemal,, 
imzası vardır. 

Öldürillenin hemşiresi Muzaf
fer H., şahit mevkiine geldi. 
Va 'ka esnasında kendisinin evde 

bulunduğunu, cinayet haber ve
rilince dışarıya çıktığını anlath. 

Maznun, karısının kendisine 
biyanet ettiğini ispat için ban 
isimler verdi, bunların şahit sı· 

fatile dinlenilmesini istedi. 

Bu sırada öldürülenin annesi, 

"doğru ·söylemiyor, kendisini 
kurtarmak için böyle diyor. şu.,. 

heleri, esassızdır.,, dedi ve kızını 
öldüreceğini evvelce ötede be
ride söylediğini, besliyemediğin• 

den, nafakasını temin edemedi
ğinden öldUrdüğUnü, esasen daha 
evvel bir dafa da yaraladığını 
kaydetti • 

Neticede gösterilen şahitlerle 
cinayet şahitlerinin, mahalle bek• 
çisinin, bir de mektup meselesi 

sorulmak Uzere Cemal Ef. nin 
celbine karar verildi. Muhakeme 
13 ağustosa bırakddı. 

Iranda zina cezası 
miz lsmet .Pş. Hz. esasen Y alo- fı üzerinde müessir olması te· Şükrü Kaya veÇemiJ B.Jer 
vada bulunmaktadırlar, B. M. M. menniıini izher eylemekte, Bul- Aohara 6 (Telefon] Dahiliye 
reisi Kazım Pş. Hz. de bu sa· gar milletinin kalbini sevinç ve vekili ,Şnkrn Kaya ve sabık 
bah seyrisefain vapurile Yalova• ilk 1 d ld G • M t f D hil. k·ı· C .1 b l 2 Kabilden verilen malômata göre son Iran adliye nazın meclise verdiği bir 

§ ran a 0 uran azı uı a a a ıye ve ı 1 emı ey er O Efganistan isyanında Asilerle münasebati I Ayi~ada zina irtikap eden kadınlann bir 
ı gidecekler ve gece baloda Kemal Hazretlerinin liltüfkir ağustosta Zonguldak tarikile anlaşılan KAbll valisi Abdurrahman han seneden üç seneye kadar hapsini teklif 
· nacaklardır. sözlerini hatırlatmaktadır. {stanbula gideceklerdir. kurşuna dizilmiştir. etmiştir. 

-~----------------------------------------··--------------------------------VAKiT ın tefrikası ; 6 5 raları rakı paralarını bile tedarik mak parmak kabarıtı onda hatyet Nasuhi Efendiye raageldlği ıe-
A • • A • • -~ edemiyecek zaruret haline dütmü, hasıl ederdi. . . ce Husrev Beyin caketsiz eve dö· n .. - ... insanlardı. Bunlar, meyhanenin Hayatı ıahsiyanesinde çok dü- nüıü, çok insani bir mülahazadan 

=----..illi .. kapısı önüne gelirler, gözleri has- rüat, çok temiz olan Husrev Beyi ileri gelmesine rağmen bu hadise 
•M•U•Hlml!!A!!!!!:R:::R:;:::İR~İiiı:~S~E•Llll!!A~H·A•T-T•l!ll.N-E•N.lıiıiil.Siil · r~tle tezgahta iç~~ler~n ?nle~i?~e· her nedense mahalle!~ se~mezdi. ~ahalle kahvesinde uzun boylu de• 

-..-.ıı...:.ıwaıca kı kadehlerde muıterılerın 1ç11ın- Onun adı (aarhot henf) tı. dıkoduya sebep olmuıtu. 
tezgah, tezgahtar ayni tezgahtardı. lazımdı ki, bu aık, sadece gözlerde den kendileri içiyormuı gibi haz Bu sarhoı herifin yegane kusu- Halbuki mesele çok basitti: 

Husrev Bey, buraya ilk geldiği kalmıı, napak bir hale dütmemiş- duyarlardı. Bu haz mı, haset mi ru,, sessiz ve temiz bir insan olma- Husrev Bey 0 gece her zaman 
zamanlar Niko on sekiz yatlarında ti. Nikoyu görmek Husrev Beyin pek anlatılamazdı. Husrev Bey sı ıdi. Ne kadar sarhot olsa pile oldug" gı"b· Nı'k' h .• 

ktu Ak "k . b k 1 d . k k k k b 1 h"I' l h" k k" 'l h .. u ı onun mey aneıın var, yo . pu , yüzüne a ı ır nazarın a su ıçme , e me yeme un an tanır, ı ır ve on ara acır- onun ır ere 1mıe ı e ırgor çı- de kt kt t d h'l" f 
b . d l'k 1 'd" H B .b. i .. b b' .h . d O l b k 1 d b" k d ... . "d'I . d "'ld' A . n çı ı an sonra mu a ı ı a ı· ır e ı an ı ı ı. üsrev ey on- gı ı zarur ve mu rem ır ı tıyaçtı. ı. n arın a ıı arın a ne acı ır ar ıgı ışı ı mış şey egı ı. ym E . .. .. B b k 
dan çok hoşlanmıştı. · Onunla daima §akalaıır, fakat bu iştiyak, ne acı bir h~Fet vardı? Bu suretle bekar adam olmasına rağ- b~ ~ıno~uK- ~ .. e tramvayına 

Bidayette bir gün iki gün der- ıakalarında ağır bir cinaaa düıme- adamlar ki bugün kapıl.arından men hiç bir komşusunun ırzına, na- ~.~ıyere. 8:a. oye kadar yayan ~ 
ken, buraya gelişi sıklaşmış, onu meğe her vakit dikkat ederdi. içeri giremiyerek yalnız ı~~riden musuna göz koymamıştı. Hatta ao· Y?rume.~ .~st~.mıştı. Bu .suretle hem 
görmediği akşamlar, adeta kendi- Niko da iyi bir çocuktu. Kendi- gelen duman ve rakı kokularıle bu- kakta komşu k~zlarmı gördükçe bıraz yurumuş, hem de hava almıt 
sinde bir eksiklik hissetmiş onu sini (abey!) diye çağırır onun run ve midelerini doyurdukları bu onların serbest ve rahat geçmeleri olacaktı. Köprünün gece hali çok 
muhakkak görmenin bir ihti~aç ol- kendi hakkında göıtermiı ' olduğu meyhanelerde bir va~itler yalnız için yol ~erir başını indirirdi. güzeldi. Her gece Be,iktaşa git• 
duğunu anlamıştı. samimiyet ve muhabbeti ihmal et- içmekle iktifa etmemışler, üstelik Husrev Beyin sadece bir ihti- mek üzere binmiş olduğu Eminönü 

Husrev Beyin gözü tezgah ha- mez, bilakis, Husrev Bey tezgah koca bir meyhane halkına içki ıs- yar annesi vardı. Hayat onun için Bebek tramvayının pencerelerin
şında kadehile Nikonun yüzü ara· başında bulunduğu zaman fevka- marlıyarak har vurup harman ıa· evi, kalemi. ve Nikonun meyhanesj den köprüyü seyreder, her gece 
sında gezinir, kadehini eline alıp iade ciddi bir vaziyet alır, onu ren- vurmuşlardı. Bunlar Husrev Beyin idi. Bunun haricindeki alem, ken- müteakip gece: köprüden yayan 
b~şına dikiAnce gözleri ~ikonun yü- c~d~ e~mekten azami derecede çe• naza~ında düşkün, !ayanı merha- disi için tamamen meçhuldü~ B.a~ı geçmeği tasmim eyler ve fakat her 
zune merkuz, yorgunlugu, can sı- kınırdı. Bu suretle aralannda mü- met ınaanlardı. . arkadaşlarının her cuma Bogazıçı· defasında Bebek tramvayın E ·• 
kmtısını her şeyi unuturdu. tekabil bir muhabbet, kar,ılıklı bir Huırev Bey, parası olduğu va· ne, Yakacığ~, Değirmendereye git- nönü bekleme mevkiinde 

1bekİ: 
Husrev Bey, Nikoyu tam 12 se- hüsnü niyet hüküm sürerdi. kitler, her gece kapının dııından me]erine rağmen o, bu eğlentiler- görünce dayanamıyar k b" d" r 

nedir seviy~rdu. Bug~n ~iko, ~O Son~a. t:li~o, J:lusrev B~ye ra~ı: içerisini haar~tl~ . ~e!re~en bu den daima. çekinirdi._ Esas.en .semte O gece meyhanede: bir~:e:rken 
yaşına gelmış, tüylenmış, tuslenmış nın en ıyısını verır, mezemn en ıyı adamlardan hır ıkısını çagırır, on- de geceleyın geç vakıt gelırdı. Kah mi cıkmıştı yoksa g m· k l • 
olmakla beraber Husrev Beyin na- tarafından ayırırdı. lara iki üç kadeh rakı ısmarlardı. veye nadiren, arada sırada cuma t f~ k d ' d v'ld' ~ç 1

8 
~ {;1'' 

zarında hala 18 yaşındaki Niko idi. Husrev Bey, ıemih ve ıahi bir Onlann gözlerine, kadehlerine ra- günleri çıkardı. 1
' a~ ın E . e~ı .. ı. arr k a 1 ;a· 

Ç~nkü onu her gün gördüğü için adamdı. Parası olduğu zaman Ni- kı konurken öyle garip bir parlak· Onun bu kadar iyi kalpli olma- ha~; an mınonuEe .g~. ır .. ek h e• 
senelerin husule getirdiği bariz de- koya bol bol bahşif verirdi. Sonra lık dolardı ki, seyri Husrev Beye ama rağmen mahallede sevilmeme- .e. d~a~-~~-~~.ın .. mı.?c;>nu 9: ve• 
şiklikleri anlamamıştı. dükkandan içeri giren fakir fuka· merhametin fevkinde bir ıstırap si sui taliinden başka bir şeye ham- 51~1 •0~ ~gunu gormuf, gayrı JU• 

Görülüyor ki, dünkü aşk, bugün rayı parasız çevirmezdi. Bunlar verirdi, onların içerken boğazların ledilemezdi. Yoksa zavallı Husrev urı , hır 1~1 hı~lı. adı~ atadak tram· 
bir itiyat halinde devam etmekte içinde bir çok adamlar vardı ki, dan boyunlarına doğru in~n kalın Bey, gül gibi, melek gibi bir insan- vaya yetışme ıstemışse ~ ao~ra 
idi. Maamafih ıunu da itiraf etmek vaktile iyi aünler görmüıken1 son- damarların be§ere arasından par- dı. .. - ( Bıtmedı)_ 
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Paristeki Bakteriyologlar kongresi Dalgınlar artıyor 1'lu\ affakiyetin sırrı, sürat Ye int iznnıc!i r 

Yeni. bulunan verem aşısı Vesaiti nal<1ıyede unutu- Topanedeki Ford fabrikası 
lan eşyanın miktarında Ü b ı K } 

Çocukları öldürüyor mu ? son !~:ı~:?.~rı::..r.!.m.bil- torno İ ve amyon arını 
Kongre muhtelif meselelerle bera-

ber bunu da münakaşa etti 
zarfında yapıldığı çocukta vere
me muafiyet veren bu aşının 
her memlekette ·çocuklara tat
biki kabul olundu. 

Bundan maada kuşpalazı 
aşısı hakkında Past6r entitüıll 
serom müessesesi mlldtlrii M. 
Ramon da iki ıaat süren bir 
konferans verdi. On binlerce 
kişiye bu aııyı tatbik eden Paı· 
tör enstitüsü ikinci mUdiirU :11. 
Marten ve · arkadaşı Luvaja aıı
nm tatbikinden elde ettikleri 
neticeler hakkında söz söyledi· 
ler. Alman ve Amerikan mu
~ahbaslan bu aşmm lazım ve 
ehemmiyetli olduğunu tasdik et-

/f.ongreye iştirak edip şehrimize d~ıun tiler. Kızıl hakkında da mnna· 
Ihsan Sami B. kaşalar yapıldı. HenUz mikrobu 

Y.emmuzun 21 inde Paristc bulunamıyan bu hastalığın qı 
toplanan beynelmilel mikrobiyoloji ve seromu hakkındada tetkikat 
kongresine giden Bakteriyolog yapılması kararlaştı. 
Ihsan Sami B. avdet etmiştir. ikinci kongre Uç sene 

Ihsan Sami B. kongrenin me- sonra Berlinde toplanacaktır. Bu 
•aisi hakkında şunlan söylemit· kongrenin riyasetine Berlin bp 
tir: fakültesi bakteri hocası M. Han 

- Beynelmilel mikrobiyoloji intihap edildi. 
kongresi Temmuzun 21 inde Kongrenin toplanmasından 
Pastör enstitüsü binasında top· istifade edilerek Beynelmilel 
lan:Jı. mikrobioloji cemiyet kwuldu. 

Muhtelif memleketlere men· Nizamnamenin ihzan bir encfi
aup 750 murahhas iştirak etti. mene bırakıldı. Kongrede bey· 
Bunun 300 il Almandı. Kongre- nelmilel şöhreti haiz bakteriyo· 
yi Pastör enstitüsü müdürü M. loglar hazır bulundular. 
Ru kUıat edecekti. Birdenbire Kongrede Ihsan Sami B. de 
hastalandığı için M. Kalmet açtı kendisinin tatbik etmekte olduğu 
ve kongre riyasetil'le Brnks~! verem qısı hakkında beyanı 
Pastör enstitüsünün müdürll M. mütalea etm.it ve aJbfl•nmıfbr. 
Bor de intihap edildi. Pastör enstitüsll. mildllril aynca 

Müzakere meyzularını verem, kongreye ittirakinden dolayı Ilı 
kuıpalazı, kolera, difteri gibi san B. ye mektupla beyanı te
meseleler teşkil ediyordu. Bu şekkür etmiştir 
mevzular ayrı ayrı encümenler 
tarafından tetkik edildi. Bilhassa 
çocuklara yapılan verem aşısı 
hakkında M. Kalmet iki buçuk 

Muhtelit mübadelede 
Dün içtima yepllm•dı 

ıerde ve tiineı, tramvay, vapur Nasıl imal ediyor ? 
gibi vesaiti nakliyede unutulan 
eıyalann miktarı artmağa baş
lamıştır. itin garibi bırakılan eş
ya arasında şapka, bavul gibi 
göz önünden kaçması kolayca 
kabil olmıyan şeylerin de bu
lunmaııdır. 

Dün aldığımız bir istatistiğe 
göre yalnız tünelde bir ay için
de 2 ıapka, 4 baston, 3 çanta, 
1 nüfus tezkere1i, 1 cüzdan, 1 
f~toğraf makinesi, 1 gözl~k ve 
bır çok paketler bırakılmııtır. 
f;>tomobillerde unutulan eşya d'-' 

Topanede vücuda getirilen mu· ları sırada yardımcı makineler \':'\• 
azzam F ord fabrikasında imal olu- sıtasile nakledilen mctörJer ~v.o · .,.?r 
nan otomobil ve kamyonlar Cema· üzerindeki mevkilerine raptediii
hiri müttehidei Amerikanın en bü- yor. 
yük fehirlerinden biri olan Detrua Ameliyat hattı boyunca bekliyen 
dairi F ord fabrikalarının vücuda i§çiler kendilerine terettüp edl!n 
getirdikleri otomobil ve kamyon- itleri yapıyorlar. Bu suretle sıra ile 
larla hiç bir farkları olmayıp ayni tekerlekler, çamurluklar, basamak· 
derecei mükemmeliyeti haizdir. Zi· lar, direksiyon mekanizmaları, 

1 
ra T opanedeki F ord fabrikasında akkümülatör ve bütün diğer parça· 

l tatbik edilen usuller Detrua'daki lar ile karoseri birer birer tasi ilze· 
fabrikaların takip ettikleri fen verine vazedilerek otomobil takriben 
ıan'atın en son terakkiyat mahsulü itmam edilmit bulunduğu halde 
uıullerin aynidir. techizat hattının nihayetine vasıl 

Bir çok makine mütehasaıalan oluyor. 
, ve hükumet erkim tarafından gö· O esnada otomobilin içine bir 

~on bl~l(.açgQn içinde otomobillerde rülen bu uıuller fayanı takdir bir itçi girerek, bütün mekanizmaları, 
unutulan eşyamn bir /ıumı derecede bulunmuıtur. klakson, ön fenerlerini pencerele· 

bu kabilden olup paket, fapka Otomobil ve kamyonların nasıl ri ve aaireyi tecrübe ve kontrol 
ve çantalar bOytık bir yektln imal edildiklerini kısaca anlata· ettikten ıonra otomobil harekete 
tutmaktadır. lım: getirilir. Bilahare bir çok esaslı ve 

H •• d f Fabrika dahilinde bulunan bir mühim tecrübeler yapılır ve araba 
CDUZ 8 V8llD 8 • çok ceıim dolap ve depolar deru· Ford'un resmi acentalanna satıla· 

Min• • • b• k b ğ nunda imal edilecek otomobil ve bilecek bir hale gelir. 
ım~nt tr iZ • O azı kamyonların parçaları istif edilmiş itte bir kaç satırda izah ettiğimi 

yuzerek geçtı bulunuyor. Otomobiller kurulmuı zi reyülayn görerek bir otomobilin 
bulunduğu haJde iken elektrik mo· na.ad imal edildiğini temaşa eder· 
törü ile müteharrik seyyar alet üze seniz asrı hazırın en son fenni te· 
rinde ağır ağır hareket ettiriliyor. rakkiya.tile vücude getirilen o mu· 
Her bir parça istif edilmit bulun· azzam fabrikanın müthit faaliyeti 
duğu mahalden çıkarılarak otomo· hakkında bir fikir edinmit olacak
bil üzerindeki mevkii mahsusuna Siruz. 
vazediliyor. Bu seyyar hat üzerin• Ve !UDU da hiç bir vakit unut• 
deki otomobil ve kamyon §asileri mamalı ki bu faaliyetin mühinı i· 
yavaı yavq hareket etmekte olduk millerinden biri de zeki ve gayyur 

. . Türk İfçileridir. Bu itibarla mem• 
)1lzerek geçmıştır. leketin refah ve aaadetiJe alakadar 

Standartoil gaı: tirketi baı olan teıebbüıü alkıtlaınak ve 

saat izahat verdi. Afınan şim
diye kadar tatbik edildiği bin-

Muhteli t mübadele koınisyonund .,,.. 
dün içtima yapılmamıştır. a . 

mühendisi M. T omkinsin kızı tılan tefebbüaü alkıtlamamak ve 
olan bu küçük yüzgecin adı bir otomobil ve ya kamyon iştira 
Mis Barbara Tomkins'tir. edeceğiniz zaman daima Ford ma· 

Mis Barbaranın on dokuz ya- mulitını tercih etmek suretile in· 
tında bolunan ablası Matmazel · ki~afda y~r~rh. etme~f ~~r Türk 

lerce ~ocuktan hiç birinde bir 
rahatsızlık görülmemesinin bu 
aşının muafiyet verdiğine delalet 

Gümülcünedeki dokuzuncu talt mif. , 
badele komisyonu reisi M Gortcr riya. 
se_ci~ daveti üzerine dün şehrimize gel· 
mıştır. 

Bu davetin sebebi hakkında kotn.ıs
yonda bir şey söylenmemektedir. Muhtellt 
komisyon yatın hAkimiyeti milliye bayramı 

Helen Tomkins de bir sene va an aşı ıçm ır vazı e ır. 

evvel beğazı yüzerek geçmiştir. Bel9lka sefiri 
O zamandan beri ablasının elde Bir müdd;ttenberi mezun bulunan 

ettiği muvaffakiyete imrenerek Belçika seiiri dünkü ekispresle gelmiştir. ettiğini ve Almanyada Lubof şeh
rinde çocuklarm ölmesile netice

lenen aşının verem aşısi olmadı
ğını iuh etti. Müzakere netice
sinde doğduktan sonra on gün 

l!S: 

münasebetile kapalı bulunacak cumartesi bir 
heyeti umumiye içtimaı yapılacak salı 
günkü toplanmada bitirilmiyen mevadı 
. 1 n 
ıntaci e meşgtı l olacaktır. 

Mis Bİrbırı Tomkfna , 
Sekiz yaımda küçllk bir kız' 

çocuğu geçen pazar gllnO boğazı 

bu ite Ozenen Mis Barbara ni
hayet geçen pazar gOnil muvaf· 
fak olmuı, saat on buçukta de-
nize girmiş yarım saat ıonra 
Tarabyada karaya çıkmııtır. 

Kapalı çarşı 
Anketimize yann devam 

edeceiiz 

• 
- Hayır. Kutuyu genç kadın raya gece gelmediğine kani olmut· almamış bir adam Benson ile Miı 

getinnedi. iyi biliyorum. Daha ev· tum. Binaen aleyh gündüz geldiği· ~)erin çay içtiklerini nasıl bile bi .. 
vel de görmedim. ni söylemek mucize göstermek de- lır? 

- Peki bunun mücevher kutu- ğiJdir zannederim Benson eve saat - E, Markam sen de tuhaf ıın. 
ıu olduğunu nerden anladın? dörtte gelmif sonra da yemeğe çık- Vallahi. Öyle sualler soruyorsun iri 

- Möıyö BeMon gittikt~n son· mıştı. Bu suretle ziyaretin saati de utancımdan yerin dibine geçece· 
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ra çay fincanlarını almak: için içe- taayyün etmiş oluyor. ğim. Yavrum bu zeka meselesi de· 
.. . ri girdim. Kutu hali orada duru- - Kadının Bensondan evvel ğil. Henüz boşaltılmıyan ve temiz· 

V D , N k] d . ô yordu. gittiğini de haber almadınız mı? lenmiyen çay semaveri daha dün 
Yazan · S S an a)n a e en. merFehm A baktı d ""l ' ?P k H b d tahm' B d d . . . . . b kı .. • - Sö li ki . . . . . - çıp ruz egı mı. e - ayır, u a m. enson o a a ıdı. Beraber görmedik mi? 

" Kadın, Markama a yor, goz Y yece erımın ıtımze ya- tabii bir tey ... Ben de olsam öyle dadıya evvelce dışarda yemek yi- J\• k k - .. 
lerı' ·ı b ··yJenelerin doğru olup rayıp yaramıyacağını bilmem. ... . . .. I . t' cıar am, yarı ·ı z'.;ın yarı mu::· 

ı e u so . l Ç . . , an· yapanm. yecegını soy emış ı. t h ,. ıld . 
olnıadıg"ını soruyordu. Yansa ınan- atayım. ay •çerlerken ıçeri gir· E t efendı'm D k ld' 1 l t e zı at_ ı. 

d. B' l .. . - ve · - eme e ıven er e çan ayı V V V I-' . ın 1 'el"? ım. ır meıe e uzerıne harareti" J • • • • - ay... ay... ay .. . -ır:ıı 
a ,',mı ı ı hararetli konuıuyorl d K d ı - Madam P a.tz., ıoracaklanm mutlak Benson getırmıştır, dıyor- ya dostum siz maddi deliller~n hiç 

,yana• ar ı. a ın b"tt• B k d ·· ··ı · • · · · · . . ı ın ı ın u n. . .. .. . . _. . .. _ Şimdi artık mesele anlaşıldı, hır vadın yerıne getırılmesini isti· O ı. . u a ç k d ~':1.meyı sun. bır hukum verdıremıyecegmı suy· 
ded· I fak ehemmiyetsiz bir yordu. İçerde az kaldım. Çıkarken na bır ıey yapak': K egılız. k - Mutlak Benson değil. Belki lemiyor muydunuz? Bu ne sed t :ı· 

'

ey 
1
d' yha ruz 

0 o burada iken siz bir başka bahse geçmiılerdi. Kadın b l Dad1ı dıtaMrı çık ı. Vapıda d~y· ba,kası .... Fakat bu başkalar için havvül ! Adeta bizim beğenn:cii · 
a a var. h" ·· ı · · f d' . o ur o maz ar am, ansa on- d M" Ki kt .... . h . 1 L f•vkaJ"'d l'k gördünüz ve ya ıs- gu uyor ve e en ının yapmasından d'" '"fk 1. ··fk 1. .. 1 d" e ıs er yo ur. gınız ta aı-rı m emul· ~nmıza c: :: ::ı· 

... a e 1 • k d k kt ... . bl"'f ld .. u, o e 1 o e 1 soy en ı: 8 d k" . . ... b l d s· ıett' · · 1 B 'ım •imdıye a ar or ugu ıeyın o o ugunu bu· n k d b"J ' d - una a pe ı dıyelım ya ka- zem'!lge at a ınız. ıze acıyorum. ınız mı. en 3' •• •• •• f""l h ' - ~u a ar şey ı ıyor unuz ... ' B ık· h ki F 1 
1 •• 1 d' "' ' b" •eyler Duşunu- nun 11 sa asına çıkmıyacag"ıru d . . b 1 .. 1 d" dmın şu koltukta oturdugunu nasıl - e ı a ısınız. a.tat r·.p1u oy eme ıgım ır :ı- • .. k .. 1.. d a nıçın ana evve ce soy eme ı· . . . . . . . . .. 
nüz k" d m doğruyu soyleme - soyuyor u.. n' ? tahmın edıyorsun? da bılmelısuuz kı psıkolo11k ~~hki· 
le heı:ı k:ndinize, hem de ~na iyi~ - Hepsı bu kadar ını? Hele.. ız_. Allah Allah, bunu da nere· - Hangi koltukta oturan içtiği kat. r.et~~eleri ~alnız hnkikati c:.h
lik yapmış olacaksınız. Emın olun hele.· · . . . den çıkardınız kuzunı? cigarayı fÖmİnenin içine fırlatıp a· vah .dcgıl, a>'.'nı za~and.a müm' .tin 
biz onun suçsuzluğuna çoktan ka· - lşıttıkl~.rı~ bu kad~r. -yalnız _ Mis Klerin öğleden sonra tabilir? Dütün ki kadınlar fe_na ni- o!abı!~~eklerı de ~oster.ırler. M·:d-
niiz. .. şey.·· masa uıt~~d~ mavı hır mü- geldiğini evvelce bilmiyor muydu· şan atmakla marufturlar. Bınaen- d~ delaıl .hu fa~~~ıyel~rı k>·-.. ·c·· e, 

K d V Un uzun süzdu. cevher kutusu gordum. nuz? aleyh hedefe mümkün mertebe ya- dıren talı vesaı ~tendır. Semaver 
a ın ansı uz . M.. h ku · 1.,. • d b ·· ı D Son ' · t getirmiş olacak kı .. - ucev ~r ~usu mu gör, - Y oo ... Bilmiyordum. Sadece kın olmağı tercih eder.ler. me~e .. sı e o~ e. · · adıyı söylet 

d hra ek-nıye d h Aflrbest izahat dun? Bunun kime aıt olduğunu bi- tahmin ettim. Şöminenin içinde - Bunu da kabul edeyim. Fa· mege yarıyan bır ke~if oldu. 
v:n:ei: b:~:dı: a liyor musunuz? / cııara izmeritleri Tardı. Onun bu· kat Vanı, huıusi tekilde malfunat . .< Devanu var) 



Amerika da 
himayecilik 

onnkü (Vakıt) da "Amerika 
Rusya.ya karşı ikbıadi harp 

Uin etti,, ıerlivhasile Avrupa 
gazetelerinden alınmış uzun bir 
havadiı Yardı. Fakat bu havadi
sin baıı ile sonu birbirini tut. 
maz gibi görünüyordu. Havadisi 
okuyaıılar bunun farlana varmlf· 
lardır. Fakat ihtimalki knçnk 
bir ıilphede kalmışlardır. Ame· 
rika hllknmeti Rusyadan gelen 
ve gelecek olan ticart mUvarida
bn bir glln men'ine karar veri· 
yor. Bu kararını gümrüklerine 
tebliğ ediyor. Fakat aradan kuk 
"ıekiz saat geçmeden yeni bir 
karar ile evelki tebliğin hükmll 
kaldınhyor • 

Acaba bu haberde bir yanlıı
hk mı vardır ? 

Hayır haberde yanlııhk yok
.tar. Ve .bizim anladığımıza gö
re Amenkanın Rus müvaridab-
na karıı menedfci tedbir alma• 
sı cebrf meaaile yapılDllf qya 
olmasmd~ iktUadi meselelere 
ali bir takım ahlAkt mWAhua-
hr ~anıbnlmasmdan ziyade A
merıka lallayiini himaye gibi ta-
mamen maddi düşilpcelerden 
r.cşet etmektedir. Ali ve ahliki 
mülahazalar zahiri bir vesileden 
ibarettir. Amerika hllk6meti ik
badl buhrana çare ararken ye
ni tarifedeki "cebri mesai ile 
imal edilmif ecnebi ~yaıının 
men'i ithali,, ne dair olan mad
deyi habrlamlftır. Bundan iıtifa
de ederek Amerika gf)mrakle
rini Rua mamulibna kapatmak 
istemiftir. Fakat kartısına derhal 
QJlhim manialar çıkm11br. A· 
merikadaki kAğıt fabrikalan A-
merika ormanlarının ihtiyaçlarına 
üfi olma~ğım ileriye silrmtif
ler, ef er kiğıt imalinde kulla· 
mJan Ru odun hamurlan mem
lekete kabul edilmiyecek olur•a 
fabrikalanıun kapanmak ızbra
rmda kalacağını, bu sureti~ iktı
adi buhranın IQ"tacağım ıöyle
miılerdir. Difer taraftan kAğıt 

1ti . d .caretin en ve nakliyabndan ia· 
tifade edenler de aynca fİkiY:e-
te baılamıılar, bunlar da kağıt 
iabrikatörlerinin iddialan.r:u tak· 
"tiye etmiılerdir. Bunun için A
merika ho.knmeti daha karann 
bqında iken geri dönmekten 

"'6qka muyafık çare g3rememiı· 
tir. 

Mamafih &yle görlllllyor ki A
merika hnkümeti Rus odun ha .. 
murlanoın ithali meselesindeki 
ilk karanuı değiıtirmİf olmakla 
beraber bUtlln bnton maksadın· 
dan feragat etmiı değildir. Rus
yadan gelecek odun hamurlan· 
11111 miktarım tahdit elmiştir. 

ihtimal ki bu tahdit bir mnd
det sonra daha ziyade artacak-
tır. Diğer taraftan Amerika hü
kGmetinin ltalya mll'Yaridabna 
da ayni muameleyi tatbik eme
linde oldpğu hakkındaki ıayia· 
Iar calibi dikkattir. 

Hulasa Amerika hnkumeti ye
ni gQmrllk tarifesile biiytik bir 
himaye yoluna girmiıtir. Bu hi
maye yolanda ilerledikçe muh
telif Avrupa memleketlerinin 
Amerikiya ıimdiye kadar sat· 
bklan mallann müıteriıi eksile
cek, Avrupada zaten mevcut o• 
lan iktısadi buhran bir kat da· 
ha artacakbr. 

Bu vaziyetin neticesi her hal· 
de ıiyaıet Aleminde büyük ta
havvüllerin baılangıo. olacaktır. 

...IWufcel .A.su.. 

.Şarktaki vaziyet 
(Ust tarafı 1 incl ıagılada] mi,, yolda telıraf hatlarmı yıkmıf, 

gazetelerinde nqredilmit olan ra- keamittir. 
kamlardan farklı ve bizim ale1hl- Oramara taarnuı edenler tedip 
mize mübaligahdll'. Binaenaleyh kvnetlerimiz tafafından ııla bir 
hakikate muvafık değildir. Bunun· çenıber içine almmıtbr. Orada on· 
la beraber Fraııauı razetelerinin llQ'JD P!k yakında klmilen imha 
Londradan aldıkları telgıaflarda edildiiini ölr~necejiz. 

CENNET .. . 
FEDA YILERI 5Yazen:ÖH1U~14= 

Kudüs patriğinin sözü : 
= j w - • 

• Siz eair değil, misafirsiniz ! ,, mevzuu babı rakamların Türkl~ Huonun ta&rnlzu ü:urine o ta· 
de~ abnnııt olduğu iddia edilmek- rafa lbım selen lanYetler .evko- - 107 -
tedır! lunmqtur. Bu küatah baydutlann h. CI . • ·ı d" z d ·· d d:a: CI 'fl 

1ıte itin ıarip ciheti burasıdır. da kendilerine layık olan akibete rart a sdi ınd~i:~ ~ 1 t• e !• J.. un~n gon er 14! ~-; 
Acaba mevcut Türk menabiindeıı kaYUpıalan uzak delildir. yorunıd •• uBtanl i._1_ attit ~ıKD d~~~ı· ~en lotnmUftı, ve ona ne" ' ı . 
fula salahiyet iddia eden bu utib.. _, ba k 1 re za eaı a eucm eqı reaı u uıun Dl ana mıt • 
b b.. • i · ., Huo, raann teca'rilzle a • içindedir Bale bek emireıi ıizin Zeydun dıtarda kaç kiti bulun• 
ar2 mel 

11 dı::kti{~ıt • · ti • • mamıı, •J"İd J&lllanda mtiıtakil elinize g~erıe Sultan onu iıtirdat duiunu sormuı, bunlarm 19k ol· 
hal.;::_ ran • ü" atFıre ennın Kürdlıtan ~ bir beyanname için her feclaklrlıfa katlanır. Siz dulunu anlayıqca hemen arkada§• 

ı wqır vazıye • • • • ranaız ıra· de n-_....ittir b la b 1 d b. • . 
zetelerine Londradan bu huauata ~ ... - • u zı ir rehine olarak kullanabi· ann an ırmı çaiırntff. ona em• 
verilen malhıatı Iran hUktlmetinin . Huon~ ~rettili be7anoame lir vo bu ıa1ede Sultandan ıayet retmitti: • 
dikkatli okumuı lizımdır. Filha• halclnn~a alınan mOteomımı !11ald- iyi terait koparabilirıiniz. Bu ıe- - Hem~~ kap~a ııt! •e lale
kika biz lraD hudutlannda memle-- DMıta ·~~ bu Mrı..cte ~ ıqan taiti kopardıktan toııra Balebek bek emtreaının ~e.lım olmak üzere 
ketimiz aleyhine bir takım tahriklt hareket0?"1. T~ ı~elen • tal'~· emtreıini ona teslim edeceiiniz za- hazır~an~ıiı~ı söyle~ demi!. 
ve tecemmüat vukubulm•kt• oldu- fm~~ bar ı~ca tMlm~e ~~erı~· man bize haber verininiz, biz de Bır ~!ğ~rıne, ıenın. vuıfen bu· 
~u söyledi~e lruı hUkGmeti ?e dilıoı halbuki b.ıım Kürt utikli.lı· onu kararlqtırdığmuz tekilde ka- rad.!111 ıı~l~ce tm~ak v~ d!"~a! 
onun nqiri efkin olan Jran pae- ni lmaim matuf old~u Ye bu çırmz:. Bunu kabul ediyor musu· ffhır haneme çıkarak vezıntimızı 
teleri hakikati inkl:r etmekt. nrar J.olcla ,~ima ~~ .CS7le- nuz? Sultan • Salihattine . ~~· 
ediyorlar. Türlriyeye hudut olui ~ar. Patrik biru dütündü. Balebek Sen gende kal. ve e'Yln ıçıncle. bir 
Iran topraldannda ailktln n ıakO· Ba MJ.•D"•JDCMle T~ öl· emireıini ele ı~irerek onu rehine yere ıaldan. Bız ha'reket ettikten 
net bulundu~undan bahae1Unrlar dirU .... Ktbtl.nıı intilaım almma· ın&Ma11nda kullanmak ona bir çok sonra aen de dakika . fevtetm~en 
Halbuki hakikat öyle dejjlclir~ u .. tawiJ• ohmlRalıtadv. ıeyler kazand01J'dı. F.ırat buna Y~~ çık 1 Esrarkeıle~n toca~le-
Tevsik edilmemit bir 14dPlde 7-d; Y~1'f Mr atr.. mQkabil Balebek emtre.ini de Sa· rım ve onun bu tevkif ile ali.kaaı· 
mıı olm.kla beraber lran ta~· Bi Od ,ctmlür letanbul matbua.· Jlhattine tealim etmek llzfİn ıelir- m unutma t • • 
larmdaki Kürt a.tiretlerin Tİ&ID· ~ doleffll bir ~ tvktakl di. T e.lim ec:Jilmezae bütün o ka· M ~nra Zeydun ıçen g\rmlf " 
yedeki uilere yardım IÇin hUtrlan ·ı-• 1.a.!..._.. bir mÜcıdet ev• zanç zayi edildikten baJka müthit e eHye: il T 1. ol M-! 

ıdukı ::..,.___ L- L_._ __ -,,~ P~llM 1 · ·ftar im-'- .. _,_n - azır o ea un _aca•-
~q o annı •v:-~-- gu nauar Yel ha1-r .. aldtlı halde ehmm\iyet z~ar ara gın . o ax murıuw~· . . .. .. • , 
bdhaaaa nazan dıkkate ahnmalC i bi idare ad.mmdan bah du. Fakat pah'ık, tereddüt etmedı: demelı~tı. Çd~.nkü ~rar~dn ... 
lazım ıelir venn Jen r • d d l • - Kabul ediyonım, dedi rar me upne eme u tia pat--

Bir kaç rin eYVel bir ahali p• aedl7ord~. Bu! ~ a ::!""" 1~ - O halde bu taahhüdünüzü rikinin .elin~ .diifmek yektir. 
zeteıi birinci mıntaka müfettiti fi>. taşrih ~·~•ii için gazete. QPVZ ve; mühürle "nizf Melıke ıtiraz etmeden kal'*' 
rahim Tali Berjn p.rk hacl~n: !:• JC!'Taı~ıt':ı::;:. bu..:. y ~atri~ dütünmefen kalem ki.· ~aazırla~~V:ü~eydunun kohmda 
den do~ayı met ul oldun fıkrmı ıııeÜile bu huausta riy..tta ğıt ıstettı ve yazdı : pıya 1 
ileriye' ıürmüttü. Bu huauataki fik· bal drlve net "Ş h··ı b 1 Emir Zeydun kapıda baiı:rdr: . ıt 
. . . .. b. d .6.I. un u ar. ey u ce e muazzam Balebek emfreti ~ 
Tımız aynı gun ız e yazmıra-. B .. tü ba netti bn uh eauı Sinan Hz namına hareket eden - . 
Bizim noktai nazanmı:ıon ne.beti _......._~ Ma .Jl':oı-- , T'~ı· b d . . . . t klil. .. Bal bek Ve kendı adamlarına emtatdi 
d .. A d 1 . y-ı-ad yu.uu-. eYJIUU ~ •t uı &f aısımn e ı uzere e 'Ati t• ·-•-r , un na o u &Janamm UVY arı B d ~•dL c_......_L& _ 1•1e d b. .. . M ı·L- hatun L--- •-ı· - arımızı go ınuu 

1 1 • . . e5 .... D". ~--- 'Yll.JI r en I" emıreaı e lac un DaDll ~ ı• · ti ld:ı...a.~ ,.;:,..._ 
a arak ~azete ore. tebhi etm11 ~- ridir. ıiıi ve onun SUitan Se.lihattine kar- . A ar ıe ~ ~~ tıNWU 
~uju _bır telaraf ıle t"~ etDıilı- Ira toprltfı,.., glnnlfl~r 11 rehine maka.mmda kullarulmuı JCafile. ~eydun ıle Melikef! TO ~-
tır. Zıra bu telll'afta ReDidlmhur . • mukabilinde mu··c--':nit-h• Melike yetlerım ortalarına alarak baieliet 
H · lb b" Ti* Be · l El-Abram pzete11aın Baidat .,..,. "'1 · • t d. z.m!' • ra ım ı . 1'~ • tana • • ,,. hatunu ıeyhülce 1 hazretlerine etm.ıt er 1• . • • • 
d~~ın~ v~ .m~y~ffakiyetım takdır m~Mrl " ~ ~=.ı teslimi kabul ·ve taahhüt eder ve bu . Yalnız geybülcebelıo ~ ~ 
ettiiı bıldınlıroıtır. ~ JÜlaeli ~-••~taahhüdümü yemin ile tenilc ettik- adamlarile birlikto bunlarAM'a ~ 

Bununla benaber dOn ak~ ı•· 1•• hiı- telpafa ~re Kürt Mile~- ten başka onu ifa edeceiime hali· nlmış ve kendi yolunda altmiaıı. 
zetelerinden biri tekrar tu:k hadi- d~ hlr ıa.. ı.-&' 11r feıi oldutum Hz. 1bnullahı iıhat Kafile mabedin kapmna warclı
ıeıinde met'uliyot meaeleilne t.- mitlerdir. Biiı~ ~ğe eylerim. fı zaman kapı hemen ~-..ı..
m--.a ederek lbra!Üm T&ll ~-. nuıl munffü old an anlqıla- KudUı Hbiki, d~ IODI'& 'bu dun ile arkadq~ tlfiJ\lan 
mini de~!lae d4:. ~yetini ·m... mwıııtır. . .. taahhüdünü b~k mtlhürile mü· &lmmıı ~~ .~~pai .Kudü:' ~ 
ul me-.kimde aoatennqtir. Bhi iMi Buna kartı Irak hilkelaeti Turk hürlemit ve kllıdı bq daiye ver- yanma goturulınütle.rdt 
mütaleanm hakikaten bu ı&Rt~ri ükt\metine cloethaiuml temin ve mitti. Patrik Melikeyi himt I• ..... 
temıil edenlerin fikirlerine ••· t"ill'ldJe düımanluma lrüta rahat Arb'IC 8(llebe1' emlreainin nere- eClerekı 
mile te'Yafuk ettiğinden tilPhellJiz. ~ 1ö19i~nl ilapat ede- de olduiunu g&termek kalmittı: . - &lehe~ emtr..ı~· 
Çünkü ayni ıazetede bu miitalia- eek tedbiiler .ı..1t1r. Baı dai: rada eıir detil, Mat • 
nm intiıar ettiii ıayıfada lnibinD~ - - Yüz u1'erlnize emrediniz! niz. Adamlarmızden hi' ..... ~ 
zıt iki fikir vardll'. Bir tar.fta .. Al· s· L h Bana refakat etainlel'I kunulmıyacak. lıteraeniz_ banLjp 
n.dağındaki tePk.il ~lrieti -~•"'!'~ Jr f! g~ete- Patrik, ellerini çırptı ve içeri gi .. Jehrin haricine çıkaririz. .l.teaenb 
kit yapı~ adt ıe~v!\ teıılill~OJ? ren ralilbe: burada tut~ru. . :..-: 
bqka bır teY degıla ... ,, demldifı • h . . d - Yüz asker lbmı, hemen ha- - Melıke ceYaP verdk . 
halde diğer sütunda "Şvk hudqt· CJSİ şe MffiJZ e zır olsunlar. Hazır olduktan tonra - Kudüs patriki! HepbDW ... 
larımrzda çıkan h&dise alellde bir zabitlerini buraya getir! rin haricine göndermek latfqQcla 
haydut itinden Ziyade .. devletbQlze Rahip çıktı ve bet dakika ıon· bulunursamz, ba iyi!iiinizi mnat-
karıı >:•pd~ı, bir ·~i~ oıdU~ M. Pilibinlıki neler r• bir zabitle birlikte seldi. m•JIS.. . . • 
v_e hançten ı~are edddılı ~n ı~ Patrik emir verdi: Patrik banu ~1. ~:. fft 
tıkçe daha zıyade TUnh ıle anla· anlabyor? - Bu zab göriiyor musunuz? - Hayr, dedı, •1Z1 bir Dicldet 
şılmaktadır:,, cümleei Y&rdQ'. Aca· • Onunla birlikte hareket edecek, mitafir ede'ceğiz. Bunu kaba! ede-
ba hu iki telakki tekJinden h...,Pi Polonya pzetecllertnd.en ve Leh res- onun g&terdiği e'Ye girecek ve ora• cebiniz. 
bu gazetenin kendi fikridir? Cüıt- mt •Jansı muhabirlerinden M. Roman da bulunan Balebek emlreai Meli· - O halde amca zadem &Dk 
kü birinci tıkka ıöre prk hadite- Pdlbinlw dan k&tenceden fehrlmlze ke hatunu bana getirecelcalniz. Hiç Zeydunun bana çok yakın bir ye'fW 
ainde mes'uliyet meaelainin mil· gelmJfdr. bir kimıenin bundan baberde.r ol· de bulunmasını ve maiyetimde bu
taleaaı baıka, ikinci tıka ıöre gene M Pillbinlski kendlsile görüten bir marn~ dikkat ediniz. Avdetini· lunan diğer zevatın !ehir haricinde 
~ka. bir ~·t~kamet üzerinde yü- muharririmize: zi bekliyorum! serbest bırakılmalarmı rica f.ldWo. 
rumeıı tabtidır. . - Memlckednize ıırf seyahat için Zabit diz çöktü, eiildi ve hemen rum. . if 

Bizim fikrimiıce tar~ hadiaeU geldim. Anc&k tki gön kalabilecetun için kalktı, patrike veda eden batı dai· - Bunu kabul ederb. ~ 
ile memleketimiz için açılan vazi. çok mtlteessifim. Hayatımda çok seyahat nin arkasından yürüdü. Patrik hemen emretti: . 
feler henüz bitmit değildir. Billkia ettim. Fabt blS kadar gOzel bfr tehir Mabedin kapıaı önünde yüz atlı - Bu mevkuflan erkenCleıı te9 
bu vazifelerin en mühim ıafhuı ıördUğömG hatsrlımıyorum. Köstenceden duruyordu. Zabit bat dai ile bir· hir haricine çıkatımz. ve orada...,_ 
henüz girmittir. Meselenin en mil· gelirken vapurumuz boğaz içinden geçti. likte bunların batına geçmit ve beıt bırakınız! .H~ydı. 
him ciheti de Türkiye ile lran ara· Böyle lldf bJr panoramaya hayatımda başka hepsi yürilrnüılerdi. Bunlar patrıkin kartıamdan çr
sındaki ~aziyetten mü~vellitt~r. hiç bir yerde tesadüf etmedim. Bir saat sonra Zeydun ile arka· karıldılar. Kar§ı•ı?da yalnız Zerı 
Me.s~lenın bu safhaıı taıfaye edıl· Şchrlnlzi lAyikiyle gezemedim. Her daşlarının oturdukları evin kapııı dun ve r,alnız ~;lıke kalmqb. 
medıkçe gazete ıütunlannda mea· h ld ilk fı k b ra 1 k ıiddetle vuruluyordu. Kuduı patrıkı sordu: • • a e rsatta te rar u ya ge ere s· . b d b __ ..ı 
ulıyet münakaıası manasız bır de- ZUJtca bir zaman kalacağım. Bilhassa lçerdekilerin hepsi zaten uya· . ;-- ızın ura a u Zam1U1Ua 
di kodudan ileri gidemez. ~arayı yeni TürkJyenln merkezini gör- mktı. Zeydun, Melikeyi hemen ~ıçın bulunduğunum • ao~ıyaca• 

Ağrıdağı havaliıinde kısmen ıH k de d" d mı ttr' Sultamn nezdine iadeyi dütünüyor gım. Bunu amcazadenızle bır ara• 
· h d·ı · kı d imh d"l me". ço arzu e r un, e ş · · lı 1 d b 1 d k - 1-ım a e ı mı§, ımen e a e ı · d . .. ve Mebkeye bunun çok hayır o a· a u unmamz an az ço au.u,.o-
mek üzere olan haydutlann vazi· Ha~ fnkdtbımız hak~m a n~ . d~~n: cağını, çünkü bu eayede Haldun ve rum. Bu her halde 8.tıkane bir nıa• 
yeti artık onların hariçte bulunan dilfönti soran mu~aırirlmıze M Pılibınıskc Meırure ile birleteceklerini anla· ceraya benziyor. Fakat ıizin Şe)"'! 
yardakçılarını telita dütürecek bir - Memleketınizdc çok kalamadım. tayordu. Kapının vurulrnaaı yeni hülcebel ile alakanız nedir? 
hal almııtır. Esaslı tetkiki istinat etmeyen bir fey bir hadisenin vukubulmak üzeH - Bir alakamız yoktur. Yahu:s 

Okuyucularımız pek iyi hatır- aöylemek lsıcp::ıcm. . . olduğunu gösteriyordu. Zeydun ar· bir aralık bi~i esir etmiılerdi. Bis 
larlar ki bundan bir hafta kadar ev Fa~at her halde hır m ısll daha ol· kada,larından birine kapıyı açma• onlann kaleıınden kaçtık 1 
vel Harzan ,eyhina mensup teki-. mayan ~i~. har~~c~ Böyle ~ir lnlntAbı ıını emretti. - O halde ~u?un için ıizi tek· 
ler, Hakki.rı vilayetinin Onmar ancak buvük reııınız başarabllırdL Kapı açıldı. rar elde etmek ıatıyorlar. 
nahiyeıine teca"riiz etmiflerdi. Bun Bence Mustafa Kemal paşa, mareşal - Kimsiniz 'Ye ne istiyorsunuz? - Bunu nereden anladınız? 
dan bir hafta sonra da timdi met· IP,ilaıdskl ve Mnısolini zamanımııın en - Balebek emlreıinin Kudüs - Bunu onların bir adamı ba• 
hur ,akilerden Hasomm bir bun büyük Uç adanıubl'. patrikine teslimini iıtiyoruz. Bütün na h~ber v~rdi ve ıizin yerinizi b.• 
maiyetile birlikte Suriye hududunu M. Pilihinbkl bugün akşam 05tü ıof- bu ev halkı Kudüs patriki emrile na gösterdı. · 
geçerek topraklanmıa turnıa et• nya huebt edecektir, mevkufturlar. (Bitmetlt)_ 
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Orta Anadoluda Seyahat Mektupları : 2 
• 
lnebolu ıssız 
acınacak b. 

ve köyleri 
haldedir 

Vapurlar boş bir sahilde mendi! sal
lıyan bir kaç yolcu görseler 

durup a ıyorlarmış .. 
lnebolu: 

Kllre ile Inebolu arasında se
yahat o kadar güç ki ... 35-40 
kilometrodan ibaret olan bu me
ıafe bir taraftan yolların fenalı
ğı, diğer taraftan toz bulutları
nın çok kesif olması hasebile 
bin mllşkilatla almıyor. Jnebolu 
Kiirc arasında gerçi gurup gu
rup yol ameleleri yolun tamiri
ne çalışıyor, fakat bu kadro 
ile matlup temin edilemiyecektir. 
Bu ıosa için Kastamoninin çalış
kan valisi Murat beyin himmet· 
!erini rica ederiz. 

Otomobilin içinde ve bir yığın 
toz halinde lneboluya girdik. 
Milli mlkadele ve onu takip 
eden senelerde kalabalık bir şe
hfr hali alan lnebolu bu sellofl 
çok tenhalaşmış, adeta ıssız de
necek dereceye gelmiştir. 

Bunun sebebini memlekette 
mahslis olan umumi işs;zlikten 
ziyade Inebolunun hususi vazi
yetlerine atfediyorlar. Bir defa 
berinde en çok iş yapılan ke
restecilik lneboluda sönmek ü:ıre 
bulunuyor. 

Şimdiye kadar bütün maişet
lerini kereste işlemekle temin 
eden köylü, son seneler zarfında 
ormanlara konan bazı takyidat 
yüzünden iş göremiyorlarmış. 

Orman idaresi ile lnebolu köy
lOıU arasında mahkemeye düşen 
ihtilafın adedi (950) yi geçmiş ... 

Eneli kereste fçin borçlana
rak tüccardan para alan köylü 
orman iıliyemediği için tüccara 
borcunu ödiyememiş, binnetice 
yapacak İf bulamadığı için aç 
kalmıf, tilccar da verdiği para 
mukabilinde kereste veya ala-
cağını alamayınca mühim bir 
~ok açıkla piyasadan çekilmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

lnebolu köylerinin vaziyeti acı
nacak bir haldedir. işsizlik yü
zünden parasız kalan bir çok 
k6yler pazara geldikleri zaman 
25 kuruşluk mısır unu alıyorlar 
ve köylerine gidiyorlar. Bu 25 
kunıtluk 2-3 okkadan ibaret 
olan mııırı, otla, meşe palamutu, 
kozakla karıthrarak üğütüyorlar 
ve 5-6 kişiden ibaret olan aile 
bununla tamam bir hafta idare 
ediyorllrmış. 

lnebolu köylüsfinll güldüre-
bilecek bir tek şey var: Meyva
cıhk. Bu !ene meyva çok bol. 
Bu havalide köylünün bütün 
mevcudiyetile meyvacıhğa ehem-

miyet vermesi zaruri görülmek
tedir. 

Kasabada, iktısadi vaziyetin 
durğunluğu diğer işler üzerine de 
tesir ediyor. Evelce limana bir 
vapur Yar baıı kalabalıktan 
kimseyi almıyacak bir hal alırdı. 
Şimdi o kalabalıktan eser yok. 
Esasen gün geçtikçe azalan yol
cu mıktarı lnebolu'y~ da artık 
bir menfaat temin etmİJ or. 

lnebolunun son vaziyetinden 
eski şen kayıkçıları gibi vapur 
kumpanyalan da çok müteessir 
olmaktadırlar. Öyle zamanhr 
oluyormuı ki limana u~rıyan va-

purlar aldıkları navlon ile liman
da yapılması mecburi olan mas
rafı bile ödiyemiyorlarmış. 

Şimdiye kadar Karadenizde 
muntazam postalar yapan milli 
kumpanyalar vapurları yaktıkları 
kömürün parasını çıkarmak için 
programları hilafına Abana, Hişi 
ayancık gibi şimdiye kadar hiç 
uğramadıkları kUçlik iskelelere 
uğrıyorlar ve buldukları yük ve 
yolcuları muayyen olan tarife
lerinin çok noksanına alıyorlar

mış. Hatta, lneboluda işittim 
bu vapurlar için yarı şaka bir 
söz de söyliyorlar. Güya bu 
vapurlar denizde yoluna devam 
ederken laalattayin bir tepe üze
rine bir kaç kişi çıkıp da 
mendil sallıyarak yolcu olduk
larını ima etseler yapur derhal 
oraya yaklaşarak orada duran 
bir kaç yolcuyu alır, bu suretle 
ne alırse kar sayarmıı. 

lneboluda senelerdenberi hal
ledilmesi beklenen ve seneler 
geçtikçe kuvvetini kaylieden di
ğer bir mesele vardır. Liman 
meselesi. Kastamoni iktısadi hav
zasının yegane iskelesi olan 1n e
boluda, şimdiye kadar yfizlerce 
defa yazılan bu mesele hala yllz 
üstü durmaktadır. Evelki sene 
hükumet, burada mevcut men
direği uzatmak için, o zaman 
inşaat halinde bulunan Amasra 
limanı ile beraber sarfedilmek 
üzere bütçeye yüz bin lira kadar 
bir tahsisat koymuş. 

Amasra limanı bitsin diye pa
ranın bir çoğunu oraya ayırmış
lar ve Ineboluluya ayrılım para ile 
de biraz iş yapılabilmiş. Geçen 
senede on bin lira ayırmışlar. 
Bu sene Nafia vekileli lnebolu· 
lular bir müteahhit bnldukları 
taktirde verilmek üzere bütçeye 
80 yahut yüz bin lira koymuş. 
Fakat lneboluların müteahhit 
bulmalarma imkin yok. Zira en 
evvel iş yapabilmek için tedarik 
edilecek tesisat ancak 60 bin 
liraya alınabiliyor. Müteahhit 
böyle bir mukaveleye girince bu 
sene ancak ya 20-30 bin liralık 
bir iş yapacak, belki gelecek 
sene bütçeye bir şey komayacak 
ve elindeki tesisat sipsivri kala
cak. Bir ecnebi grubu bu işi 

üzerine almak istiyormuş. Fakat 
hiç olmazsa lneboluda 400-500 
bin liralık iş yapmaları mümkün 
olursa Parayı da peşin istemiyor
larmış. Bu sene tahsis edilen 
miktarı bu sene, diğerini de tak
sitle istiyorlarmış. lnebolululann 
şimdi en birinci arzuları bu. 

Talat M'limfaz 

Irakta intihap 
De) li Telı;r:ıf gazetesi tarafından ve

rilen malllmııta göre lrakta umumi itiha
bat yapılmakta ve ilk neticelere göre 
İngiltere- Irak muahedesi lehinde olanlar 
kazanmakı ndırlar. 

J lali hlzırda Londrada bulunan Irak 
lıaş\•ckili i ~uri ~ait p:ışa Londrada bu
lunan Mısırlı, Fili•cinli Ye Suriyeli milli
yetpen erlerin re) ini i~tifsar ecmis, bun
lar unıurnh etle muahedenin bbulü le
hinde lıeyanı ıniıta!ea etmişlerdir 
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Jandarma imalcithan'esi i!anatı ' Seyrisefain 
300 Eğer takımı kapalı zarf usu!ile münakasaya konuldu müna- ,11{, __ .._ ____ ._ ____ _ 

kasa 13 Ağustos 930 Çarşamba günli saat 14 te Istanbulda Ge
dikpaşada jandarma imalathanesinde yapılacaktır. Şartname ıma
lathaneden verilir. 

Teklifnamenin tarzı imlası şartnamede münderiçtir. 

Siirtte seyyar 10 jandarma alay 
kıunandanlzğzndan: 

114000 ilci 228000 kilo arpa 
Alayımızdaki hayvanatın Mayıs 931 gayesine kadar istihkakı 

olmak üzre yukarda mıkdarı yazılı · Arpa kapalı zarf münakasa ile 
satın almacaktır. Münakasa 17/Ağustos/930 pazar günü saat 14 te 
Siirtte alay merkezinde yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve almak 
isteyen talipler Istanbulda Jandarma İmalathanesi Müdüriyetine 
müracaat etsinler. 

Giresonda iki numaralı jandarn1a 
efrat mektebi ınüdiiriyetinden.· 

Giresonda bulunan iki numaralı jandarma efrat mektebinin 930 
Eylülünden itibaren on iki aylık ihtiyacı olan (148000) yüz kırk sekiz 
bin kilo ekmek kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. İhale
si 27 ağustos 930 çarşamba günü saat ondörtte Gireson jandarma 
mektebinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif 
mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat on üçe 
kadar mektepteki münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. Şart
nameyi görmek isteyen her giln mektep müdüriyetine müracaat 
edebilirler. 

''Belvü,, de ı 1 Defterdarlık 11€1.nıarı 1 ' 
Tayyare cemiveti 14 ağu~- Beyox[ l . "d .. 
tostlJ bir müsamere veriyorj ~ uma mu ur ... 

14 ağustos perşembe akıamı lüğünden: 
F enerbahçe «Belvii• gazinosun- SA TİLIK EV - N: 4 Topçu 
da Tayyare cemiyeti Kızıltoprak başı çıkmaz sokak yazıcı mahal
şubesi tarafından bir müsamere lesi Calatasaray birinci kat taş-
verilecektir. lık bir oda bir mutbak bir ay-
Müıamerenin muntazam ve dmlık mahalli bir kuyu ve mer-

mUkellef bir tarzda olması için diven aiti ikinci kat iki oda bir 
reis Osman Haydar B. in ne- sofa bir hela bir dar aça üçüncü 
zareti altında hazırlıklar yapıl- kat iki oda bir sofa bir kömür
maktadır. Müsamere programın- lük tahmin edilen kıymeti defa
da dans müsabaka1an ve baş- ten verilmek şartile (1500) liradır 
ka birçok cazip eğlenceler var- . (R) 
dır. KiRALIK DEPO - No: 19 
Matbaamıza ~elen eserler: Yeni şehirli sokak Beyazıt ma-- hallesi topane icar müddeti bir 

senedir tahmin edilen senelik 
Fizyoloji müessesesi hakkında 

kirası (264) liradır. (R) 
Darülfünun tıp fakültesi müderris

lerinden Prof. Dr. Kemal cenap bey tıp 

fal"iiltesi Fizyoloji müessesesinin faali
yeti ve neşriyati hakkında bir eser yaz
mış ve intişar sahasına çıkarmıştır. Fizi
yolojl müessesesinin tekamül ve inkişafı 

çarelerini ve ecnebt müesseselerle mu
kayeseleri muhtevi bulunan bu eseri alA
kadar karilerimize tavsiye ederiz. 

RESiMLI AY ÇIKTl 

KiRALIK EV - No: 6 Kireç
hane sokak kuru çeşme iki kat
ta 8 oda iki sofa bir kömürlük 
odunluk iki hela ve bahçede 
harap mutbak ve bir hamam 
icar müddeti bir senedir. Tah .. ' 
min edilen &enelik kirası (240) 

1 

Resimli ayın ağustos nushast çıktı.Bil
hassa: " Hapisaneleri Boşaltmak }Azım,, 

•• Özbeklerin hayatı ,. " Bir edebiyat 
cemiyetinin anketi,, _ "Mahmut Sadık 

Beyin hayatı., .. Sadri Etem beyin 
" Bir Kayış Kpotu., isimli hikAyesi... İm
zasız adam ve 1lhami Bekrinin şiirleri. 
" Görüyorsunuz ve duyuyoruz sütunu .. 
V.S gibi yazıları okuyucularımıza tavsiye 
ederiz ..... 

Nasıl Giviıımeli 
Merhum Saff;ti Ziya Beyin 

bu kıymetli eaeri kadın ve er
keklerin hususi ve resmi hayat
larında nasıl giyinmeleri ıcap 
edeceğini izah eder. Tayyare 
Cemiyeti şubelerinde ve kitapçı
larda bir buçuk liraya sahlmak
tadır. Bütün hasılab Tayyare 
Cemiyetine aittir. 

Hilaliahmer 
tenezzühü bugündür 
Hilaliahmer Fatih şubesi tara

fından tertip olunan tenezzüh 
bugün yapılacaktır. Vapur saat 
(19) da köprüden haraket ede
cektir. 

Hildliahmer Kaaı· öy şubesfnden : 

Çifte havuzlarda Cemil Paşa 
parkında Hililiahmer menfaati
ne olarak her cuma saat 15 
ten 19 za kadar gezilmesine 
müsaade edilmiştir. 

liradır. (R) 

KiRALIK HARAP KÖŞK -
No :4/1 Kireçhane soka!; Ku

ru çeşme zemin katta bir taşlık 
bir hela bir mutbak birinci kat 
iki oda bir ıofa icar müddeti 
bir sene, tahmin edilen kirası 
(72) liradır. ( R) 

KiRALIK BAHÇE - No: 2 
Kireçhane sokak kuru çeşme 

22 DönUmden ibaret bulunan 
bu bahçede 104 adet muhtelif 
cins ağaç mevcuttur tahmin edi
len senelik kirası (60) liradır. 
kar müddeti bir senedir (R) 

Balada yazılı hanelerle bahçe
nin satış ve kiralamak muamele
leri açık artırma ile 9-8-930 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 buçukta Beyoğlu mal
müdürlüğünde temdiden yapıla
caktır. 

Bakır.:·öy Malmlldürlüffiinden: 

Floryada denizden dolma ve 
Kalitarya köylülerinin fuzulen 
tahh işgalinde bulunan kumsal 
mahalli bir sene mücdetle kiraya 
varilecektir. Bedeli iki taksitte. 
Biri ihaleyi müteakıp ikinci tak
sit Ağustos 930 nihayetidir. 
Muhammen bedeli 300 liradır. 
fcra muamelesi 11-8-930 Pazar
tesi saat on beşte Bakırköy nıal
müdürlüğünde yapılacaktır. 

1 

. 

l\lerkez acentesi; Galata Köprü başındı 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi~ Mah

mudiye ilanı altında lstanbul 2740 

lskeaderiye sürat postası 
(IZMIR) vapuru 8 Ağustos 

Cuma 13 de Galata Rıh

tımından kalkarak Cumar
tesi sabahı İzmire ve akşamı 
lzmirden kalkarak Pazartesi 
lskenderiyeye varacak ve Çar
şamba tskenderiyeôen kalka
rak lzmire uğrayarak Js-
tanbula gelecektir. , 

1 rabzon ıkinci postası 
(KARADENtZ) vapuru 7 

ağustos Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa· 
ya gidecek ve Pazar 
iskelesile Rize, Of, Siirmene, 
Trabzon, Polathane, Gire
son, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, lneboluya uğrıyarak 

gelecektir • _ , 

YALOVA 
A 

PLAJ ve 
Kaplıcaları için 

Cuma po&taları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13,15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
5,15 18,00 19,00 19,45 

. 

, 

Yolcuların bilhassa plajlar
dan azami surette istifadele
rinin temini için saat 13,15 de 
bir posta yapalmıştır. Bu posta 
Köprüden hareketle doğru 
Yalovaya 15,25 de varır ve' 
Yalovadan 19,45 de kalkarak 
Köprüye 21,55 de gelir. ' 

Mudanya postası · 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya , 

uğrayarak Gemliğe kadar 
( Pazar, Çarşamba ) Mudanya- • 
ya kadar saat 9 da ( Cumar-
tesi, Pazartesi, Perşembe) 
Ereğli vapuru tarafından ara• 
lık postalar Armutluya da 
uğnyarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
sefain rıhtımından kalkarlar. 

~-------------------·· Antalya postası 
( ANAF ARTA) vapuru 10 

ağustos Pazar 11 de Galata 
rıhtımından kalkarak lzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et-
biye, Finike, Antalyaya gider 
ve dönüşte mezko.r iske
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Dalyan, Marmaris, Kuşadası, 

Çanakkale, Geliboluya uğrı
yarak gelir. 

Bozcaada postası 

.. 

(G E L 1 B O L U) vapuru 9 
ağustos cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibo!u, 
Lapseki , Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek ve dönüş
te Çanakkale, Lapseki, Ge ' 
liboluya uğrıyarak gelecektir. 
~ . 
Satılık ve kiralık hane 

Divanyolun'da Diyarıbekir kı .. 

raathanesi solfağmda 16 No. 

kargir hane: Altı oda terkos ve 
sarnıç ve elektrik ve hamam ve 
bahçe, görmek ve gezmek iste
yenler her zaman Evkaf Müdü

riyetinde odacı Salim efendiye 
m üracaat edebilirler. 





Cnctt)"t re11ou!lfCClt ttektrplann herine idare lçlııse (idare ) ya.zıya 
alt lt ( Yın ) !~uetl l.011 :. lmılıdır. 
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......_~~1/ 
:Tehlike ·.~/;.· 

yavrunuzun--~ıhhati için ! 
Çoculun hayatı müstekreh hatarat taraf· 
tndan tehllk•ye tıka edilir. Onlar çocuğun 
mukavemet kablllyetlnt azaltarak mUdafa
aaız 1Cü9ük vücuduna hastalık afılarlar -
'Ha,arat tlfuUyetln en korkunç afetidir• 
Onları Fllt il• öldürUnliz. 
F'llt sinek, sivri sinek, pire. auve, karınca. 
hamam bôcet\ ve tahta kurularln• ltlAf v• 
yumurtaJannı tmha eder . Tehl\keslzdlr 
Kat'iyen leke yapmaz. 
f"llt ı dlter hafarat öldürücü mayllerıe ka• 
••9tarma:111nız. Sarı tenekeye • •lya_h· ku• 
tasa dikkat ediniz. · 

~~- ~ ;JJaha _;.çabuk _6lclürür 
' . . ·~ 

Umumi Deposu :J. BERT ve şO.REKlSI lıtanbul - Galata Voyvoda Han "' 

Emvali metruke müdürlüğünden 

Satılık Nısıf dükkan 
Rumeli Hiaanada Ali Pertek mahallesinde Hisar 'caddesinde 

eski 57 yeni 95 numaralı dükklıwı alb hisse itibarile· Hazineye 
ait l1ç hissesi, bedeli dart taksitte adenmek tb:ere 700 lira bedeli 
muhammen ile 16-6-930 tarihine mliaadif cumartesi : giinii saat 
14 de aleni müzayede ile aablacakbr. Taliplerin % 7,50 teminat 
makbazlarile ıtaıibul Milli EmJlk mtld6riyeti utıı komisyonuna 
mtiracaat eylemeleri. . 

Ebe mektebine kayıt ve kabul 
• 1 • -

şeraiti 
1 - Tıp faklilt.esl riyasetine istida. 
2 - Beı tane fotoğraf. 
3 - Nüfus teskeresi. 
4 - Mahalleden hliantl hll Te · lkametalb ilmühaheri ( polisÇe 

mus i\ddak olacaktır). 
5 - Aşı ıehadetnamesi ve ııhbat raporu. 
6 - Taliplerin yaflan (20) <len qajı (35) den yukan olmıyacakbr. 
7 - Orta mektep mezunlan imliLaıwz kabul olwıur. 
8 - Alınacak talebe adedi (30) dur. Orta mektep mezunları 

bu adede balii olmazaa ilk mektep mezunlanndan imtihanla seçi
lerek talebe adedi t30) a çıkanlacaktır. 

9 - Kayt muamelesi her gön 10-14 e kadar Haydarpqa' bp 
fakültesi dosya kaleminde yapıhr. 

10 - Taşradan vuku bulacak mllracaatlara cevap verilebilmek 
i~in adresleri yazılı pullu zarf göndilmesi llzımdır. 

Ist nbul gümrükleri mu
hafaza müdirliğinden: 

1- Gümrük muhafaza yıldmm nam motCSrü teknesine müceddet 
makine vaziyesi aleni münakasaya konulmuştur. 

JMahkemo ve icra llAnı:r;J 
/~inci ticaret malı~tmes!nden. 

Balatta SUreyya Pı. fabrika
sını temsilen Abf bey imzalı 
ve hiç kimseye ciro edilmemiş 

olan 3670 Türk lirasını havi 21 
haziran 930 vadeli ve Bedrettin 
Apanay zade namına muhanf:r 
bir kıt'a bonoyu 4 haziran 930 
tarihinde zayi eylermş ve mez
kur senedin iptali hakkında ha
mili olan Bedrettin Efendi mah
kemeye müracaat etmiı oldu
ğundan kırk bet glln zarfında 
senedin mahkemeye ibrazı lü
zumu ve ibraz edilmediği halde 
bu müddetin hitamında senedin 
iptaline karar verileceği ikinci 
defa olmak üzere ilin olunur. 

Jstanbul se'uzind icradan 

A vram asli ' oğluna medyun 
bulunan lstanbul'da Asma albn
da 9 Numarada icrai ticaret et
mekte iken terki ticaret etme· 
ıinden, ikametgahı meçhul oldu
ğu bittahkik anlaşılan medyun 
ba~ı Migail evlailanna ödeme 
emrinin tebliği makamma kaim 
olmak llzere bir ay müddetle 
ilin o'unur. 

Beşi~taş sulh icrasidan : 

Bir alacaktan dolayı Ye aatıl
muı mukarrer bir aynalı büfe 
iki koltuk ve bir kanepe on 
ıandalye ve sair eşya 9-8-930 
cumartesi ıaat 14 de Taksimde 
oilmüzayede sablacağmdan talip 
olanlann memuruna mOracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Keşan. icrasından: 

Keşan bazinei maliyesine 1720 
lira 49 kurut itasına borçlu Ke· 
ıanlı bakkal Dimitrinin yemini 
Damaşku Hiriıtodili mağazui 
yeaan dUyul arkası kazancılar 
yolu cephesi pazar yolu ile mah
dut bir kıt'ada iki bap tahtanı 
dükkin ve ya;hane 7/9/930 
pazar saat 10 dan 17 ye kadai
bilmüzayede aablacağından talip 
olanlann yUzde on p~y akçesi 
ile Kqan icra dairesine müraca• 
atlan iAln olunur. ----------

Yen 'i!hir icrasından; 
Y enitehrin Hıdırbalı mahalle• 

sinden buiuuınz Şerife kızı Sa
bire vekili Muıtaf a tieyle Baba
sultan mahalleıinden Kadir ça• 
vuş malidumu Kamil meyanla
rında mütekevvin boşanma da
vasının icra kılınmakta olan 
muhak~mtsinde: Miiddei Aleyh 
Kimil namına yazılan davetiye 
varakuı zahnndaki mqruba
tında mumaileyh bundan iki se
ne mukaddem semti meçhule 
gitmiş olduğundan bahisle bill 
tebliğ iade kılınmasına ve müd
deiye vekili ilinen etbliğ icra
sını talebetmiş ve bu baptaki 
muhakeme 7 eylül 930 pe11em
be günü saat 10 da Y eniıehir 
asliye hukuk mahkemesinde ba
kılacağından muayyen vakitte 
bizzat gelmesi ve tarafından 
musaddak bir vekil göndermesi 
aksi takdirde gıyaben muhake
me icra kılanacağ1na tebliği ma• 
kamına kaim olmak üzere ilin 
o'unur. 2- Şartname sureti musaddakası komisyon kitabetiuden 

ahnacakt.ır. ( Zayller 1 
3- Bu fşi yapabileceklerine itimadı miitezammın vesaiki hami- '---·----------• 

Şahadetname mi zayi ettim. Yen isini 
len ve yüzde 7,5 pey akçesi ve ya Banka kefaletile ihale giinil alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

olan 27-ağustos-930 çarpmba iÜJlÜ ıaat 14 te muhafaza müdüri- ıs. Erkek lise~inden mezun 350 

yetinde haıır bulnnmalan. -- Mit~t 

= &.ı'\VISI HER. ve~o # &")f UR.U~ .::::-

MATBAA VE İDAREHANE: 
tsTA.1\fBUL, Babıali. An.kara caddesinde •VAK.iT YURDU. 

' Tel 197() (1dare) t97l ıYazı)t20l (Kltapı Telgraf , Vakıt. Posta kutnsu: 46 J 

Kriple maden kömürü münakasası 
lstanbul adliye levaz•m dairesinden: 
İstanbul adliye dairesi kaloriferleri için bilmünakasa mtıbayaa 

edilecek 250 ton kriple maden kömürü münakasaya vaz' edilmiştir • 
Talipler ıartnameyi görmek üzre her gün adliye levazım memurlu• 
ğuna ve münakasaya iştirak edeceklerin de 28 Ağustos 930 çar• 
famba günü saat 15 te defterdarlıkta müteşekkil komityonu mah• 
suaasına milracaatlan ilan olunur. 

Şehremaneti ilanları 

Fatih dairesinden: 436 lira 39 kuruş keşifli Yentkapıda Al
boyacılar sokağında adi kaldırım inşası kapalı zarf ile münaka• 
saya konulmuştur. Milnakasa 30 Ağustos 930 Cumartesi ğilnti 
aaat 14 te yapılacaktır. Taliplerin zarflarını muayyen vakte ka
dar encümene tevdi etmeleri ilan olunur. 

Fatih dairesinden: Fatih Fevzipaşa caddesinde Keresteci ıo
kağı köşesindeki 29 numaralı arsa müşahere suretiyle ve açık 
müzayede ile kiraya verilecektir. Taliplerin 26 Ağustos 930 Sah 
günll saat 14 te Enclimene gelmeleri. 

* ..__,_..~·---------------~--, 
Beyoğlu dairesinden: Kasımpaşa'da iskele meydanında 108 ve 

150 metro emanet malı iki tane arsa açık müzayede ile kiraya 
verilecektir. İsteyenlerin % 7,5 nisbetinde pey akçelerile beraber 
31 Ağustos 930 Pazar gfinü saat 15 te müzayedeye ıümek 
nzre daire encümenine müracaatları. 

Maarif vekaletinden 
1 - Orta tahsil mektepleri Tarih, Coğrafya, Tabiiye (Fizilf, 

Kimya, Arziyat dahil) Riya:ıiye, Fransızca, Almanca. İn~ce 
dikit- Biçki (Nakış ve ev idaresi dahil) Musiki muallim mua'rinliği 
imtibanlan açılmIJtır. 

2 - Bu imtihanlardan Tarih- Coğrafya, Tabliye, Riyaziye 't'e 
ecnebi lisan imtihanlan 6 Eylül 930 tarihinde lstanbul'da Darülfn· 
nunda yapılacakbr. 

3 - Dikiş-Biçki imtihanı 4 Eylül 1930 tarihinde Istanbul'da Kız 
muallim mebtebinde yapılacaktır • 

4 - Muaiki imtihanı: 4 Eylül 930 tarihinde Ankara muaiki mu-
allim mektebinde yaılacaktır. · 

5 - Dikit - Biçki ve musiki imtihanlarına girmek i.teyenlerin en 
az ya bir kız ıanayi mektebini ve yahut bir orta mektebi ikmal 
ederek ıehadetname almalan ve albncı maddenin B. C. D. fıkra• 
lanndaki şartlan haiz bulunmalan lazımdır. 

6 - Diğer derslerin imtihanlanna girmek isteyenlerin: 
A) Tam devreli resmi ve hususi veya ecnebi liselerden ve yahut 

muallim mekteplerinden mezun olmaları ve muallim mektebi mezunu 
olanların da en az iki ıene muallimlik yapllllf ol.malan prttır. 

BJ Yirmi yafmdan aıağı ve kırk beş yaıından yukan olmamaıt, 
C) Muallimlik edebilmesine mani bir anzası olmadığı hakkında 

mahalli maarif idarelerindeki nlimunesine tevfikan foto~ı 't'e tu-
dikll ııhbat raporu, • 

D) Bir cinayet veya cünha ile mahktım olmadıtı hakkında h61-
nllhal şehadetnamesi ibraz etmeleri IAzımdır. 

7 - Bu ıÜtlan haiz ve imtihan~ talip olanl~rın 15 Ağu~toı 1930 
tarihine kadar adresleri ıarih yazıh istida ile Maarif Vekiletine 
mllracaat etmeleri ve istidalarına, mektep ıehadetnamesi veya 
tahsil derecesine ait tasdiknamelerinin asal veya tasdikli suretlerile 

.ııhhat raporlann1 ve hüsnilhal ıehadetnamelerini ve mahalli Maarif 
idarelerinden tudikli ve fotoğraflı fişlerile üçer adet kartouuz 
foto;raflarının raptedilmesi lizımdır. . 

8 - imtihanı kazananlar her hangi bir dereceli mekteplerde 
muallimlik etmemiılerse bir ıene müddetle her hangi bir orta 
dereceli mektepte 25 lira maaşı asli ile muallim muavini olarak 
istihdam edilecekler ve o ders senesi nihayetinde talimatına nazaran 
muvaffak oldukları teayyün edenler muallim olacaklardır. 

Divanı mu·hasebat lstanbul 
m utemetliğinden: 
Tevsii takarrür eden Divanı Muhasebat binasına ve aynca yap• 

tınlmasına lüzum görülen bir pavyona ait inşaat, ihzar edilen plan 
ve şartnamelerine tevfikan pazarlıkla ve ayn ayrı ihale edilecektir. 
· Nukatı atiye taliplerin nazarı dikkatine vazoJunur: 

1 - ihale 14 Ağustos 930 tarihine müsadif perıembe giinO 
saat oo beşte büyük Millet Mecilisi idare heyetine ait salonda 
yapılacaktır. 

2 - Teklifler kapalı zarf ile ve teminat mektuplarını havi ayn 
zarflarla birlikte tevdi edilecektir. 

3 - Taliplerin fenni ve mali iktidarlan olup olmadığı araştın• 
lacağından bu hususta lizimgelen vesaiki ihzar ve ibraz etmeleri 
llzımdır. 

4 - Şartname ve plan ve projeler "10,, lira mukabilinde Dwanı 
Muhasebat Baıkitabetinden tedarik edilebilir. 
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· " Mes'ul müdür: Refik .Ahme& 


