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Kazım Pş. Hz. muharrırımıze 
beyanatta bulundular 

Bu .senenin en mıJhim hadisesi 
inkişafı husu$unda alınan 

ilduadi vazi)'etin 
tedbirlerdir 

mübim meselesi iktısadi vaziye
tin inkişafı hususunda alman 
tedbirlerdir. Memleketin mali 
ve iktısadi vaziyeti günden gll
ne iyileşiyor. 

- Milli T aaarnıf cemiyetinin 
reisi olmanız ıdolayısile bu cemi· 
yetin icraatı hakkında maldmat 
lütfeder misiniz? 

- Milli Tasanuf cemiyetinin 
hedeflerine doğru çok mühim 
hatveler atmaka olduğunu mem
nuniyetle beyan edebilirim. Bu 
sene Ankarada cettıiyetin teıeb
büıli ile açılan sanayi ıergisi 
çok faideli neticeler vermiıtir. 
ÔnOmUtdeki sene zarfmda bir 
ziraat sergisi kiişadı tasavvur 

(Alttarafı 3 üncü sıyıfamızda) 

' 

Gazi Hz. 
Reiıicllmbur Hz. Yalova-

daki ikametlerini temdit etmiı 
bulunmaktadırlar. Gazi Hz. dün 
akıam geç vakte kadar tehri~i
zi tqrif buyı.ırmamlflardı. 

Bugllnlerde Mediı reisimizin de 
Y alovaya azimet etmeleri muh
temeldir. 

KıralFuat 
Kabinenin istifasını 

kabul etti 
Kabire, 19 (A. A.) -- Ayan ve meb'.

usan meclisleri reisleri kıra! ile görüş,-
• 1 

müşler ve müşarünileyhe şimdiki kabıne· 
ye muzaheret etmesini tavııiye eylemiş· 

JerdJr. Buhranın yaıından c\'VCI halledile
bileceğine ihtimal verilmemektedir. Zira 

kırıl bugün ba~ka zevat ile de müşave

rclerde bulumnuşnır. Üç buçuk saat de· 
vam eden bir içtima cenıııında müstafi 

başvekilin riyaseti altında bulunan Veft 
fırkasının icra komltesi kibinenin çekil· 
mesi yüzünden tahaddüs eden vazlyed 

ve l>qvekilin istifası k!ı.bol edildiği tak-
il edilecek siyaseti münakaşa 

ve müzakere etmiş•fr. Kıraldan başvekilin 

14dfısmı ~ l>ul ctnıetııeılnl talep eylemek 

ımakA~ YIJl'IR için bUyUk bit nüınıylş 
teron .a&<~au:..~--

Kihlre, 19 ( A. A.) - Kırıl Fuat Na-
has Paşa kabinesinin istifasını kabul et· 
miştir. 

Frenııdı konnlnlzm 
Paris, 19 (A.A.) - Müstemlcktt a· 

melesile ecnebi ameleye bir takım riı;a. 
leler ve gazete makaleleri yazan bir 
Rus kadını te,·kif edilmiş ve hudut ha· 
ricine çıkanlmışur. Bu kadın ispanyaya, 
ltalyaya ve Fransanın Asya ve Afrika· 
daki bütün arazisine propaganda risale
leri göndermeği taahhüt şimlşrir. 

r 
V AKı 1 ın küçük ild.nları 

1 
1 

Her gün neşrolunur 
1 Defalık kuruş 30 ihtiyaç kalmayıncaya 100 
2 .. ,. 50 kadu ( azamt 10 
3 ,. • 65 defa ) İIAn cdilmı::k 
4 ,, ., 75 üzere maktu 

Muhakememiz başlıyor! 
Ali Cenani Bey borclarını gazete

mizden alacağı 25,000 lira 
ile mi ödiyecek ? 

Gazi Ayintap meb'usu ve eski 
Ticaret vekili Ali Cenani B. 
V AKIT aleyhinde dava açtı. An
kara ceza mah
kemesine gitti. 
Mes'ul mlidllril
mllz Refik Ah
met Beyin hapis 
ile cezalandırıl· 
masını istedi. 
Gazetemizin sa
hibi imtiyazı 
Mehmet Asım 
Beyden de taz
minat olarak 
25,000 Jira alı
nıp kendisine 
verilmesi tale
bindedir. 

llk muhale. 

dör:t beş ay evvel memleketten 

ıa;tr,hayır krçtı da deği', bu 
hareketini kaçmakla tavsif doğru 

olur diye yaz
nıaad •• Bu kaçtı 
havadisi etra· 
fında dönen ıa
yialan neşret
mesi f.. Bu su
retle Ali Cena
nl bey hakkın
da hakaret yap
mıı olması 1 •• 
Meğer bu sa

bık vekil kaç· 
m&llllf imiı. Sa-

me 23 haziran, Ali Cenanl B. Divanı Ali 
yani önOmU.zde- huzurunda muhakeme 

dece tedavi mak
aadile Mısırdaki 
Halvan kaplıca
larına gitmİf ve 

gelmiı imiş .Kaç
mamıı olduğu· 
DUD delili de 
Mısıra gittikten 

ki pazartesi gü- olunurken 
nill Mes'ul müdn; 
riimllı ;,arın Ankaraya gidecek, 
AU °'7D•Df 'l:ı~ Yc.r--ldlleftl• 
mahkemede kartılaşacaktır. 

Ali Cenani beyi V AKIT aley
hinde bu tarzda harekete sevk 
eden sebep nedir? Yirmi bcş 
bin liralık tazminat isteyebilmek 
için V AKIT pek büytık bir cina
yet irtikip etmiş olmalıdır. Bu 
cinayet ne olabilir? 

Ali Cenani beyin iddiasına 
g6re bu bliynk suç ıu imiş: 

V AKIT gazetesinin kendisini 

soma yine memleket• gelmit 
alma11 im.it- Mademki VAKiT 
böyle btıyilk bir suç yapmıı. 
Memlekette tlmdiye kadar mil
him mevkiler almıt bir tahıiyet 
hakkında böyle nabeca neşriyatta 
bulunmuş. O halde şimdi arbk 
cezasını bulması lizım geliyor
muı ! 

Macar Gençler Muhteliti 
dün geldi, bugün oynuyor 
Bugün ilk temsili maçını Fener

bahçe ile oynıyacak 

Vakıa Ali Cenani bey hakkın
da kaçb diye ne,riyatta bulunan 
yalnız V AKIT guetesi değildir. 
lıtanbuldaki bDtün Tnrkçe ga
zeteler ile , Rumca. Ermenice Ye 

hatta Fransızca guetcler de ay
ni tarzda yazılan neıretmif lerdir. 
Diğer taraftan İzmirde, Adana
da, Bunada, Trabzonda, Çorum
da hasılı TOrkiyenin her yerinde 
çıkan mahalli gazeteler de bu 
gibi nqriyatta bulunmuılardır. 

Hatta bunlardan bazılan neş
riyatını V AKIT tan enel yapmıı
lardır ve bDton Tilrk matbuabnın 
bu haber etrafında her yazdığı, 
bu firann devlet menfaatine 
dokunan noktasında hassasiyet 
göstermekten ve vekilet mevkiini 
işgal etmiş birisinin ortadan 
kayboJmaısile efkin umumiyede 
hasıl olması tabii olan merak ve 
aJikayı tatmin edecek taharri
lerde hükümet tabarriyabna işti
rak etmekten ibarettir. 

F enerbabçe ve Beşiktq ıttı
badı tarafından müaabalia yap
mak ·üzere davet edilen Macar 
Gençler Muhteliti dOnkll kon
vansiyonelle 10,45 te ıehrimize 
gelmiıtir. 

Macar futbolcular iataıyonda 
Fener bahçe ve Beıiktaı kulüp
leri erkinile lstanbtıl federasyo
nu reiai Muvaffak, umumi kiti· 

O halde acaba Ali Cenani 
bey ayni suretle neşriyatta bu
lunan bütün gazeteler hakkanda 
niçin dava açmamııtır? Davasını 

, niçin sadece V AKIT ile birkaç 
oi ~eref, mıntaka reısı Yusuf ı gazeteye hasretmiştir? Hatta niçin 
Ziya, mıntaka katibi Fehmi birkaç gazete hakkındaki davala-

' beylerle Macar sefareti memur- rından feragat ederek yalnız 
lan tarafından istikbal edilmişler- V AKIT üzerindeki davada ısrar 
dir. Şeref bey Macarları samimi edeceğini şuraya, buraya söyle-

bir nutukla karşılaşmış ve misafir- mekt\!dır? 
Iere ( F. B • B. j. ) ittihadı na- Yoksa bütün Tlirkiyede bulu-
mmii lacivert siyah, sarı ve be- nan, adedi yüze varan;gazetelerin 
yu kurdelelerle süslü bir buket hepsi Ali Cenani beyin firari 

[Alttarafı 2 incisayıfam.ızdadır ] havadisini yazıyor Te bunlann 
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hiç biri bu zata karşı hakaret Beyin V AKIT gazetesine karşı ~-"'!!!'!!~~~ .... -------

teşkil etmiyor da yalnız VAKiT bir de hususi vaziyeti vardır. LYAKIT TILCRA' ~ILIF•-" 
gazetesinin neşriyatı mı hakaret Malumdur ki gazetemizin sahip- ın vHe ... - - • : - aı·· 
teşkil etmektedir? !erinden olan Giresun meb 'usu -= ~ • -.. • • 

Hakikaten bu sual çok yerin- Hakkı Tank Bey iki !ene evvel 

dedir. Dava açan Ali Cenani teıkilatı esasiye encümeni maz- Kayser Kadın katı· ıı· Venı· zelos 
beyin hareketindeki manayi an- bata muharriri sıfatile Büyük 
lamak için bu sualin cevabını Millet meclisinde Ali Cenani B. 
bulmak lazımdır. aleyhindeki muhtelit encümen ka-

Biz ıöyle düşünüyoruz: Eğer rannı kaleme almıı ve bu karan 
dört beş ay evvel Ankar~dan heyeti umumiye muvacehesinde 
tegayyüp ettiği zaman "Ali Ce- müdafaa etmiıtir. Bu itibarla 
nani bey kaçtı" diye neşriyatta Ali Cenani Bey Hakkı Tank 
bulunan gazetelerin hepsini bir- Beye ve onun alakadar olduğu 
den dava etmiş olsaydı şüphesiz VAKiT gazetesine karşı hususi 
kendisi için daha çok karlı, çok bir kin ve husumet taıımaktadır. 
menfaatli bir iş olurdu. Çünkn Mehmet Asım Bey de Artvin 
V AKIT gazetesinden olduğu gibi meb 'usu olarak ayni encümen 
İstanbul ve vilayetlerde çıkan ve ayni tahkikata iştirak etmiş
bütün gazetelerin her birinden tir. Şimdi elbette V AKIT aley
yirmi beşer bm lira istiyebilirdi. hine kulJamlabilecek bir fırsat 
Ve eğer bu tazminat taleplerinin 

geçtiğini zannetmektedir. Ayni 
hepsi değil, yalnız bir kısmı zamanda bu kin ve husumetini de 
hakkında mahkemelerden karar 
alabilirse yine yekunu yüz bin- tatmin etmek arzusuna galebe 

edemiyor demektir. lerce lirayı bulurdu. Bu suretle 
Ali Cenani bey iki sene evvel Fakat burada V AKITın muh-
Divanı ali kararile tediyesine terem okuyucularını temin ede
mahküm olduğu ve bugün ye- lim: V AKlTın Ali Cenani B. 
kiinu iki yUz bin lirayı geçen hakkındaki neşriyat meselesinde 
borcunu kolayca ödiyebilirdi. . vaziyeti herhangi bir neşriya• 

Fakat bu muhtemel faidelere tında olduğu gibi pek çok 
mukabil Ali Cenani beyi endi- kuvvetlidir. V AKIT Ali Cenani 
feye düşürecek bir nokta vardı: B. hakkındaki neşriyatı yapmakla 
MöJhakemeyi görecek hakimlere hiç bir kimseye hakaret yap-
kendi clile davasını ırürütecek k k d l k :r rnamış, anca en i mes e i 
bir dPlil vermiş olmak... vazifesinin icabatını ifa etmiştir. 

Çünkü o vakit elbette hakim
V AKIT ın mesleğini karilerimiz 

le. düşünecekti : " Bütiin Türki takdir ederler. Eğer V AKiT ı 
yedeki gazeteler Ali Cenani be

yazanların, hakaret kasti olsaydı 
yi kaçtı diye yazmışlar. Eğer Ali Ali Cenani B. hakkında resm :m 
Cenani bey hakikaten kaçmamış tahkikat cereyan ettiği sıralarda 
o:sa bile yüzlerce gazetenin yan-

o maksadı tatmin edecek vesilış bir havadisi yazmak husu-
sunda ve bahusus bir kimseye lelerden pek büyük kolaylıkla 
hakaret maksadında ittifak et- istifade edebilecekleri aşikardı. 
meleri mümkün değildir. Bina- Hasılı V AKIT. ne kanun, ne 
enaleyh Ali Cenani bey hakkın· oıhJak nazarında ltarilerinin bir 
daki neıriyatta hakaret cürmü cürüm sayacağı hiç bir kelime 
~ramak da kabil değildir, Bina- yazmadı.. Y aımaz da ... Bunu her 
enaleyh bu neşriyattan dolayı şeyden evvel karilerine karşı 

gazetelerin hepsinin beraetine borçlu olduğu saygının bir zarurt 
hükmetmek adalet iktizasıdır. ,, neticesi bilir ve bunu Cnmhuri-

İıte öyle zannediyoruz ki Ali yetin adil mahkemeleri önünde 
Cenani beyin kendi hakkında her vakit müvdafaa etmeğe de 
neşriyatta bulunan bütün gaze- hazırdır. işte bunun için VAKiT 
teler aleyhine dava açacak yer- bu müdafaa vazifesini mahke
de içlerinden bazılarını intihap mede yapacağı gibi mesleğinin 
etmiı olmasında böyle bir sebep ciddiyetini bir kere daha ispat 
Ye ıaik aranabilir. etmek ıçın ondan evvel ve 

Bununla beraber Aali Cenani onunla beraber efkarı umumiye 

V AKIT ın tefrikası ı ı5 ........ -~ .. AnA~!!!==a~ -
MUHARRiRi: SELAHATTIN ENİS ... 

Paşa hürriyetin ilanından son
ra bir· gece yarısı hafiyyen sı
ğındığı ablasının evinden tam 1 
buçuk ay sonra gene öylece hafiy
yen ve gece yarısı çıktı. 

HUYiyeti anlaşılmamak ilzere 
bir ıivil elbise giyindi. Birbuçuk 
aydanberi ilk defa ayağı topra
ğa ve kaldınma basıyordu. 

Akuraydan Beyazıda kadar 
Laleli yokuıundan, evlerin göl
gelerine sığınarak yayan yapıl
dak çıktı. 

Beyaııtta ilk rasgeldiği bir 
kupa arabasına sokuldu ve ga
yet nazik bir sesle arabacıya: 

- Beni Betiktaşa kadar gö
türür müıllnUz ? .• 

Diye ıordu .•• 
Hey gidi devir, bey .• koca bir 

b~nci feriği, bir arabacı parçasına 
bByle bir arkadaı lisanile hıtaba 
mecbur ediyordu. 

Eh ne denin köprüyü geçene 
kadar keçiye Abdaırrahman Çe
lebi demek ıöyle durıun, icap 
ederse idris Aleyhisselim bile 
demekte tereddilt etmivecekti. 

Bu hikmet ve kiyaset iktızaıı 
idi. 

İşte bu kadar baait bir inceli
ği ve siyaseti mllmkiln değil 
genç züppeler idrak edemezler
di. Tecrübe görmüşlüğün bu gi
bi işlerde miihim bir mevkii var
dı.Kendisi bir siyaset kurdu idi. 
Devir hele bir tersine dönsündil. 
O vakit diinyaya duman attın
cakb. 

Paşa, arabadan kendi konajı 
önünde inmeği muvafık görme
di. iki sokak aıırı tenha bir 
yerde yavaıçacık kupa arabası
nı terketti. 

Kendisini aminen ve salimen 
getirdiği için arabacıya dolgun 
bir bahşiş vermeyi diişilndil ise 
de bu semahatin kendisinin an
laıılmasına sebep olacağı müli· 
haxasile sarfı nazar etti, ve bas
tonuna dayanarak arka sokaklar
dan konağına avdet etti. 

Köşebaşında gördüğü iki ge
çici insandan birisini meşrutiyet 
fedaisi addetti, diğerinin hilrri
yet hafiyesi olduğunu tahmin 
evledi. ve bu kanaatle konaiın 

Bir kazaya kurban 
gidiyordu, kurtuldu 
Amstcrdam, 19 (A.A.) - Sabık Kay

serle pren5es Hermine hir Felemenkli 
aile tarafından vukubulan da,·ete icabetle 
Leyde yakınında kAin Kaag gölü üzerinde 
motörlü sandalla gezinti ) apmaktalar 
iken bunlardan biril)de bir infilAk vukua 
gelmi~ davetlilerden 4 kişi ile makinist 
ağır surette yaralanmışttr. ~nbık Kayserle 
refilcıısı diğer gemide bulunmakt1 idiler. 

ee 
Alman komünistleri 

Berlin, I 9 (A.A.) - !'ak.son ya dahi· 
!inde bulunan .flauchen'de komüni5tlerlc 
milliyetçi sosyalistler ııra~ında bir çarpış
ma olmuştur. Bir komünit öl.nüş, müf
rit milliycrçilerdcn de iki kişi ağır suret
te Yaralanmıştır: 

\"ei,senfels'de müfrit milliyetçilerle 
komünistler arasında çıkan bir arbedede 
8 kişi nğır surette yaralanmıştır. 

Bir vepur karaya oturdu 
Nevyork, 18 ( A.A. ) - .. Prcsident 

Roosevelt ,. ismindeki Amerikan posta 
vapuru bugün Ne\york limanında Rob· 
hins Heef mevkiindc karaya dıişmüştür. 
\'apurıın içinıle f lamburgtıın \'C Sout
hamptondan gelmekte olan 350 kadar 
yolcu vardır. 

~e,·york, 18 ( A.A. ) - .. President 
Rosvelt .. vapuru yözdürülmüştür. 

Makedonyalılar hare
kete geçti 

Makedonyanın ecnebi hüku
metler boyunduruğundan kur
lulara~ müstakil bir halde yaıa
tılması için Makedonyalı Iar na
mına Şalef, Anastasof ve lyliyef 
ismindeki Makedonyalılar A' v 1m 
cemiyetine müracaat etmişlerdir. 

Gelen h•berlere nazaran bu 
müracaat ıemere vermediğınden 
Makidonya komitesi tekrar faa
liyete baılamış ve en mühimi 
Nişte olmak üzere Yugoı
hvyamn bir çok ıehirlerinde 
bomba atmışlar, hasarat ve te
lefata sebep olmuşlardır. 

mahkemesine de hesap vere
cektir. 

Binaenaleyh yarından itibaren 
Ali Cenani bey davasının esasını 
ve Suriye ve Mısıra gidip geli
şinin mahiyetini bu sütunlarda 
izah edeceğiz. 

~ 

kapı5ı önünde durmaksızın 'izini 
belli etmemek üzere tıpkı bir 
geçen yolcu gibi yürüdü, ilerle
di. Köşebaşında etrafı taras~mt 
ve tecessliı etti. Sokakta kimse 
olmadığına kanaat getirdikten 
sonra ihtiyatlı adımlarla kona
gın kapısına yaklaıtı. Pazıya 
kuvvet zile yapııarak acele acele 
çekti. 

Kapı açılana kadar geçen za
man Pqaya bir yıl kadar uzun 
geldi. Habiı herifler ölmütler 
mi?Y okıa ıızmışlar mı diye upk
lanna, ajalanna kızdı. Onlara 
çıkıımak iatediıe de bunu da 
ıiyaset ve kiyasete uygun g6r
medi. Çilnkn hürriyet demek, 
Pqanın naxannda ayak takımı
nın, uıak makulesinin saltanatı 
demekti. Geçenlerde ablası an
latmıtb: 

Ferik Hüırev Paşayı, ağalan 
kendilerine küfretti diye az kal· 
dı döğeceklermiş. Ve kendisine 
«paşa, paşa!.. g6ıüntl aç... Eski 
çamlar bardak oldu .• » diye ba· 
ğırmıılarmıı .. 

Bu hadise ibret alınacak bir 
nümune idi. T eYekkeli " Açma 
kutuyu, söyletme k6tüyü 11 deme
mişlerdi, Eh ne yaparım Devle· 
tin anlı, şanlı koca bir birinci 
feriği olduktan sonra zaman, 
b6vle aevleri de ıineve cekmek 

Dün Aydında idam 
edildi 

Aydın, 19 (Vakıt) - iki ka· 
dmı feci surette öldürdüğü sabit 
olup idama mahküm edilen Ku
yucaklı çolak Ahmet hakkın
daki hüktim bugün infaz edildi. 

Macar gençleri 
[ Üstarafı J inci sayıfamızda ] 

vermiştir. Kafile reisi pek dos
tane bir nutukla mukabelede 
bulunmuı, müteakiben tarafeyn 
bağrışarak biribirlerini selam
lamışlardır. 

Bu sade istikbal merasimin
den sonra .miaafirler mihman-
darları F enemahçcli Nejat Bey
le beraber otomobillerlerle Hidi-
viyal Palas oteline gitmişlerdir. 
Gelen kafile 19 kişiliktir. 

Bunlardan 3 ü idareci 16 sı 
oyuncudur. isimleri. 

Reiı: Şisler. ikinci reis Rok
man Milli takım kaptanı Galoviç. 
Oyuncular: Galoviç (F.T.C.) Bra
zei (F. T. C. ) Şiiyngeı (F. T. C.) 
Segedi (Postaş) Seroşi (F.T. C.) 
Şumleyi (F.T.C.) Kalmar (Postaş). 
Macar (Üte), Puıtari (Törekvas) 
Mago (Törekvas), Bodo (Poştaş) 
Holloıi (Pottaş) Halaıı (Sondi), 
V c1rodi (Sondi), Bornv (F. T.C.) 
~İ•sııfi .. 1,..1. L--a~-1.r. :il, wuıır• 

lstanbul şampiyonu F enerbabçe 
takımımız oymyacaktır. 

Genç ve pek kuvvetli bir ta
kım olduğu söylenen ve Macar 
federasyonunun temsil selahiye
tini haiı. bulunan Macar gençler 
muhtelitinin kakiki kıymetini 

bugün sahada oymyacağı oyun
la görüp anlıyacağız . 

Galata:J1Jrav takımı 
Ayni tirenle avdetlerine inti

zar edilen Galatasaray takımı 
gelemedi, bugün gelmesi bek
leniyor. 

icap ettiğini emrediyordu. Onun 
için Paşa kapıda beklemekten 
mütevellit kızgınlığıni belli etmi
yerek içeri girdi. Bahçenin kumlu 
tarhlanndan geçerek konağa 
dahil oldu. 

Hanımlar, yataklanndan fır

lıyarak paşaya koııyorlar, kendi
lerini unuttuğundan dolayı ona 
serzenif ediyorlardı ..• 

Hanımlar Paıayı kandırmakta 
güçlük çekmediler. Kendisini 
arayıp ıormamc.lan, Paıanın bu
lunduğu yeri belli etmemek için 
olduğunu söylediler. Ve sokak
ların hUrriyet bafiyelerile dolu 
olduğunu ilive ettiler ... 

Paşa, hanımların sözlerini ya· 
nakları aşağı sarkmıt bön bön 
dinliyordu. Gözil gayri ihtiyari 
duvara ilişince birden bire yüzll 
karıstı : 

- Bu da kimin resmi ? .. 
Diye hayret ve hiddetle sor• 

du. 
İzah ettiler ı Bu resim hilrri

yet kahramanlarından Enver ve 
Niyazi Beylerin resimleri oldu
ğunu söylediler. Bunu ikinci 
Hanımın oğlu Muzaffer Beyin 
getirdiğini ve kendi elile duva
ra taktığını Paşaya anlattılar. 

Bu ihbar ikinci Hanımı kn:
dırdı: 

itil&fın imzası mf!naJe 
hi55ivatını anlafıJl~f 

Türk-Yunan itilafının 
üzerine Akşam refikimiz il 
nizelosa bir telgraf çekerd 
siyatını bildirmesini rica 
M. Venizelos da şu cevab 
grafı göndermiştir : 

Atina, 18 - T elgrafnalll 
aldım. Lozan muahede.;ioİll 
biki münasebetile çıkan İ 
ların halli için uzun miid 
beri devam eden müzake 
mesut bir neticeye iktira 
dolayı pek samimi bir • 
niyet duymaktayım. 

İki memleket tarafındd 
derecede huli'ısü kalple 
edilen itilaf, arazi m 
halletmiş ve asırlardan b 
vam eden ihtilAflara 
vermiştir. 

İtilif muahedesi iki 
arasında yeni bir devir 
Bu devir pek yakında bir 
luk muahede•iinin imzaı" 
vet bulacaktır. 

lki hükumetin başında 
nanlar, iki tarafın menfaa 
müşterek olduğuna 
kani ve hakiki bir ıulh 

ile mütehassistirler. 
Bu reislerin sevk ve • 

ile TUrkiye ve Yunanistan 
n umumiyesi günden gUne 
münasebatın icabatnia te 
hareket etmektedir. 

Gelecek son baharda 
yı zıydıca. ""'"''"' ... ,. .... ~"' 
riyetinin mukadderatını 

eden ve Ttirkiyenin ink" 
dahili ıslahatı için bnyilk 
gayretle çalışan reislerle 
miye muvaffak olacağımı 
bir memnuniyetle derpiş 
nım.» 

Radyo şirketinin b 
Radyo ıirketi küşat h 

}arına başlamıı ve Deft 
vergi borcu olan 3000 lir 
vermiştir. Şirket muhak 
ay sonunda faaliyete ge 

- A, kardeş.. dedi .. 
ferciğim onu getirdise N 
İhsan, Haydar Beyler de 
odalannın duvarlannı bu 
ların resimlerile ıUsle• 

mi? .. Cöntürk olan yallllll 
xafferciğim mi ?... Kendi 
larınııa niye toz kond ..... - "'.:', 
oğlumu ileri sürüyorsunuı? 

Paıa, derin bir hayret 
onları dinliyor, kulaklarmı 
namıyor aklının uyuıtuğaa'I 
yordu. 

Oğullan vefasız. h 
olabilirlerdi. Fakat onl 
Cöntürk olmasını, Paşalllll 
salası bir türlü kavnyalDIJ 

Bu kargalan bir gün 
kendi gözlerini oysun eli,. 
besleyip yetiıtirmişti? •.• 

Paşa hiddet içinde a 
yere vurarak: 

- Vay habisler!.. diye 
di. Kemiklerini kıraanız 
veli nimetlerinin ekmeli 
Hey bu günleri glSrece ..... 
şamaz olaydım ... 

Dördlincn Hanım pa,.,& 
etti: 

- Aman Efendim!.. 
yavaş söyleyiniz. Sonra IO 
işitirler ..• 

Bu ihtar Paşayı bird 
sararttı ve ıuıturdu. YaVllf 
ikinci Hanıma ıöyledı. 

r 



Tıp fakültesindeki istifa 

Süreyya Ali B. in, istifası 
hakkında verdıği izahat 

B T~p fakUltesi , eisi Süreyya Ali 
tıkYın is.tifa ettiğini dOn yazmış
k · lstıfaya sebep, dün de 
c:dettiğimiz gibi ditçi K~zım 
ho t _beyin, difçi mekte~ınde 

calıga tayini meıeleıınden 
dolayı Tıp fakültesile vekilet 
•ra11nda çıkan ihtilaftır. 

SCSylendiğine göre Kızım E
.. t B. in vazifeye baılamaıına 
lllO~ade etmediği için, btan
Iıuıa gelen yUksek tedriıat mU-

dQrn ŞUkrn Bey Ali Slireyya Beyle 
t~llıaaa gelmiş, bu işin bi~
titi haberini öğleye kadar Maarıf 
•~ili Beyin beklediğini s6yle-
1111ftir. 

Buna ceYap olarak olarak Sü
reyya Ali B. ŞUkril Beye ıu is
tif •nameyi ıöndermiıtir: 
Af•~tıbi Mü/.k.yedt Şü/f.'ü Btyfendire 

•MOaaadenizle düşiindOm. Mer'i 
le.nan ve nizamat hılafına ha
relcet için nefsimde kudret göre
llliyorum. Riyasetten çekilmek 
llaecburiyetindeyim. Tıp fakUlte
•i rirasetinden istifamın hürınet
lenmıe kabulün Un vekil Bf. ye 

&rıanı rica ederim." 
SOreyy• All B. ne diyor? 

SOreyya Ali Bey, dün istifası 
hakkmda bir mubarririmize de-

llaittir ki: 
- • Tıp fakültesi reisliğinden 

İatifa ettim. Sebeplerini iıab et-

-- ıuzumsuz buluyorum. Ar-
. • _........ --y- ....... 

bahil ilzerinde biç bir ıey söy
lemek istemem.» 

Mubarririmiz Maarif •ekilinin 
K&z.m Eıat Bey meselesinin 
\,Qtçe kanunile halledildiği hak
lrmdaki beyanatını hahrlatarak, 
bu hususta ne gibi yeni bir ib

lillf çıkabilir, sualine, Silrevya 
Ali B. hayretle: 

- Ben öyle halledilmiş bir 
llleıeteden haberdar değilim. Ce
,,•bını vermiıtir. 

Şukrü B. ne diyor 
Yüksek tedrisat müdürü Şük

rtı Bey de ıunları söylemiştir: 
- Süreyya Ali Beyin istifa,._ . 

1 
eıı ıi aldım ve Maarif veki-

-1.ıne - d d0 B · b · i . gon er 1111. enım u ıt 
ÇlJı b ıd·.... d - d iild· uraya ge ırım ogru e-
ktt•ır. Kizım Esat B meselesile 

iyen alikadar değilim. 

l P.!tııltiye mektebinde imtiban-
lt vardır. Onun için İstanbula 
l'~ldıaı. Diğer fakülte reislerHe 

~ duiu gibi Süreyya Ali Beyle 
l'~.1rar&,tüm. Bu ziyaret dola
Yi 1 e Süreyya Ali B. istifaname-
il bana göndermiş. Ben de ve-
t4ete giinderdim!» 
•tet Ömer Beye gelince ... 
Da ·· ıf .. 8e ru ünun emini Neıet Omer 

· ol )', hınca h.,ç basta ile c.iolu 
•n C - 1 -· d k. b aga og.un a ı muayene-

~:n~ıinde muharririmizi kabul 
aklllıt, pek meşgul olduğunu, 
teıt•nı saat 19 da, kendısine 
Ya efo? edıldiği takdirde, Sürcy
it hA.h Beyin istifası hal<kmda 
.,,
1
' ;t vereceğini söylemiş, fakat 

O ft evu verdiği saatte Neşet 
l>Ullaer Beyi yerinde bulmak ka-

olnıamıtbr. 
Al lhtllAf nedir? 

!1'11e &kadar Gç zat bir ıey 
~llleyor. Bundan Stıreyya Ali 

ğunu anlamak için tahminlere 
müracaat lizım geliyor. 

Tıp fakültesi dişçilik şu-
b ıinde ihtisasından istifa
de edilmek istenen Klzım Esat 
beyin ameliyah sinniye mual
limliğine inhası fakO.lte mOder
risler meclisince kabul olunmuf, 
fakat bu dersin maatı 25 lira
dan ibaret, Klzım bey iıe lsviçre
den bu işe davet edilmiş olduğun
dan vekalet bazı dairelerde yapıl-

' . 
dığı gibi, vazifeyi dişçi şubesm· 
de yapmak üzre, fakültede me· 
badii emrazı dahiliye muallimli
ğinin 60 liralık tahsisatını v~re: 
bilmek ' zre kendisinin muallımlı 
ğetayini bu unvan ile icra. \fe son
radan darUlfnnun bOtçesı kanu
nunda da dişçilik ,ubesine 60 
lira bir muallim maatı ilive edi
lerek maaşın bu miktar ftzerin
den ve tubeden verilebilmeıin
dekl kanuni mahzuru izale et-

mişti. 
O halde ihtilif nerde? Bizim 

anladığımız ıudur: Klzım Esat 
B. in muallimliğe tayin karama
·mesi müderrisler meclisi inhasına 
mutabık g6rülmemiftir; talimat
name ıse heyeti vekileden geç· 
mittir; bunun hllkmli ayni 
yoldan de(iştirilmedikçe fakOlte 
kararnameyi icra edememek 
mevkiinde bulunuyor, Yahut böy
le değil de maaşının mebdeinde 
vekaletle fakülte itila f ede-

ı-llP=~ _..._ .u-ı.ar_..; 

öğreniriz. ------
Meclis reisimiz 

Üstarıfi J inci a~ ıfamızdı ] 
olunuyor. Cemiyet bir de milli 
mallarımızı göstermek için 
daimi bir meşher tesiı etmek 
üzeredir. Yeni Evkaf aparhma
mnda birkaç salon bu işe has
rolunmuştur. 

- 1 ilrk- Yunan itilif ı mecliste 
müzakere edilirken bazı meb'uı
lar aleyhte bulundular. Bu ze
vatın miltaleaları hakkında fikri 
niznedir? 

- Meclis e Yunan meselesinin 
müzakeresi esnaıında mukavele
namenin aleyhinde beyanı mü-
talea edenler üç kişidir. Parlimen
tolarda her meb'uı fikri ve ka
naatini hür ve serbest söylemekte 
muhtardır. Biz ekseriyetin ka
rarlarına bakar ve ona göre 
hareket ederiz. 

- lstanbulda ne kadar kala-
caksınız? 

latanbulda bir müddet kaldık
tan sonra dairei intibabiyem 
olan Balıkeaire rideceğim. IJk 
tasavvurum latanbula muvasalat 
eder etmez ReiaicOmbur Hazret
lerine arzı tazimat etmektir. 
Y alovaya gitmem de muhtemel-

dir. 

('."nkara radyosu 1 

öu aktamki program 
Saat 18-20 Riyaseti cümbur 

mU&ik ıi tarafından: 
ı - J\Jendclzon: L\·ertür Febriden 

2 - Hanriraba; Suvlt 
3 - Rahmıninof: F.ligi 
4 - Ma~nc: Fantezi ı\zik:an 
5 - Sitro~ \ al!!:. 
6 - Melilo1cker l\larş. 

!().10-21,15 ı-·eriba hanımın konserı 

B 
3 - VAKiT 20 Huiran 1930 -

Ursa kaplıcalar!' Cuma günlerini nasıl geçirmeli: 14 

Ecnebi gurupun tercihin.. O sküdarın mesirelerı· . Kı ki 
dehi eJbabı mudbe karar• • sı 1 

ne1redilmeli ı ç l l 
Türk mimarlar öyle Ve am JCa ar 

diyorlar 
Bursa kaplıcaları Türk anonim 

ıirketi idare meclisi azasından 
bir zahn asri kaplıca ve otel 
inşaatı mesele.i hakkındaki ifa
datını dünkü sayımızda dercet
miştik. Mimar kömürcil otlu Asam 
ve mimar Sırrı imzalarile aldı
ğımız bir mektupta bu mesele 
hakkında deniliyor ki: 

Borsadaki kaplıcalar inpsı 
hakkında bugün neşredilen ya
zılanmz hakkında keyfiyeti tav
ziha milıadenizi rica ederiz. 

Talip olan altı guruptan: 
Kamnrcil ojfo Aıım Bey 

335000 lira (Hamam kaloriferi 
ve iki binanın radiye jeneral ü
zerine inşası halinde 356000 lira, 
inıaat idarei fenniyesi 347000 
lira, imar Yurdu 371000 lira, 
F oks biraderler 375000 lira, 
Haydar B. ve fÜrekisı 377000 
lira, Tahsin Sermet 8. prupu 
382000 lira, fiat teklif etmit-
lerdir. 

1 - lnpat kendiıine ihale 
olunan Amerikan gurupu fiatile 
Türk prupu fiatı arasındaki 
fark tam 40000 liradır. 

2 - F okı biraderler inıaat 
mOeuesesi değil, ıermayedar 
bir mlleuesedir Ve ıimdiye ka
dar yapdırdığı f ribi Ankara is
tasyonunu da {eier bOldlmet Yer
miş ise?) gene bir Tiirk guru
buna yapbracaktır. 

Gerek F oks bir•dcrler ve ge-
,,,,.._ •.n.nııau nıfil•ı mue•~ 

addolunsa dahi talip olan Tiirk 
mOeueseleri kadar kıymetli mil
yonluk intaatlar yapmamıılardır. 

3 - Seminatinin diploması 
varsa kanun mucibince tescil 
edildiğini de bilmiyoruz. Bu tak
dirde b6yle bir intaat taabhll
düne ve yapmasana mezun de
rildir. 

Hulasa : Mevzuubahı Kaplıca 
inşaatı, ne bili teminat Ye ne 
fenni ihtisas, ne de vaktinden 
evvel bitirilmesi ve tediyatta ıu
hulet gibi "'rmeyan olunan es
'bap katiyen gayn varittir. 

Çünkü Türklerin bu cihetlerle 
ecnbi rruptan geri kalmadıkları 
1e batta feilDİ huauaatta ve 
fiat teklifabnda ve bilbaua 
Türklük noktasından TUrk grup-

lanıun ecnebi grupa ezber eibet 
rüçhaniyetini deliil ve •eaaikile 
isbata amadeyiz. İhalenin yol· 
ıuz oldupnda musırrız. Tilrk 
iDfaat gruplanna İndirilen bu 
darbeye kartı himayeden mah
rum kalan Tilrk mimar ve sanat
kirlarının mesleki ıeref ve hay
siyeti kearedilmiftir. 

Şirket idare heyetinin esbabı 
mucibe karanna netrdmesi me
seleyi tamamile tavzih edecek· 

tir.,, 
------~'!!le~------y olcu artıyor 

Şark demirvoıları ~ :rketinin 
jjfaf ıliikleri 

Şark demiryolları 1929 sene
sine ait yolcu istatistiğini ikmal 

etmiştir. 
Şirket 1928 ıeneai zarfında 

4,219,365 ve 1929 ıenesi urfın
da ise 4,259,190 yolcu naklet .. 

mittir. 
Buna nazaran Şark demiryol-

lannın yolcu miktarı 1929 da 

928 senesine nazaran 39,825 

Üsküdar l~tanbulun en eüzel gezinti yerlerini 
bır araya toplayan yerdir 

Şirket vaparlan Oıklldara 
43 dakikada Yanrlar. Birinci 
mevki gidip pime 26 ikinci 
22,S kunqtur. Vapurlar atideki 
tarife mucibince hareket ederler: 

K.6pTIJdt11 (/slf.üdar 
5,58 
7 
7.10 
8 
8.45 
9.20 
ı o 

1 J.50 
IS.27 
14.40 
15.25 
16.20 
17 

(/s,üda,dan J<.6p'D 
6 
8.20 
9 
J0.45 
11.25 
13.30 
14 
16.30 
17 
17.3~ 

18.05 
20.15 
20.30 

kurut, içkiler hU1U1i tarifeye 
tlbidir. 

Çalgının dibindeki sette mq
hur Çamhca myu akar. Bu ıu 
Çamlacaya relenler tarafından 
muhakkak ziyaret edilir. Guia~ 
nun qapndaki (Yeni dtlnya) 
bahçeliade çalan cazbandm seai 
yukarki inceuzın ahengine ka
ntar Ye balaçenin kUf18ında yer 
yer kunalan kayık sahncaklan, 
befikler manzaraya ayrıca bir 
baıkahk •erirler. Tepedeki (Ba
ba)nın pzinoıu da bu aene tahta 
siperlerle korunmUf, içinde koçuk 
kameriyeler yapılmıttır. 

lstanbulun bu en ytıkıek tepe
sindeki gazinoda kahve çay 1 O 
kW'UflUr. 

Kü9uk C•mlıo• 

17.50 

18 
18.20 
19 

20 
20.30 
21 

___;,,.,;;..,...;:...--.ı~--K .. ~ıaakh,dan (Çilehane) ye d&
nen yo un yarml dakika ileiilin· 
de bulunan (Kilçllk Çamlıca) da 

ÜskUdann meıireleri ıehirden 
yukarıda ve epeyce uzaktadar. 
Yalnız tramvay, araba, otomo
bil gibi vurtalann her dakika 
meYCUdiyeti buraları her gUn 
kalabalık ziyaretçilerle doldur
mak imklnını vermiştir. 

T ene:r.züb yerleri (Kısıklı) (Tan
tavi) (Libade) ve nihayet Çam
lıcalardır. 

Kıııkb, Oıkildarın Osttlnde Ye 
·çamlıca tepelerinı ailsliyen kO
çOk bir köydilr. Tramvaylar bu
raya 35 dakikada vasıl olurlar. 
Birinci mevkide 24,S ikinci 19,S 
kuruıla gidip g~linir. Otomobil 
taksiye tabi, otobU.ler adam ba· 
ıına 15 kuruıtur. Daha iki ıene 

evveline kadar bom bot duran 
Kısıklıya tramvay yeni bir hayat 
vermit ve geçen yıldanberi burada 
yeni yeni eğlence yerleri, gazino
lar açılmışhr. Bunlardan en iyisi 
meydanda çınarların ıilslediği 
(HOseyin) in razinosu ve tepeye 
çıkan yolda yapılan bahçedir. 
(Hüseyinin gazinosu) nda cuma
arı mllkemmel bir bando vardır. 
Kahve, çay 20 kuruıtur. Gazino 
bilhasıa akpmları hınca hınç 
doludur. Gurupla beraber yüz
lerce kişinin, tepeden inen bütün 
yolcuların toplandığı, tramvaya 
otomobillere kotuıtuğu (Bilyük 
meydan) da alcf&m batlı bacına 
bir ilemdir. (F11tıklar) daki ;eni 
gazinoda da çalgı vardır. Burada 
meşruhat 25 kuruıtur. 

BüyQk Çımhoı 

da Jltif bir su ve knçnk bir 
gazino mevcut olup buruı bütün 
Ada ve Haydarpafaya hikim 
rOzglrdan saldı seniz bir me
aire yeridir. 

Bu pzinoda da mefl'Ubat fi
yatları 10 kunqtur. 

Çamlıcaların bu saydıtımız 
gazinoları her cuma yüzlerce, 
binlerce kiti ile kaplı ol
masına mukabil ayoi yerde ga-
zinoıuz tabii mesireler de hınca 
hınç doludur. 

Bunlardan bilhassa (Hanım 
Seti), ( Fıstıklar), ( Gazloklü 
maalak ) ta ve nihayet pelin çi
çeklerinin silslediği ( Çilehane 
sırtlan) ında her cuma bir çok 
aileler, yemeklerlle gramofonla
rile gelip eğlenir, hoı vakit ge
çirirler. 

Kavak bayırında ( Rifat B. ) 
kötkOnden yukarı uzanan yol 
Çamlıcanın yeıillikleri arasmda 
saklı ( Tantavi) de biter. içinde 
aynalı havuzlan, altın oymalı 
köşkleri, dOnyanın her tllrlü 
çamları bulunan Tantavi görü
lecek, gezilecek bir yerdir. 

Vakit küresi 
Çare bulundu; nihayet 

itliyecek 
Haber aldıfımıza g8re meıhur 

vakit kOresi yakında itlemiye 
bathyaca\ hr. lıletme itini tica· 
reti bahriye idarai temin ede
cektir. Saati de ruatane haber 
verecektir. 

Anlerika sefiri 
Avrupada ıeyahatte bulunan 

Amerikanın Türkiye 1efiri M. 
Gruv ıki hafta 5onra ıehrimize 
aYclet edecektir, Y•pmütan.. çekilmeyi ter

olcl• 
115: Vlli~ kadar fazlalqmlftu'. 

Çambcalardan (BüyOk Çamlıca) 
da da müteaddit mesireler mev
cuttur. Bunlardan bilhaua su 
batında her cuma mükemmel bir 
çalp meYCUt ohap mlfl'U&bat 50 

~~~~~iilliW~ 
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Adliyede: 

Evrak geldi 
Ank•r• mOddel umumi sinin 

tıhrlk ettiOI dav• 
Haydar Rifat Bey hakkı?da 

An~ra mahkemesince venlen 
iki ıene hapis karan münasebe
tile ftkubulan neıriyatından 
dolayı y ann gazeteıi aleyhine 
Ankara mOddei umumiliğince bir 
daYa tahrik edildiğini yazmıttık. 
Ba husustaki evrak, ıehrimiz 
lllGddei umumiliğine gelmiştir. 

Askeri eırar davı11 

.. y ann ,, gazetesi aley~.e 
.. Yavuz geliyor,, şeklindekı bı~ 
haberden dolayı açılan askerı 
llrlan ifta davası, dün lstanbul 
ikinci ceza mahkemesinde beraet 
kararile neticelenil"ittir. 

Hikmet B. in davaları 

Sal~k milstantik, Bandırma 
ap ceza mahkemesi reisi Hik
met B. tarafından, muhakemesi 
lfhumuna dair verilen karardan 
bahsederken, bu karann istinat 
ettiği sebepleri hakikate uygun 
olmıyarak yazdıkları kaydile yedi 
pıete aleyhine açılan dava, 
Gçüncü cezadan başka gazete 
dav~larile tevhit için ikinci ceza
ya gönderilmişti. Oradaki dava
lar karara raptolunduğuiıdan, 
Hikmet B. in davalan üçüncil 
cezaya iade olunmuştur. Orada 
rtı'yet olunacaktır. 

- Dublenin muhakemesi 

Birlcaç ay evvel Divanyolunda 

~·'"-!i~~~e önünde Cemal Ef. 
ıamm e b'ir genci öldürmekle 
maznun Duble İsmail, öldürmek 
kasdile hareket ettiği sabit görUl
miyerek, bet sene hapse mah· 
k6m edilmif, temyiz, bu karan 
bozm~. 

Ağır ce"Za mahkemesi, dün 
nakza uymuttur. Müddei umumi· 
lik, tehevvOren katilden ceza 
iatemİf, muhakeme, müdafaaya 
kalmıfbr· Talep, kabul edilirse, 
Dublenin ceza11, bet ıeneden on 
~ 1eneye çıkanlşcaktır. 

Emanette: 

Barem ve kadrolar 
Barem usulilniln ağustostan 

yeni kadronun da tatrinievvelden 
sonra tatbiki dolayısile Emanet 
memurlan için temmuza mahauı 
olmak Qzere bir aylık muYakkat 
bir bOtçe tanzim edilmesi ka· 
rarlatbnlmışbr. 

Adalar elektriki 
Adalar elektriki için Nafıa 

ile Elektrik ıirketi arasmda h~
mlanmakta olan mukavelenın 
yakında imz~an'4cağı. . tabmi.n 
ediliyor. imzayı mütealiıp V am-
köyil üzerinden Kartala alınan 
tesisatın tevıiine bqlanacak. 
Adaya bir kablo geçirilecek, 
Erenköyünde, Göztepe Ye Fener 
yolunda şubeler açılacaktır. 

Sütçüler 
Şehir haricine 

kaçıyorJar 
Emanet, sütten geçen hasta• 

lıklara mani olmak için ıütçüle· 
ri asri ahırlar yapmıya me~b.~~ 
tutmuştu. Verilen mühlet bıttigı 
halde sütçülerden tehremaneti
nin istediği tarzda ahır yapb· 
ranlann adedi lOu geçmemede-
dir. 

Mesele bukadarla da kalmıyor. 
Istanbul sütçüleri ıebremaneti 

hududu haricine hicret ederek es
ki usul ahırlarda hayvanlarım 
yaşatmağa karar vermifler Ye 
bir çokları Kartal, Cendere gi· 
bi cıvar köylere göçe bıılamıı-
lardır. 
~-------------------:---~ Türk - Bulgar dostluğu 

Sofyadaki Türk-Bulgar dostluk 
cemiyetinin Filibede bir ıullesi 
açalmıştır. Aaası "fUD~1~ : • 

istinaf müddei umumısı Yorgı 
Sakrof Ali Nuri B., Petir Kalçef, 
Nikota' Kozaref, Şer!f B: 

15 haziranda ce~ıyet ılk def~ 
toplanmıştır. Meb usan meclisi 
ikinci reisi söylediği n~tukta 
Türkiyede de böyle cemıyetler 
teşkil ediliyor mu, bizim kadar 
Türklerde bu dostlukla alikadar 
oluyorlar mı diy~ .ıormuf ve 
azadan bazıları 1 ürkıyede teşek· 
kili etmiş c~miyet olmamakla be-

raber TOrk-Bulgar dostluğunu isti
yenlcr çoktur diye cevapYermiştir. 

Bir dedikodu nasıl doğar nası/büyür? 

22 senedir evinden dışarı 
çıkmıyan adam 

Kijçiik ağayı 22 sene evinden 
çıkartmıyan esrarengiz sır nedir? 

Bir tanıdığımız anlabyordu: 
11 Ayaaofyada Ak bıyıkta koçnk 

•ğa namHe maruf bir zat var
dır. Bq binek arabasına ve ken-

clİtini geçindirecek kadar paraya 
lbalilE bulunan bu zat 22 ıene
deaberi biç ıokağa akmamak
tadır. Daima entari ile gezer. 

8-zan kapııının 6nllne atbğı 
lalldalyeye oturur evinin önün
den ~ip ıeçenleri seyreder. 
k&çllk ağa yalnız bundan beş 
leae ene! bir kere araba11 ile 

ıeınıete çıkmıf, fakat Sultan 
Alı.ette gezmekten cayarak 

~e d&nm6ftUr. 
kaçtık ağanın evinden çıkma· 

ırAaauını ıebebi biç kimse tara

faadan anlaplmaJDJfbr. 

Bu haberi çok dikkate ıayan 
bulduk. Bir arkadaıımız kendi· 
sinden bahsedilen zab aradı ve 
buldu. KUçilk ağa kendisi hak· 
kında civar balkının a&ylenen 
sözler ve dedikodualan için fU 
cevabı vermektedir: 

"Söylendiği gibi atlanm ft 

arabalarım var. Her sabah er
kenden uyamr, arabacılanma 
lazım gelen emirleri verir, ak· 
ıam Ostll de kapının önünde 
para hesabını görtlrllm. Söyle
diğiniz gibi 22 senedir biç so
kağa çıkmamıf değilim. 6S ya· 
ııodayım ve kalp hutahğına 
mOptelAyım. YOrümek bana de>.
kunuyor. On beı ıeae.dir uzun 
yava yolculuklan yapamıyorum. 
H~m bundan kime ne 1 ister 
sokağa çıkanm, ister çıkmam. 
yapacak bqka İf mi kalmadı!. 

VflAyette 

Sütlü inekler 
Nasıl damızlık oluyor? 

Ba1tır mQdurü hakkınd• 
tahkikat yapılıyor 

Vil!yat Baytar mlldilrll Rasim 
B.le birkaç baytar hakkında, hazi· 
neyi w:ar maddesinden tahkikat 
yapılmıt, evrakı tabkikiye vill
yet idare heyetine gelmiftir. 

Yapılan tahkikat bazı ılltlil 
ineklerin damızlık fehadetnamesi 
verilerek, gümr6kı0ı: olarak 
memleketimize ithal edildiğini 
meydana çıkarmıtbr. 

:/lskerf mekteplller 
Askeri liselerden, deniz lise· 

sinden, hava makinist mektebin
den çıkanlanlardan 17 yaşım 
bitirmİf olanlar kıt'aya verilecak
lerdir. Bu husustaki banun vila-
yete teblii edilmiftir. 

[r~i'·ç~~ ~~~rıer 
H ill.umct yakıııda Ziraat bankasına 

7 Sanayi ve .Maadin Banka~na 
da 3 milyon lira vcrccekdr. 

Ruslar memleketimizden l 5000 J..ilo 
deri almıya karar yermişlerdir. 

· Ş ehrimiıde ihracatı koruma için 
daireler teşkil edilecektir. 

Ruslar İstanbulda btr sergi açmak 
üzere hüktlmetimize müracaat 

ctmiılerdir. 
Bu sene yalnıZ' ~ehrim~ ilk mektep· 

).erinden 3000 çocuk mezun 
olm~tor. . · · ı ag{ış kanunu dün ticaret odasına 

ıe,bliğ cdıJmiştir. 
seyrisefain havuz)anoa rağbet gün

den güne artmaktadır. Geçen bir 
sene J:atfında ' hayuzlard• 17 ecnebi ve 
l 33 miUI vapur havuzlanmıştır. 

Kibrit Jnhlsan mukavelesi mudbin· 
cc şirf ct hükOmete ilk taksit 

o\Jrak "ermesi icabedcn 500,000 dolan 
~firııe,Vtd'ltm etmıştır. 

f(aari Raştt P.aşanın tcşebbilsü ile 
şehtimizde bir çocuk hekimleri 

cemiyeti teşkil edilmiştir. 

f-ayyııre cemiyeti reisi ve Rize meb'· 
usu Fuat Bey dün Ankıradao 

şehrimize gelmiş ve akşa1n Y alovaya git· 
mişqr. 

M uhtc!lit mü~ıdcle b:taraf marah· 
has he} eu kAtibJ umumisi M 

Vufley iki hafta mezuniyetle Ccncvcye 
gitmiştir. 

Rıansanın Tahran .. ate~e komerslyıli 
1\1; Vernıtsa dun şehrimize gel-

miştir. 

HANfMEFENDt 
'Istanbu1Cla Beyazıtta 

eleKtrik evinde 21 hazi-
ran cumartesi günü saat 
15,30 da 

Ha•agazı Ye elektrik tirketi 
Yerilecek olan ameli aıçılık der
.U.de lutfen hazır bulunmaDIZI 
rica ile kesbi ıeref eyler. 

Duhuliye serbesttir 

Bu akşam 
eınemalar, 

Alkazar - Çöller •uvarlll 

Alemdar~Masum kurbanlar 
Bqiktq HilAl--hlr yetım1n romanı 
Ekler - Gısnııllıı bahriyeli 
Ellwnra - KOçQk hınız 
Emal - Yamyamlar aruında 

F raıwz - DilflMll r 

Majik, - Y.edl gQnah semW 
Melek - Çılgınlıklar revOsil 

Opera - Ait zambaiı 
Şık - Ruputin 

Silreyya Kadıköy- Jozef Balıamö 
ear ve M0zlkhol1er ı 

Garden - Mezeyi Balet, Sekeli, 
Vaotura 

TGrkuYaı - Tize, " lJdtna 
Tano• 

Tepebqı babçesi-Varyete,llnem 
Taksim " .. ., 
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Afyon müstahsillerine suikast 

Propaganda, sabşı durdurdu i Avrupa, fiatları11 
düşeceğini zannederek bekliyor 

HIJk4metin ş-flratle tedbir almıuı lctzım I 

Afyon zir aatile alakadar iki 
zat dlln bir ağızdan şu beyanat
ta bulunmuşlardır; hükümetin 
hakikt vaziyeti tenvir etmesi 
muvafık olur: 

- Afyon rekoltesi hakkında 
çıkanlan yalan yanhş havadisler 
memleketin menafii iktısadiyesi· 
ni ihlil etmektedir. Zürraın elin
den mallanm ucuz toplamak is· 
tiyen bazı yerli ve yabancı alı
cılar bu sene af yon mahsulünün 
on, on bet bin sandık olacağını 
mahsulün patates fiatına satıla
cağı~ı, gerek köylerde, gerek 
lzmir, lstanbul ve ATrUpa piya
salanada propaganda yaparak 
okkası elli liraya kadar satılmıı 
olan bu mabsuliiaıüzü on liraya 
ve daha aşağı fiata köylülerin 
elinden toplamaktadırlar. Bu su· 
retle rekoltenin yüksek olacağına 
kani olan ve elyevm iğfal edil
mekte bulunan Avrupa on lirayı 
da pahalı görerek daha ucuz 
almak için beklemeyi tercih edi· 
yor. Propagandacılar müstahsil· 
lerin zaranna oynadıkları rolde 
muvaffak oluyorlar. Bankaların 

af yon fherine avans vermesi de 
alıcılar lehinedir. 

Afyon mah!ulü iki defa çap; 
ve bir defa çizgi, bir defa da 
toplamak ıuretile dört ameliye 
masarifile elde edilir. lndelhe$ap 
-zOrraa beher okkası on liradab 

çok fazlaya ınalolur. Şu halde 
milstahıilin hem bir senelik me
aaiıi bof'l gidiyor ve hem de 
zarar ediyor demektir. Bu sene 
zer'iyat geçen senelerden fazla 
ise de kışın kurak geçmesi ve 
mahsulün gayri tabii şeraitle 

meydana gelerek ekseri mahal-
lerde köklerinde kurt ve sair 
arıza peyda olması yüzünden 
geçen senelerde bir dönümden 
a:ınan 'fasati üç okkaya mukabil 
bu ıene azami yarım okka, llç 
yüz dirhem afyon alınabilmekte, 
bir kısmı da yetiıilemiyerek 

geçirmektedir. 
Bazı yerlerde yağmurun de

vamı da bu neticeyi vermekte
dir. Binaenaleyh afyonun 4000 
sandık bile toplanabileceği 

henüz kestirilemez. İzmir ve 
Aydın havalisinin afyonlarını 

yağmur yOzde seksen nisbetinde 
bozmuştur. Henilz toplanmıyan 
mahallerde de elyevm yağmu

run tahribatı eksik değildir. 
Senevi hariçten memlekete 
sekiz, on milyon lira para geti-
ren mühim bir mahsulümüzün 
propaganda ile istihsal masra· 
fından daha az bir para muka· 
bilinde çiftçilerimizin ellerinden 
çıkarmaıı çok acıklıdır. İktısat 
YekAleti ve Ticaret odalan bu
nunla meşgul olmalıdır. Zaten 
afyon zür'iyabmn miktarını zi-
raat fen memurlan tesbit etmit 
olacaktır. Bunlardan ne kada
nnın iılenmeyip terkedildiğini ve 
ne kadanmn yağmurdan, kurak-
tan vesair avarızı tabiiyeden bo
zulduğunu, kay köy tahkik ede-
rek bir iıtatistik neıretmek ve 
hakikati hali Avrupadaki ticaret 
mümessillerimiz vasıtasile Av
rupa merakizi ticariyeaine bil-

dirmek IAzımdır. Bu suretle mu
zır propagandalara nihayet ve
rilmesi, ve bu efendilerden on 
bin sandık, on bet bin sandık 
mahsul alınacaktır yolundaki 
iddiayı hangi istatistiğe istinat 
ettirdiklerinin sorulması, mem
lekete muzır haberler uyduran-
ların cezasız bırakılmaması, zür
raın yok bahasına mallarını el
den çıkarmamalan için de köy 
köy irşat ve tenvirde bulunul
ması ve bankalara afyon üze· 
rine avans verdirilmesi alınması 

icap eden acil tedbirler meya· 
nındadır. 

928 seneıinden mlldevver es
ki afyonlarla beraber 929 se-
nesi mabsulll 4,000 sandığa ba
liğ olduğu halde elli liraya ka
dar satılmıt ve ancak iki yüz 
ıandık bu seneye devredilmiştir. 

Ticaret odasile ticaret borsası 
mahsulün çok bol olduğunu is
pat için lzmirden gönderilen bir 
dal afyonun resmini havi sils
in bir kartı ihracat tacirlerine 
dağıtacağına umum mabsuliln bir 
hesabını nqrederek muzır pro
pagandalara nihayet verseler da
ha iyi olur. 

c VUKUAT J 
Kalpleri· durdu 

iki :uıvallı d/ln ani olarak 
dO.filp 6ld'ifler 

Eyipte amelelik eden şlikrü 
Ef. ile ÜskUdarda yüzbaıılıktan 
mütekait Mestan Mustafa Ef. 
dün kalp sektesinden ölm~şler
dir. 

Bir intihar 
Don Şirketi Hayri yenin 55 nu

maralı vapuru köprilye gelirken 
yolculardan biriıi kendisini de
nize atmıt ve aranılmasına rağ
men bulunamamııtır. Polia mün-
tehirin hüviyetini tahkik etmek
tedir. 

* Şehremininde Deniıaptal 
mahallesinde şoför Hüseyin Avni 
Efendinin evinde kıoagecesi ya· 
pılmakta iken davetlilerden şo-

för Faik ve posta memuru Ap
tullah, ıoför Akmet Efendiler 
kavgaya tutuımuşlar, Ahmet, bı
çakla Aptullah ve Faik Efen
dileri yaralamıştır. 

lf. Şoför T evfiğin idaresin
deki 1290 numaralı otomobil 
Karagümrllkte 9 yaıında Mem
nune isminde bir kıza çarparak 
yaralamıştır. 

~ Y enişebirde oturan kör 
Ahmet ile karkeıi Durmut, 
kavga etmişler, Durmuı sar· 
hoşlukla tabancasını çekip kör 
Ahmedi kasığından yaralamııtır. 

Mafbaamua J!tlen ~sulu: 

Demıryollar mecmuısı 

Altı senedir de\'let demiryollan Ye 
limanları idaresi tarafından ne~redılmcktc 
olan Demlryollan mecmuasının haziran 
savısı da mükemmel bir şekilde intişar 

etmiştir. lkusadl ve meslek' bir çok ma
lOman ihdva eden bu faydalı mecmuayı 

alakadarları tavsiye ederi~ 



[Memleket haberleri J o Bulmaca o 

Urla cinayeti davası 1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

Otopsi raporu ile doktorların ifade

l eri Tıbbı adliye gönderiliyor 
lzmirde Urla hakimi İhsan Zi

ya Beyin katli hadisesi muha-

kemesine devam olunmaktadır. 
Evvelki günkü celsede gene bir 

çok ıahitler dinlenmiş ve gaze
telerde intişar eden tafsilata 

göre celsenin en mühim safha
sını üç doktorun noktai nazar 

ihtiliflan ve münak~alan teşkil 
etmiıtir. Evvelki celsede maz· 

nunlann vekilleri lhFan Ziya 

Beye Urlada .doktor Kemal Bey 
tarafında yapılan enjeksiyon 
hakkında mlitehaısıa etibbanın 

mütalealarına müracaat edlimesini 

iatemiıler ve bu suretle Ziya Beyin 

darptan mı, yoksa yanlış yapıl

dığı ıöylenen enjeksiyondan mı 

vefat eylediğinin tesbiti kabil 

olacağını iddia etmişlerdi. 
Bu münasebetle Ihsan Ziya 

beyi tedavi eden memleket has-

tanesi hariciye şefi Feridun, Ur
lada Dr. Kadri ve enjeksiyonu 

v pan Kemal beyle:r evvelki gtin 

c. i llenmişlerdir. 
Kadri bey fenni izahatı müte

akip zerkedilen illcı muvafık 

görmediğini söylemiş, Feridun 
beyle aralarında münakaşe ol-

muıtur. Enjeksiyonu yapan Dr. 
Kemal bey de yapılan ( printa
non)un hastayı sükunete getirmek 

c tazyiki düşürmek itibarile kalbi 

kuvvetlendirmiş olduğunu süyle

miıtir. Feridun Bey de yapılan 
tedavinin doğru olduğunu, Ziya 

Beyin darptan müteessiren vefat 

ettiğini ıöylemiı, Kadri Bey ise 
fikrinde israr etmiştir. 

Bundan sonra Hatice H. is
minde bir kadın şahit olarak 

dinlenilmiıtir. Hatice H. evine 
dönerken sokakta bir adamın 

dörildnğnnu gördüğünü darbe
lerin çok müthiş olduğunu, ko-
cası Hqimin ertesi glinü kendi

sine bu işi değirmenci oğlu ile 

Giritli Muharremin yaptıklarını 

ıöylediğini beyan etmiı, kocasının 
timdi, mahkemeye ifade verdi 
diye Muharrem efendinin akra-

baları tarafından tehdit edildiği 

için sokağa çıkmadığından şika
yet etmittir. 

Diğer şahit Muzaffer B. Türk 
Ocağındaki hadiseyi Muharrem 

efendinin Ziya beyin ihtarı he

rine ( Vatandaş Türkçe konuş ) 
livhasını nasıl yere atıp kırdı

ğını, anlatmıı, kanaatine göre 
hadiseyi Hüseyin beyin tertip ve 
Zeynelzadenin de para sarfettiğini 
ıöylemiıtir. 

Neticede daha birkaç ıahidin 
dinlenmesine Dr. Feridun, Ke
mal, Kadri beylerin ifadelerile 
otopsi raporunun fenni müta~eası 
alınmak üzere tıbbı ~adli mües· 
sesesine gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

Duten Yıldırımlar 
ı 

Evvelkı qankfl bulmaca
mızın halledilmiş ıekll 

Üç gece evvel İzmire çok şid- 2 
detli yağmurlar yağmış, burada 3 
muhtelif yerlere yıldınm düı· 4 
müştUr. S 

Kemalpaşa kazasında Ulucak 6 
köyünde yıldırımdan Uç hayvan 7 
ölmüştür. 8 

Bir memu'r tevkif olundu {
0 

BugiJnkfJ bulmacamız 

Soldan sağa ve yukardan atağı: 
1 - Latif (3), boş (3) 

İzmirli refiklerimizin yazdığına 11 

göre lzmirde Emlak ve Eytam 
bankası eytam dairesindeki sui
istimal tahkikatı devam etmek
tedir • Banka memurlarından 

Sami Bey müstantiklikte ıahit 
sıfatile dinlenirken yalancı şa-

2 - Kabıhat (4), nar (S) 

3 - Kuru çayır (2), yazan (5), surat (8) 

4 - Lttife (4). beraber (4) 
hit olduğu anlaşılmıı ve kendisi 
tevkif edilmiştir. 

·ar.1111: VAKiT 
Abone şartları ı 

Memlekette eaıebiye 

1 ayhAa Kurut 150 
1 3 .. .. 400 800 

ı 1~VA~ITı S ~::n f::. 
ii almamak, kendi evinize kadar 
• getirtmek istiyorsanız 

Abone olunuzl 
Daha ucuz ve kolay edin .. 

miş, gazetemizin abonelerine 
olan hediyelerini de kazan· 

olursunuz! 

ım:::nr::::.:ı ••••••• ==----· 
lstanbul 3 üncü sullı hukuk Mkim

lilfinden: 

Alfret Rizo efendinin Beyoğ· 
lunda istiklal caddesinde 473, 
475 numaralı apartımanın S nu

maralı dairesinde mukim müddei 
aleyhler Madam Hortans Bravun 
ve saire aleyhlerine ikame eyle· 

diği izalei şuyu davaımın icrl 
kılınan muhakemesinde mumai
leyha Madam Hortans Bravunun 

memaliki ecnebiyede olduğu mi
baıirin tasdikini haYi meşruhat.. 

tan anlqılmakla bittalep muma
ileyba hakkında iki mah mllddet-

le ilinen teblirat icrası karargir 
olduğundan yevmi muhakeme 
olan 17 eylül 930 saat 11 de 
mahkemede bizzat hazır bulun
madığınız veya vekili muaaddak 
göndermediğiniz takdirde hak
kınızda gıyaben muamele icra 
kılınacağı ilin olunur. 

5 - Baş ktlt (8) 
6 - Hem hudut bir memleket (11) 

'1 - Yüzdeki noktalar (3) 

8 - Çadır hayatı. (4), cennette bir 
bag (4) 

9 - Ot (2). elbl~nln içi (:S), içilecek 
en iyi içki (2) 

tO - Kitleyi tetkil eden (4), httr değil {4) 

t t - Ziya huzmesi (3), kannca (8) 

19 Haziran 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 lnrilfz lirası Kr. 
"T .I.. mukablll Dol 

Frank: .. • Liret 
• • e,ıga 
• • Drahmi 
• • fa. Frank 
• • ~va 
• • Florin . . 

lt.aron .. • Slllar 
• • Peıeta . • Mart . • Zlod 
H • Pengö 

!o Ley Kuru$ 
1 Tirit llruı Dinar 
" Çeıvoneç Kuruş 

Nukut 

ı Jsterlln (fngtltı) 
1 Dolar (Amerlkı) 

Frıok [Fransıı 1 
Liret [ftalyı f 

O Frıııt !Belçika] 
DrabmJ [Yunaa] 
Frank [tsvlçrel 

OLeva IBulrarJ 
ı Florin [Felemeat] 

.Kuron (Çetoılont 
ı şıııac IAvust11rya] 
ı Peıeta ftspanyıJ 
ı Ranaıart{Almaıaya 
ı Zloti !Lehlsuol 
ı Pengö !Macaristan 1 
Ley [Romanya] 
Dinar IYuıosloryıJ 

1 Çevoneç ISevyetl 

Alun 

)maaaaDY&oıa~A1R•ItBJa 
Meddlyı { Bona 
Baotno 1 hartd 

Yüksek sanayi mühen· 
disi mektebi: 

Zonguldakta yüksek maden mühendisi mektebinde açılan hıJ 
şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. . . . 0 

Münhasiran lise mezunları kabul olunur. Mezunlar staJ ıçı 
Avrupaya gönderilir. 

Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. al • 
. Muhtelif sanıtyiin tesis ve işletmesi, elektrik makine ve~ k fi 

0
, 

nfer mühendis ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topoş~• ye 
ve harita ahzı, inşaat müteahhitliği, şimendifer mUhendısı " 
müteahhitliği. 

Tedrisata 1 
melesi yapılır. 
irsali. 

,. 
teşrinievelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt ~ıJte 
lstidaya merbut 6 foto ile vesaikin müdürıYe 

Miidüriy~ 

İstanbul mıntakası maadiil 
mühendisliğinden: 

Kocaeli vilayetinin Adapazarı kazasının Akyazı nahiyesinde J(o• 
zuluk kariyr.sinde kain ve şimalen Kabaoğlu çayı ile Soğuksu ..,eır 
balarının teşkil eylediği derenin iltisak noktasından bed'ile Yak"!" 
bey çayı ve hamam suyu telaki noktasından bilmürur hamanı ııJt° 
ve dere suyu tellki noktasına hattı münkesir, şarkan işbu noktada' 
Mudurlu yolu ile Tatlısu deresinin tekatu noktasına müstakinıı ~ 
nuben bu ıon noktadan dağ yolunun Kabaoğlu çayı geçidine 
miistakim, garben bu noktadan Kabaoğlu çayını takiben roeı;; 
hudut olan Kabaoğlu çayı ile Soğuksu menbalar deresinin te 
noktasına hattı münhani ile mahdut 50 cerip saha dahilinde. 
. 1 - Yalnız maden suları istiıman hakkını haiz olmak ye ~~ 
lıyat esnasında sıcak suya tesadl1f edildiği takdirde bundan istif' t" 
edilmemek ve kaptaj ameliyat projesi Iktısat Veklletine kabul ' 
tirdikten sonra tatbik edilmek; 

2 - İmtiyaz kararnamesinin tarihi neşrinden itibaren bir ~ 
zarfında 50.000 elli bin liralık bir Tttrk şirketi tctkil edil,,... 
hukuku mezktr firkete devredilmek. ... _Jlf 

~ - Suyun. teslimi ta~hind.en itibaren bir sene zarfında ;}Pd
köyunden Akhisar tepeııne tımalen mezkür tepeden ifbu b' ~ 
ikame edilecek 4 kilometre tuHlnde amut garben ve cenubet!,,.a0 
ik~ hatta muvazi kıt'ai mlistakime ile mahdut ıahanın 1 "'~ 
mıkyasında muntazam topoğrafik ve jeolojik haritası yapılnı~ 
kaptaj ve te8iıatın plln ve projel. eri ihzar edilmit bulunmak. . :1~ 

4 - ikinci sene zarfında maden suyu milteh ... WDID i'6tf 
albnda fenne ve hıfiımbha kavaidine teb'an kaptaj ameliy•h,. 
diğer ~ulann ihtilibnın men'i ve gönde hiç olmaz iıe 500 beıY~_ııi' 
suyu flfelere doldurma tesisah vücuda getirilmek ve saha ~ 
lindeki bataklıklar kurutularak büyük yola kadar irtibat lP'" 

edilmek. -~ 
S - İfbu taahh6dabn temini için milli bankalardan bifİ""' 

3. 750 Oç bin yedi yllz elli liralık teminat mektubu verilnıe1' JJ 
temettuab aafiyeye hOk6met ittirak etmek fUl:ile mezkur 111~ 
suyu ml1:ıayedeye konulmut olduiundan taliplerin kapalı .,.., 
15-7-930 tarihine mUaadif salı fiinO saat on beıe kadar 111,d 
umum mndUrlnğfine mtıracaat eylemeleri. __,,/ 

!Mahkeme ve lcrailftnlaE 
lstonbul &üye mahkemeıi ilt,itui Üslt/Jdarda lstanbul 6 ına i&f4 I 

ticaret dairesinden: murlu/undan : ~ 

· lstanbulda Saray burnunda lstanbulda birinci Vakıf hanında ıt ~ 
rüsumat idareıinin 7 namaralı yazıhanede mukim iken elyevnı !Jc~ 
anbarında mevcut kangal halin- gAhı meçhul komisyoncu Ojen 1'• 

de galvanize ve çivi tellerin icra . ~e~diye: • • • d' 
kılınan açık arttırma neticeıinde Uya efendmm zımnıetioİ'ıat" 
müıteriler tarafından verilen be- alacağı olan 300 liranın nı•~, 
del haddi llyıkmı bulmamıt oldu· ıarifı icriye tahsili zılll "Jİ 
ğun~an ikin~i defa aç~k artbrma dayini mumaileyhin talebi oı # 
uauhle ve bılcOmle rusum milf· emvali menkulenizin hacze 4 
teriye ait olmak üzere satılma- v • d . . "flis JıPP 

k il . lcl d cegıne aır ıcra ve ı 1.;ıı' sana arar ver mıı o uğun an 69 · ucİ11 

t ). 1 1 25 6-930 t 'h" nunun uncu maddeıı Jll · .Jil a ıp o an ann • an ıne . . .. tP ... 
Ü d'f b gü n t 10 ce tarafınıza beraı teblıg t.d' 

m sa ı çarşam a n saa k lı 'hb k 'k 111e J:_ 
da pey akçelerile beraber mez- 1 nan 1 ar vara aaı 1 • e~ 
k6r anbara mOracaatlan ilin o- hınızın meçhul olması h" tı~ 
lunur. tebliğ edilememiı ve ilineO ~ 

l&tanbal 3 linca icra dairesinden: liğat icraaına karar ~ 
İstanbulda Tahtakalede Souk bava mah· olduğundan 22-6-930 ,,_J' 
zenlerinde mulcim iken elyevm ika· mlisadif pazar gilnll BeyoJI ,J> 

metgAhı meçhul bulunan Avram saat 4 de Olivyo apartılll~.J( 
I\l~ultm Efendiye: 4 üncll katta 10 No. lı d.•~J 

Şekip Beyin zimmetinizde matlObu d ıeıd':'. 
olduğıı iddia olunan JS,100 liranın tes· deki Cfyanızın hacze 

1 ~f( 
viyesini nauk tarafınıza gönderilen ödeme mübeyyin ihbar varakası S-,~) 
emrinin zahrındaki meşrubatta ikametgl- ruza ilanen tebliğ olunu~ 
hınızın meçhul bulunduğu ve bu sebep- tieşlnci icra dairesinden: j,~ 

ıcaret ve zahire ten tebligat vapılmadığt zikredilmesine Bir deynin temini istifafl e( 
Sermayesi: 10,000,odo Jngiliz lirası AatJar nc.nt ._.... ı.:-... .... llltt binaen tebllgann iltnen yapılmasına ka- mahcuz ve furuhtu mukart~bi" 

!? Osıİıanlı bankası 

. . _. '"" f '. ~. \, .. .. 

lsıanbul acenteliği - Telefon: İstanbul 1948 tara1uıc1aa .ertım rar verilmiştir. yayı beytiye 24-6-930 t• 1, t' 
T f Tarihi illndan itibaren bir ay zarfında mllsadif sala günü saat b'f 

Be1oilu dairesi - ele on Beyoilu 1303 mUracutla idraz dermeyan ey1emediğiniz Ş lbsao .~ 
Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya he· ,.e onu takip eden 8 gün zarfında bor- iflide Bomontide d• ,, 

sabı cart suretile avanslar, pollça ve iskontosu. cu eda veya borca yetecek mal ve saire hanının önünde bilmUıaYe 1'( 
51 Türkiye cümhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memalik! ecne- irae eylemediğiniz surette gıyabınızda tılacağından talip olanlarıll ~ 

biye scnedat, çek,itlbbar mektuplan ve telgraf emirnameleri~ J · k'" d h ırnde A 

1 
muamcllın icraiyeye devam olunaca~ı ve mı mez ur a ma a 1 ı ,,., 

rn~ ~ r' ---~ · ~"' mczkOr ödeme emrinin tebliğ makamına bulunmaları ilin olunu • 
~ "hllııılliıııiıııiilliııı _________ ... kaim olmak üzere illn olunur. • 16 ). 
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Ka.zaıımak için Mad l k ki b. ~ ilk şart ilandır ~ en mes e me e ı 
!l :: Zonguldakta kain Yüksek maadin ve sanayi mühendis mekte-

1 
il~nsu. kazancı artırmava i~ binde Orta maden meslek mektebi açılmı~tır. 
savaşmak, havada ta· i! Leyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında oln, 

R vvare.s7z uçmıa çalı~- İf orta mektep mezunlar1 imtihansıı, ilk mektep mezunları imtihanla i mtık gibidir il kabul olunur. 

H Ticaretinizde , san:abnızda i~ Madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. 
H muvaffak olmak istıyorsanız g T edrisL4ta 1 teşrinievvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mua-Yiiz tane! .. 

- Mehmet! .• 
- Efendim! 
- Oğlum gidip Kartald~n 

bazı 4eyler alacakaıo .. A~ ~u . hs
teyi.. Dikkat et kalaslar ıyı cını-

ten olsun .. Çiviler paslı olma~•~·· 
Sana bir elli liralık verecegı~ 
onu bozdurur, nst tarafmı getı-
rirıin. 

_ Baş Ostüne Efendim .• 

:f 
Mehmet efendisinin verdiği 

ellt liralık bankanotu koynuna 
Yerlettirdi. Sipariş puslasmı da 
cebine koyduktan sonra köşkten 
çıktı. 

Mehmedin efendisi tüccarrlan 
Hasan Nur Bey Yakacıkta Ha
•uz başında oturuyordu. Meh
met doğrudan doğruya Kartal 
yolunu tuttu. yolda giderken 

düşündU: 
- Yahu ama da halt ettim 

hal.. Neler olacağım efendbi~e 
b. d 1r 

ıormadım.. Sahi ce ım e 
cetvel var .. Fakat mübarek y~
zıyı okuyamıyorum ki.. Dur hır 
bakayım .• 

Hem gidiyor hem de cebinden 
Hasan beyin verdiği listeyi çı
karıyordu. Listeye baktı, zahmet
le kekeledi: «Ka .. las .. » fazlasmı 
bir türlfi ı6kemiyordu. 

Bu sırada karşı taraftan Ya
kacığa avdet eden Remzi gö
selüu. Remsi, Melımet gibi bir 
Ufakb. O da Yakacıkta yazı ge
çiren zengin bir adamın yanında 
çalıtırdı. Mehmet seslendi: 

- Merhaba Remzi. 
- Merhaba.. Nereye böyle? 
- Bırak allahı seversen .. Kar-

t.ala gidiyorum. Bizim efendinin 
bir siparişi var .• 

- Ne alacaksın? 
- Ne bileyim ben.. bana bir 

k&ğit verdi ama yazıyı bir türlü 
okuyamadım •.• 

_ Göster ıunu bakayım ? 
- Na iıte ... 
Remzi malumatlı adamlara 

lllahsus bir ehemmiyetle kağıdı 
•ldı. Halbuki Mehmetten pek te 
llinı değilmif. Bir müddet kağı
da baktıktan sonra dedi ki: . 

- Aman senin efendinin ya
tııı ne kadar da fena.. bir türlli 
okunmiyor ki... dur bakayım ... 
hı anladım.. .c Ka . .Ias · yüz .. » 

Remzinin bu kelimeyi ıöyle
ll'ıcıi sanki havayı birden bire 
kamçıladı. Şedit bir rüzgar dar
besi esti. Remzinin elinde bulu
~an sipariş kağıdı ökseden a~a: 
ırını kurtara bilmiş bir kuş gıbı 
\l k " çtu ve uzaklara yol alara go-
tilnnıez oldu. 

Mehmet endişe ile bağırdı : 
-. Aman Remzi ne yapbn?. 

- Böyle kuvvetli rtızgir ese-
Ce" • • ıını ne bileyim. 

- Şimdi ben ne yaparım? 
•• k Vallahi bilmem... Ka~tta 

b 
•laa, yüz okudum... Gıder 

\l • ,, 
11P•riti yaparsın .. 

- Ya başka bir şeyde ısmar
llııtaa .• 

-. Galiba hepsi okadardı. 
kı :-- Evet öyle yapayım.. Şimdi 
t &'ldı dUtUrdnm diye hem 
ı;;• i~ akacığa dönmek hem ~~ 
YU fıtrnektense dediğim gıbı 

l kalas alırım .. Ben idiyoruoı 

alliba ıımarladık •• 
- Gille güle .. 

H gazete ilanına ehemmiyet ve- il melesi başJamışbr. lstidaya merbut vesaik ile 6 foto ve sıhhat ve 
I! riniz : Gazete Hanı Hanların E! aşı raporunun mek~ep müdüriyetine gönderilmesi. Müdüriy~t 

1 en ko'ayı, en ucuzu, en te- g 
sirlisidir. r: •••••••••••••••ı•••••••mmmlm't: 

ft işte ilan tarifemiz: İ 
* Aman bu •' kereste ne pahalı 

şeymiş Mehmet kartalı alt üst 
etti zorla bır yerden tanesi kırk 
beş kuruşa tahtalar bulabildi. 
Yiiz tanesi kırk beş lira ediyor
du. Elliliği oraya vererek beş 
lira aldı. Bir liraya da bir araba 
tuttu. Kalasları yükletti akşama 
doğru köşkün önüne vardı. 

Hasan Nur Bey köşkün bah
çesinde akşam gezintisi yapıyor· 
du. Mehmet pür telaş yanına 

koşarak dedi ki : 
_ Getirdim efendim ... 
Hasan B. Mehmedin omuzun

daki on on beş kalası görünce 
hayretle bağırdı. 

- Bu ne ... 
- Kalas efendim. 
- Bu kadar kalası ben ne 

yapacağım? 
- Efendim kağıda yüz tane 

yazmışsınız ... 
Bu sefer Hasan B. köpürdü : 

Olan ahmRk herif.. ben 
yüz kalas istemedim iki kalasla 
yüz tane iri çivi istedim.. Kağı
da da öyle yazdım .. Şimdi bunları 
geri götür ve parayı al yoksa ... 

1f ... 

1 
Sonuncu ıı)ıfada Satın Kuruş 12,5 lft 

5 inci ., .. ,. 25 
4 .. .. .. .. 40 

il 2 .. .. .. .. 100 
i· 1 .. .. " .. 200 
~ Reıml ilanlar, sonuncu H~1fada 10 Kr. 5 .. ' !! 
j! ilan memurumuz size fay- e 
Ü dalı bir ilanın şekil ve üc- H 
g reti için hizmet etmeğe ha- ~: 
M d H :: zır ır. :: 
!!:::::::::::=::::::ır.1:::::::::::::::::::ı2c:~==::::=::Ei 

l s'anbul giimrii Jıleri başmiidüriii
IJiindrn: l<tanbul ı;:ümriiklcrince ilAnat 
ajansı 'acıracilc matbuata ,•erilmekte olan 
ilAnattan mali 930 senesi zarfında 
verileceklerin pazarlık suretile bedelleri
nin tedh·esl takarriır etmiştir. Taliplerin 
21 - 6 - 930 cumıırtesi günü saat 14 tc 
ha~mlidLirluktckı komis\'Ona müracaatlan. 

VAKTE 
Abone 

Olunuz 

Zonguldak Yüksek ma
adin ve sanayi mühendisi 
mektebi müdüriyetinden: 

Atideki eşya kapalı zarf usulile ve bir ay müddetle münakasaya 

konulmuştur. 

M muhammen bedeli 6316 lira arangoz eşyuı 

Yerli Patiska ,, " 3800 " 
Elbiselik kumaş ,, " 3800 ,, 
Şeraiti maliye ve fenniyesini ve resimlerini görmek ve öğren-

mek istiyenlerin Şehremaneti civarında lshabul mıntakası maadin 
mühendisliğine müracaatları. Kapalı zarfların temmuzun 16 ancı 
çarşamba günü saat 16 da Zonguldak Maden müdüriyetinde 

açılacağı ilan olunur. 

Zonguldak yüksek maa
din ve sanayi mühendi

mektebi müdüriye-• 
sı 

tinden: 
Mektebimiz ders kitaplarmın tabiyesi kap.a~ı zarf usulile ve bir 

ay müddetle münakasaya konulmuitur. Şeraıh mUnakasayı anlamak 
istiyenlerin lstanbul şehremaneti civarmda İstanbul mıntakası ma· 
den mühendislig" ine müracaatları ve kapalı zarfların Temmuzun 16 

ld kt den m··d .. · t' ıncı çarşamba günü saat 16 da Zongu a a. m~. . u . un~e. ı~-
de açılacağı, teklifatın Zonguldakta mektep müdürıyetıne ırsalı ılan 
olunur. 

Aydın Nafıa Baş mühendis

liğinden: 
ı - ( 24,182 ) lira ( 90 ) kuruş bedeli keşifli bulunan 

Reşadiye - Aziziye yolunun 2+ 000-1+ soo üncü kilometroları ara
sında imalib sınaiye inşaatı yirmi gün müddeti~ ve kapalı zarf 

usulile ınilnakasaya konulmuttur. 
2 _ Taliplerin 661 numaralı kanun mucibince ihzarına mecbur 
ldukları vesaikle % 7,5 teminat akçesini havi teklifnamelerin 

0 
• ihale olan 1 - 7 - 930 sah günü saat on altıya kadar vilayete 

yevmı . 
tevdi etmelen. 

Fazla izah~t almak isteyenlerin Nafıa Başmühendisligine müraca-

atları; 

Devlet Demiryolları ilanları 
Münakaıası 14 temmuz pazartesi günli için ilan eJilmiş olan 

29 kilometre malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günü için 

ilAn edilmiş olan Kayıeri tezgahlan münakasaJarı netroluoacak yeni 

bir ilina kadar tehir edilmiştir. 

... ... . 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından tsliplerin 

23-6-930 pazartesi günü saat 9 dan 11 buçuğa kadar iabab vücut 
etmeleri ve tahriren teklifatta bulumaları ilAn olunur. 

1 adet otomatik kayit damgası. 
2 ,, pergel takımı tam (orta) 

75 m bez hortum 80 m·m (yassı halde &lçillUr) 

2000 
7 
1 
1 
3 

3 
6 
1 
1 
1 

30 

8 
150 

1 
1 

1 
1 

800 
80 

5 
50 

100') 
30 

10000 
200 
50 
20 

150 

12 
5 

150 

10 
25 

150 
2 
4 
4 
1 

4 
2 

10 

(10 -12-10- 8-25-10) ar metrelik parça olarak 
kg. madeni katran (yerli) 

adet Hasta sedyesi (yerli) 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" m. 

adet 
m. 

adet 

" .. 
., 
., 
,, 
" kg. 

adet 
Kutu 
adet 

" 
" Rot~ 

adet 

" kilo 

" 
adet 

" kg. 
adet 

" 
" 
" 

" 
" kg. 

abanoz kenarlı ressam g6nyeıi 3SX60 
,, ,, ,, ,, 40X 60 

Bagaj arabası tekerlek IAıtiği (krokisi gibi) 

Tarihli madeni damga 
Lastik damga 
Abanoz kenarla ressam g8nyeıl 

" " n " 
Ortası takviyeli ıeffaf minkale 
Kanaviçe (yerli) 

Keten perde (yerli) 

1SX45 
20 X60 

Anbuvatmanh dökme boru 50 m-m 
Dosya dolabı (verilecek izahat veçhile) 
Aditabure 

Kurşun pensi hakkiyeei 
imdadı sıhhi SBndığı (krokisi veçbile) 

Mavi kırmızı kalem (ince) 
Marangoz kurıun kalemi 
Kopya makine kalemi 
Parça halinde mürekkep (galibarda) 
Zamklı kağıt 
Şapfroğraf pab 
Beyaz uç 
Cep defteri 
Kontinantal makine ıeridi 
Milimetrelik kağıt 
Yaba bet dişli 

Marangoz keseri No' 1 
Dinamo yağı 
Kaba üstübeç (yerli) 

Mahruti çadır (yerli) 
Muşamba caket (yerli) 
Demir tel 1 m-m 
Büyük baş yastığı (yerli) 
Yun battaniye 
Garson çarşaf 
Avukat çantası 

Havlu (kalın) 
Avukat çanta11 (idi) 
Kösele (yerli) 

•• 
" 
" 

. 1 adet Marangoz tezgahı (yerli) 
500 kg. Mangal kömürü ,, 

1 adet Motör (izahat daireden verilecektir) 
150 kg. Alemioyon boya (yapılmış) 

50 ,. Hamızata karşı boya 11 

Saat 11 buçuktan sonra fiyat kabul edilmez izahat ~lmalc: isti
yenler cumartesi pazar günleri mubayaa kısmma müracaat etmeli
dirler pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için iştirak 
edecek ~aliplerin nümunelerini beraber getirmeleri nümunesiz vuku 
bulacak teklifabn kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

lstanbul Tuz inhisarı başıniidürliiğiinden: 
h:mir Çamaltı Tuzlasında istimal edilmek Uzere mevcut nümu 

nesi veçhile (2000) adet tahta kürek 15-6-930 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni mlinakasaya konulmuıtur. ihalesi 5-7-
930 tarihine müsadif cumartesi günü saat on beftedir. Talip olan
lar şera'ti anlamak ve münakasaya iştirak eylemek üzere pey ak
çelerile İstanbul Tuz inhisarı başmUdüriyetinde müteıekkil komis
yona müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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Kazanır. ö~:::~:~ Fayda Daima Birincil. 
FAYDA daha miiessir, daha mükemmel ve yan yarıya ucuıdur. Talita kurusu, sinek ve sair haşeratı yumurtalarile imha eder. Kokusu latif ve leke yapmaz. İ : 

hayvanlara ve nebatata zaran yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. Bütün devair ve müessesat, Seyrü Sefain, Devlet Demiryolları, Hilali Ahmer, Hastaneler, 
otel ve lokantalar FAYDA istimal eder. Hasan Ecza deposu. · • 

------------------------·--·····-·--------·-·--------------------------· :·· Sarayburnu Parkı··: c .. _o_e_f_t_e_r_d_a._r_ı._k_ıı_a_n_•_a .. r_•_,,, 

u7~! -~~~!11 • • 8 Londra bitahancsinde icrayı ahenk eden saz heyetine ilAveten Son hatıra • 

• 'e Ruhumda bahann haldkt bülbülü Hikmet Rıza Hanımla Radyoda takdire • 

• mazhar olan Muganniye Servet Hanım ve Madam Emin gazelhan Numan : 

: Beyler her g(fn ve gece Jcrayı ahenk etmekttdir. Aynca sa7. zamanını. kadar • 

• muhterem halkın eğlenmesi için Filp:dn ilk defa getirdijti en büyük iki Ho- • 

• parlörlü makinesi çalışacaktır. Duble bira 20 envaı mezeler 25 kuruş • 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
·Nafıa Vekaletinden: . 

insasm 
Kayaeri-Sıvu yolunun 62 + 530 kilometresinde kain bet.Qnarme 

iki gözlü ve ·2x14 m. tulünde Sanoğlan köprüsünün inşası kapalı 
Zarf usulile ve yirmi beş gün miiddetle münakasaya konulmuıtur. 

Münakaaa 1 temmuz 930 sah günü saat on beşte Nafıa ve
kaleti müsteıarlık mak.amında müteıekkil komisyon tarafından icra 
edilecektir. · 

Taliplerin ihale gününden liakal iki gün evci yollar umum mü
dllrlüğüne ehliyet vesikalannı ibraz eylemeleri ve ihale kanunile 
ıartnameler tarifab dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinde Tekilet müsteıarlığına tevdi eylemeleri Te ıe
raiti öğrenmek Qzere lstanbulda Nafia basmllhendisliğine, Ankara• 
da Yo•lar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Proje ve ıartnameler Ankarada Yollar umum müdürlüğünden 
10 lira mukabilinde alınabilir. 

Aynca 100.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 
25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 

Biletler: Bayilerde~ 
0

Temmuzun yedinci gUnil 
kadar talep edilmelidir. 

•ı ı~~-~~I lll~~~~ll! ili 
ncifia V ekiletinden: 

15-5-930 tarihinde mtlnakasanın icra edileceği ilin kılınmış olan 
Malatya-Eliziz yolunda, Fırat nehri üterinde yapılacak betonarme 
köprünün münakasa müddeti, evelce ilin edilmiş olan şerait daire
ıiode ve görülen lüzum üzerine yirmi gün temdit edilmiştir. 

Ehliyeti fenniye v~sikası alabilmek i~in şartnamede yazıla vesaik 
ve evrakm 28 haziran 1930 tarihinden evvel münakasa komisyonu 
riyascfne ve teklif mektuplannın da 5-7-930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 den evvel Nafia Vekaleti müsteşarlık 
makamına tevdi olunması ilan olunur. 

Miktan Cinsi 
1300 kilo kuru fasulya 
800 

" nohut 
150 " nişasta 

1200 " pirinç unu 
1500 " un 
400 " ıalça 

4000 " 
sabun 

500 u razakı üzOmn 
.. 500 

" 
ka7111 

1000 kutu konse"e 

Guraba haştanesine lüzumu olan baJida muharrer on kalem er
zak ayrı ayrı aleni mlinakuaya vazedilerek temmuzun on ikinci 
cumartesi günü aaat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olan
larm ıeraiti anlamak ve nümuneleri görmek üzere her gün levazım 
idaresine ve ihale günll ·de idare encümenine müracaatları. 

Beyoğlu mal mü<!-ürlüaünden: 
SATILIK SAHiLHANE. No. 111 panaiya mahallesi köy başı 

caddesi Yeni köy iki katta on bir oda m6teaddit salon mutbah 
ve saire tahmin edilen' klymet d6rt taksitte verilmek şartile (21000) 
liradır birinci taksit ihaleyi milteakip alınacakbr satış muamelesi 
24-6-930 tarihine müsadif sah gtlnO saat on yedide beyoğJu mal mü
dilrltığtlnde kapalı zarf usulile temdiden yapılacaktır. (Rı 

SATİLIK APARTIMAN - Numara 41 Hacı Mensur sokak 
Şişli bodrum katta alb k6milrltık alb odunluk bir oda bir hala 
ve çamafırhane alb katta yirmi dört oda alb hala altı mutfak altıncı 
katta aynca açık dıraça su deposu tulumba elektrik ve terkos tesisatı 
mevcuttur. Tahmin edilen kıymeti dört taksitte verilmek şartile 
(18000) lira birinci taksit ihaleyi müteakip alınacaktır. Satış mua
melesi 24-6-930 tarihine mllsadif salı günü saat on yedi buçukta 
kapalı zarf usulile temdiden Beyoğlu mal müdürlüğünde yopıla
caktır. (R) 

'f SATilIK APARTIMAN HisSESI - Numara 74, 74, 74, 84, 
86, 88 Okçu Musa caddesi Şişhane birinci kat iki dükkan üç oda 
bir hala ikinci kat beı oda bir halA üçüncü kat beş oda bir hala 
bir mutfak dördüncll kat beı Öda bir hal& fevkinde nısfı kapalı 
nısfı açık daraça zemin katta her d tireye mahsus kömürlük elek· 
trik ve terkos mevcuttur 20,5 hisseye tahmin edilen kıymeti dört 
taksitte verilmek prtile (7273) liradır. Sabı muamelesi 24·6-930 
tarihine müsadif aalı gibıll ıaat on sekizde beyoğlu malmüdürlü
gllnde kapalı zarf usulile ve temdiden yapılacakbr. (R) 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü bafında 

Beyoğlu 2362. Şube ıcentesl: Mali. 

mudiye Hanı altında Jstanbul , 2740 
' 

y alova ilave 
seferleri 

Yaz tarifesindeki mevcut 
seferlete ilAveten Y alovaya 
Cuma ve Pazardan maada 
giinlerde Köprüden 18 de 
Cuma güoü 21,30 da Pazar 
gllnü 21,55 de ve Y alovadan 
Köprüye Cumadan maada 
günlerde 6,35 de Cuma günll 
5,15 de seferler yapılmaktadır. 

lzmir - ~.ersin sürat postası 
( K O N Y A ) vapuru 24 

Haziran Sah 12 de Galata 
rıhbmmdan hareketle Çar .. 
şamba sabahı izmire gidecek 
ve akşamı lzmirclen hareketle 
Antalya, Aliiye, Mersine gid~ 
cek ve dönüşte T aşucu, An•· 
mor, AIAiye, Antalya, Kqadası 
İzmire uğnyarak gelecektir. 

22 Haziran Pazar Antalya 
ve 23 Haziran Pazarteıi Trab· 
zon birinci po,talan yapılmı
yacaktır. 

IZ~llR - ~IERSlN 
LÜKS ve SÜRAT POSTASI 

GERZE VaA::.!2 

Pazar 
akıamı aaat 19 de Sirkeci 

nhtı:nıodan hareketle doğru 
( Geiibo:u, Çanakkale, İzmir, 
Güllük, Rados, Fethiye, An· 
talya, Aliiye, Anamor ve 
Mersine ) azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilit için Sirkecide Kü
çük Kır zade hanındaki acen
tasına müracaat. Telefon: Is. 
3118. Galata acentası: Galata 
rıhtımında No. 35 " Vuçino ,, 
Tel: Beyoğlu: 1169. 

Zayller 

Dün emirberime eve götürmesi için 
vermiş olduğum portmeni Şirketihayriye 
Boğaziçi iskelesinde zayi etmiştir. içinde 
şahsıma ait e\Taktan başka bir şey yok
tur. Bulanın yalnız: içindeki evrakı Bo· 
gaziçi iskelesinde Şirketi hayriye emanet 
memuruna teslim ettiği takdirde mem· 
nun edileceği il~n olunur. 

Fatih Askerlik ıubesinden: 
1 - Fatih llSkerlik şubesinde mukay· 

ye tihtiyat zabitan ve m~murini askeriye· 
nin 930 senesi yoklamaları ( 1-6-930 ) 
tarihinden itibaren b;ışlamışor. Bugüne 

••••••'•••••••••! kadar yoklaQl!ya gelmemiş olanların 
Fatih caıpisi karşısındaki şube bina~ına 

.. 
: ••••••••Tarife••••:. 
• 1 Defalrk ıııraş ~· 

: 2 • • 
: s • • • 
: 4 • • 
: ihtlvaç kalmavın-} 
: caya kadar ( azattl 
: 10 defa) il4n edil-~ 
: mek Qzere makhlJ • 
: AbonelerimJzin her 0ç aJlıl 
: bir defası meccanen! 
: .C saun ıeçea. ll!ıılana ,.... 
: için 5 er ku~ ummoluur. .................... 

Yazı makinesi -
Remington markalı Türkoe, 
kltvyeli. İdarede l l numaraya 

Satılık piyano - it 
markalı Kuruvaze bir piyano 
Atideki adrese müracaatlara. 

Adres: Beyazıt Hasanp 
fırını sokağında eski adliye m 
tehi binası No. 4 te mukim. 

iş arıyorum - B6ret 
tatlılardan anlar ve yaparım. 
müesseseler ve muhtelif ~de 
zim vardır. Hnli hazırda hop. 
ğumdan iş anyorum. Arzu 
deki adrese müracaatları. 

Kumkapı nişancasında Si 
ktn sahihine milracaat 

İş aranıyor - Liseyi 
Almancaya vakıf namuslu bir 
iki ay müddetle münasip bir 
yor. Arzu edenlerin Aksaraf, 
Kırıktulumba sokak No. 11 H 
sine tahriren müracaatı. 

- Sadettin., 
Adapazarı ş 

Aqıldı 1----- Uzun çarşıda 

...... A R T İ s T İ K ·····.' 
: Matbaası · : 
: En tamiz en iyi en ucuz it : 

gelerek yoklamalarını yaptırmaları. ( 30 1 

haziran 9.30 ) tarihinden sonra müracaat 
edenlerin ihtiyat zabitan kanununun 

ı: yapın müeııeıe : 
: Her nevi tabı işi ve cilt; en : • • • 

10 uncu maddesine tevfikan (.50) lira 
cezayi nakti itasına mecbur kalackları 

ilA!l olunur. 

: ehven fiatla toptan ve pera- • ------------•111ıııı.. 
: kende iıler alınır. V A K J T I~~~~~~~~ 
: lzak Dalova : T b • } · ·· · 
•e Adre•: Hawar Han No. 6Q e• a lif ertnızt yapar. . ........................ . 

"' 


