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Müzayede ve münakasalar 

Günün mfizavede ve münakasaları 
5 inci ~a.vıf amızın 5 inci 

sütun undadır 

Eşkiya kimilen 
~ı11111ıtl 111•1111ıı 1111ıı11111ı1trıı1111111" 111111r11 111111 ı111ııı111 ııı111rrrııuıı111ı1ımı1111111ııı111111111 ıııııı111111 ıııııı 111111ıııııı11111 ııtıırı111111 111ıı11 11111ı: =========================::::::::==============~ E g l Şiddetli bir takipten sonra 1 
)Asiler iki müthiş ateş aırasımdai 
e taınaınen tepelendıileır \ 

Daktilo müsabakamızda kazananlar 
Birinci, ikinci, üçüncü muharririmize 

ihtisaslarını anlatıyorlar ( HükUmet, tenkil hareketinin bitmesi mü- ( 
( nasebetile bir tebliğ neşretti i 
( :akara, 

12. (Telefon) - Kıtaatımızın asileri (Ağrı) dağında \ Müsabakanın tAT!l ~eticesi t.arşamba günü kari!erimize arzedUecektir 

1
-mu :s~;:ısı neticesinde şarktaki harekat hitam bulmuştur. Bu hu- ~ ' 

sbuilıd. • gece geç vakit gelen son resmi malumat bu neticeyi ~ 
ınyor. = = ~ 
Bugün öğleden son y kili h . '§ • • 

b't b ld v h kk ra e er eyetı toplanarak harekabn ~ 
\ ı aAmJ u uguJA a ında resmi bir tebliğ neşrini hararlaşbrdı. ~ 
l ınan ma umata g" .1 . b" k = 

) 

k ü (B·ı ) ore ası erın ır oJu son bir tecrübe ol- g 
macl h lkzereb tı an deresine ve (Erciş) c bir akın yapmıştır~ Er- ~ 

f a ı u aarruza . dd tl k b J = b I . k" şı e e mu a e e göstermİf buradan yilz a 
i 1 u a~ayml cat '.

8

1 
ıler (Bilan) istikametine tardedilmi

1

ştir Aa·ııer Bı' ~ 
~ anı ııga e mış er f k ' ~ • s 
i mıılardır. Müıade:ne a ~t o ~ırada kıta~tımız?an biri ile karıılaş- ~ 

ı ti . d t şıddetlı olmuş, asıler bır çevirme hareket· ~ ı ~ ne cesın e amanıen h d'l . . ı = . 
l k ma ve ı mışlerdır. Bu kıtamız (Aan) dav = 

aarmıf o an ısını küll' . . . eo gını ff 

' 

esnasında Bilandaki ı?1ıze müteveccıhen devam eden harekab ~ 
diğer bir tak' k J asilere Acem hududundan yardıma giden ~ 

1 o una rast gel · d -pek azı lrana ka b· . . m_ış, .onu ~ tepelemiştir. Bunların ~ 
Ôlnler arası d ~~ ilmıştir. Asilerın zayıatı 1000 den fazladır. ~ 

D ... 0 a ort sergerde görülmüştür. ~ 
•gın dört tarafuu 1 s 

JVeleriııı" . .. sarmış o an kıtalarımızın ve havadan tay- ~ . 
raya bıu ızın ~~dırdıklan ateş tufanı içinde (Ağrı) dağında şu- j _ ......_. __ 
dilmiş b~ya •aktaanan birkaç kişiden başka bütün asıler mahve- ~ Birinci Mediha H. tklnci Fatma H. lfiçtfndl Mukaddes B. 
kwn d unma dır. Bununla beraber dağın muhasara altmdaki 2 • C ,,,.- · · · · · ~ 

m a sıla bir tarama yapıhnakt d ~ .uma günü Ticaret mektebiJ Fotoğrafçıwn ohJektıfınc.._n yaptığımı parmaklarım bana hı 
Htık6met . • a ır. ~ daktılo salonlarında yapılan mü- kurtulan Mediha Hanıma her verir .••• 

iatiyec kt' ensen tedbırlerle acemlerden hududun tashihini ~ sabakamızda çok yazma fampiyo- "- Geçmit olsun, tebrik ede· - Daktiloluk için iman iki ü~ 
Çllnktı e eır. . . ~ n~. olan M~diha. Hatim Hanımı rim h8:°~mefendi .bile. ~e~eden he· ay 111kın~ çeker •onra ahfu. !tirat 
ıs nd ' yb Saıt ıayanındanbcri tekrarlanan bu hadiselerin kar- ~ musabaka bıter bıtmez yakaladmı. men hızım laf obıektıfını kar.pama mea.e~. 

~- ; . l~v!egi.ne mes'uliyetin lran hükumetinin ac · e h tt t ff Mediha H. henüz müaababnın diktim. Ben sordum o cev• ver· '-Mediha H. dedim, ıis talı• 
ra gır ıgıne dayandıgıv pek aç k I k I l zın ve a a a· ~ verdiği heyecandan kurtulmamı§- di, dedi ki: siJinizi nerede yaptınız? kııaca 

A k ı o ara an aşı mıştır = t y·· ·· d hAIA h h " y ı d d k "Al 'd d' d. n ara 12 (AA) • i ı. uzun e a a eyecan atlan - oru ma ım .•• esasen, a maı.ıa a ... ,, ıye cevap ver •·· 
dudund:rn '20

1 

h ·. - "Resmen tebliğ olunmuştur,, Iran hu- ~ belli idi. tilo müsabakası 15 - 60 dakikada Almanyada tahıil ettikten ıon· 
.._hriki ·ı z 1 azıranda geçen kuvvetli çetelerin faaliyeti ve ~ · B:ı hatlar yorgunluk eıeri de- olmak üzere yapılır... ra muhtelit mahkemelerde ve müı 
1ıa 1 

e ey an nah· · d = W'ld" B ı ak b. d kirat inh· d • 1-bm ş· d. hi k. k . ıyesın e vukua gelen siyasi \le irticai ma- ~ gı ı.... ir çeyrek ça ışm ır §ey e· ı~ann a ç"'":""' ••• ım ı 
yette 1 ıyam hadısesi hitam bul tu As'l b § Maamafib bir an için irimden ğildir Yalnız çok heyecan geçir- de Sanayı ve Maadın Baııkaaında 

fmd Murad. B muş r. ı er u zaman zar- g " b . ~ . . • J a ıye eyazıtağa Patnos v b. ' . ~ aca a yoruldu mu,, dıye geçtı. dım.... ça ışıyorum. · , 
rİDe taarruz etmiıler ve kıta t e ılhassa Ercış . merkezle: E Arkadaşlanndan birine sordum. Ne olursa olsun müsabaka im- . • • • • , ~ 
cumhuriyi mlldafaa et . . a hulunmıyan yerlerde bızzat ahali E. Bir daktilo arkadatı gülümsi· tihanı müşkül şey .. eğer heyeca- Bırıaı geldn " .. ,... 
dır. Anlaıddığına gör:•~!ır ve Erci!in kahramanlığı zikre şayan- ~ yerek cevap verdi: na tutulmamış. olsaydım, daha çok . - ~ediha I:Ianım, otomobil ıt· 
dı ttikl . Yamcılar ıandarm ve askerı·n buluma- : "- Mediha H. mı 0 yorul- yazacaktım. Bır harf yanlış yazmı- zı beklıyor dedı. 

fuıı zune erı ve • ti . . = ·•· d. k b·ı · "B. .. · . . . aşıre erının ruesası Iranda bulunan bu ~ maz... Üç saat nefes aJmadan ça- yp.yım ıye ço asa 1 eştım:. ır Fatma Huıeyın H. aan§m, na• 
mıntakayı ınbh~p etmışler ve bilhassa E • · l . k k ~ lıştığım bilirim ıizin rötatif ma- harf hatası on yanlış addedılecek· rin bir küçük Hanım. Durgun ba· 

l 
mı tevıi etmeyı ümit etmişlerdir G :cışı e e geçırere v ıya: g kineleri gibidir '0 •••• tir,, sözü heni çok sıktı. kı§lı ve aeuiz .• Sade fakat güzel 
ele baıılann ve gerek dahile '. er~ . Iran ve Agrıdakı ~ • . Suali değİ§tirdim: bir kıyafet •• İtte daktiloda ıüı'at i· 
huriyete sadakat ile muk b 1 gır~,?.lerın ıfsatlarına halk cum- g ıstemız yanlışsızdır "- Daktiloluğu zevkli bir it kinciıi. Fatma Hüseyin H. Hayır 

· h sır kaim b a Ke e ettıgınden tahrikat Zeylan nahi- % mi addediyorsunuz? hu Hanımın adı Fatma değil. •• Bu 
- ycsme mun a ış r. anun d. ı · = Bugiinkn tayyare pı·yankosu - d ı · · b. ·· t d N 
ii l .. · · k .. k ın emıyen asilerin kanuna ita- ~ '- Daktiloluk her fey en eve ısım ır ~anı~ mus ear ır. eyse 
' ate~ temmı .as erı at.aa~~ havale edilmesi zaruri bir hale ~ listemiz, Tayyare cemiyetinin . bir iştir. Her iş gibi. zevki vardır ... Fatma J:luaeyın H. ~~v~ guru~un~ 
§ geldıgınden tedıp ve tenkil ıçın kıtaat 5 temm d k § resmi listseile karşılaşhnlmış Daktiloların zevki yazıda sür'at ve da d~ılod.ur. tahıılı~ _Amenkaıi 
~ başlamış . ve. ı.o tem~uz akşamı asilerin h~di uz a ?~r~ et.~ ~ ve Eminönünde Kader kişesi sıhhati te~in ~tmektir. . . Kolleıınde ikmal etmıt~ır •. 
§ tama erdırmıştır. Harıçten ve dahilden ol p .. ~e ~enkilinı Ahı ~ sahibi Ventura efendi tarafın- "- Sur'atı nasıl temın etmelı- w - Çok heyecan geçırdım çok .•• 

)
. 1500 n geçiyordu. Iranın Halikanl . . an asllerın yekunu ~ dan tetkik edilmiştir. Listemiz dir? eger heyecanım olmasaydı daha 

60 ı.. · z landa maktuU 
1 
aşıretınden 20 kişi Ercişte Ş k - Klavyenin üstünde on par· çok yazacaktım! 

) 
ve KiŞi ey k' kA ·ı e~ arasında olduğu bildiriliyor. Pek ~ üzerinden Kader kişcsi azanan mak birden çalışmalıdır.. Yanlış Diye ıöze baıladı. Fatma Hü· 
çok ruesa ve eş ıya amı en ımha edilmiş v t h . .. § biletlerini ödiyecektir. 

ı . f d 1 k bil . 1 e a mıne gore çe- = . l ~ te erın az e ra 1 rana aça nuş erdir. i lkramiye kazanan numara- Devlet bankasına bır müdur tayin o unmak üzeredir 
~ ~ ların muntazam cetveli 7 inci -Gazetelerden-~ 111111111111111,.11,1,111,,,,,ıı,1111ıı111111,,,,,11ıı1111111ıı•ııı11uu1ııııı1111111,,1111,111111111111 :: 

11111111111 ı11111rınııı11111ıııırr111uııı11111ıı---..~ sa yıfa mızdadır ~ 

§5,000lira~fiş~et ~~~~ı~~~~~~~~ 

üç büyük maliye memuru 
mahkemeye verildi 

Ankara 12 (Telefon) - Ge· şddığı için bunlar dl. 
' . . f d 1. , .. ın a ıyeye tes-

Çen ıene adhyemız tara ı? an va- ımı tekarrur etmiştir. 
ııyet edilen Nesim Mazalıyah ve Dosya Vekiller H · . 

ıh h. L .. r · 8 . k eyetındedır. 
F reako Efendilerle ra ım ut u ırço dedikoduyu mucip olan bu 
Beyin maznun bulunduğu meşhur mühim vak' anın yakı d hak 

A • n a mu e-
irtita hadiıeıinin maliyeye taalluk mesıne hatlanacaktır. 

Çocuk sayıfası 
Bugün. 7 inci sayı

fada 
Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki bilmeceyi kaza

nanların isimleri 
HıklJyeler, ~en fıkralar 
Ka.rikatdrler, Bellene· 

cek sôzler 

eden kısmı maliye müfettişleri ta- Haklarında tahkikat yapılan
ra.fından yapılan tahkikat}~ bitiril- lar arasında evelce, Maliye sabık 
IDİf ve alakadar görünen üç mali· varidat müdürü Kamil, Ankara 
Ye memurundan birinin (10) bin, Defterdarı İhsan ve kavanin mü
diğerinin (15) bin, ötektnin deı dürü Edip Beylerin isimleri geç•İ 
(30) bin lira rüıvet aldıkları anla- mişti. ı·!-------------- - Bakalım kimin başına konacak 1 
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aeyin H. az konu§uyor yavaş yavaı 
söyliyordu. 

Devam etti: 
Gazi Hz. 1 "l'e ıara f haber eri -ı ıı ... M_o•m-•.•.k-•.t_h_a•b•e•r•ı•c••'•~ı .. J•ı 

- Evet =fendim d....!.""tiloluk Dün akıam y alovayı 
zevkli bir şeydir. Rekor kırmak f Atina sefirimiz 
en çek hoşlandığım bir spordur. . teır; ettıler 

Kolay yazmak fazla çalı,mak Gazi Hz. diln alqam ... t İtilaf name hakkında Yu-
bir istidat mes' elesidir. Çahıa- beşte saraydan hareket etmlf· 
bilmek için en eyi makine kulla· ler ve Yalovayı ,ereflendir 
nı?ma11 kolay olan makinedir. Te· mişlerdir. 
ferrüatı güçlükle idare edilen bir :=h=:::ll=d=:==.J=.===ı=-====-d-==d==== 
makine insanı yorar. Makineyi a e 1K~t 0 m~-:aın a ır. 
kullanan insan makineyi kullan· - . .a ,' netıceyı ne zaman ve-

ak . . k d "h" f receksınız .. m ıçm ne a ar az zı ın sar e-
derse o kadar kolay yazı yazar ve -. Hatalar~ ı;:ra~a mekanografi 
enerjisini o kadar tasarrufla kul· ve ıstenografı aındıkuı tarafından 
lanmıf olur. hazırJanan "Barem,, e nazarn tu· 

Dakt"l .. bakamızda .. .. hih ediyoruz. Kat'I neticeyi ç.ar• 
ı o muaa uçun· b .. .. ~· 

cü olan Mukaddes H. Fransız mek fam a gunu verecegız. 
tebinde ve Erenköy I~ız Lisesinde Fran.sı.zca re/llderiml.z 
tahıil görmüttür. Mukaddeı H. A· .. lst~nl~~ refikimiz: Türkiye'~• 
meli Hayat mektebinde Türkçe guzellık muıa~akuı~dan ~OIU'a dk 
daktilo dersi almııtır. Suallerimize defa olarak bır daktılo muıabaka
ıu cevabı verdi: ıı icra edilmiıtir. Bu mü1abakalar 

- Müsabakaya girdiğim za· Avrupa ve Amerika'da kolayca 
man çok heyecan duyuyordum. Fa· anlatılacak ticari bir ehemmiyeti 
kat bu heyecanım kazanmak ümi· haizdirler. Ticaret ilemine fevka· 
dile değildi: iade lazım olan bir sınıf memuru 

- İyi bir daktilo olmak için tekamül ettirir ve yazıhanelerde 
nasıl çalıımalı? mesai usulünü tanzime yardım e· 

- lJk günden itibaren on par· der:. ~~rk~ye'de .yeni har.~lerin ka· 
makla yazı yazmaia çalıımalıdır. bu~u uz~nne tı~ mue1MNbn 
Daktilo klavyeye değil yalnız kop- daırelermde cezri bır tebeddül hu· 
yaya bakmalıdır. ıule gelmittir. Amerika'da daktilo 

nan haricive nazırile 
"' 

konuştu 
Atina, 11 (A.A) - M. Miha

likopulos, uzun uzadıya Türk
Yunan itiJifının muıaddak nOa-

balannın teati.si ha~ kında Enis 
Beyle görütmiiftür. Enis Bey, 
kendiaine mubadenet misakı 

hakkındaki mukabil Türk proje
ıini tevdi etmiştir. 

Bundan sonra, M. Mihalako
pulos, Bulgar elçisini kabul et-
mlt ve elçi kendisine Bulgar
Yunan meseleleri hakkındaki 

Bulgar noktai naunnı izah 
eylemiftir. 

Atina, 12 (Apo) - Türk ıe
firi Enia B. diln Yunan hariciye 
nazarile uzun bir mOllkatta bu
lunmuttur. 
Eaiı B. TGrk-Yunan itil,fının mu-
aaddak nU.halırının ademi teatiıi, 
latanbuldaki devlet matbauıada 
tab 'mıa henDz ikmal edilmeme-

Be:ıce en eyi makine tertibatı müsabakalan Nevyork'ta "Nord
kolay ve tuıları hafif olan maki- so:ı Stv-:,,d~ y~p.ılır ve buna bin· 
nedir. Makinenin çabuk çabuk bo- ler:e m _ .. abık ıttırak ed~r. 1910 
zulmaaı daktilonun cesaretini kı· dan. 1 ~29 a ~dar elde edılen ıür' • 
reır. at aıttıkçe zıyadeleterek dakikada ıinden ileri geldiğini ve maama-

Daktilo müaabakamızda ha- 87kmkelimeddend.tk40 kelimeye .~dbaar fib muaaddak suretin gelmek 
kem heyeti azasından ticaret mek- çı •ıtır. e 1 ~e? ~onra. m~ • llzere bulunduiunu beyan et-
tebi daktilo muallimi Hamit 8. kanı~. nasıl a~tı~ın! tuvır edıy~r miftir. • 
müsabakamız hakkında ıunlan Ve ~oylec! Turkıye de yapılan ılk Enia B. TeYkif Rllftll 8. na-
söylemittir: daktılo muaabakaıında fampiyon mına Yunan harici•e nazmnı 

D.. k dakikada 85kelime yumaia mu· ı 
- unya re oruna nazaran ffak 1 t k' bu hak"ka Ankarayı Ziyarete davet etmlf· , 

Türkiye daktilo ıampiyonunun va 0 m~ ~ 1 
• 1 ~ 

verdiği rekor ehemmiyetlidir. fb~"ykına~. t~kdır.bır muvaffakiyettır.,, M. Mihalakopuloı da tqrin:ev-
G · d"' d kt . ..,. u unu venyor. velde M. Venizeloela birlikte erçı unya a ııo 1929 ıam· R f'k" . . .. b ka b 

piyonluğu bir saat sürmüıtür. b le ? 1
1m~~ı~ d~':''aı~k.Ja d u Ankarayı ziyaret edeceği ceva

Dünya §ampiyonu bu bir aaat için· İa r an e gos er ı!ı a ~•-· .any o-I bını Yermiıtir. 
de dakikada 132 kelime yani (5 ayı memnun ve mutete1U1~nz. a. 12 
vuruı bir kelime addedildiii i in) ~ız bu .kada~ fayd.ab o~dulJU• 1 te~ Atina, (Apo) - Yunan 
660 v . . ç • hm edılen bır feYI tertıp eden mü- hllk4meti bahri programını tat· 

.urut ya~mıttı~. Bızım daktılo e11esenin adı yazılm•m•t· Bu eda bikteo iki tene aonra tealim 
ıampıyonu bır dakıka~a (280) vu· ve tafıilata tek bir kelime İ• 
ruı yapmııtır .. Aradakı fark .~380). lave edebilir, fakat bunu tertip edilmek IHre iki açık deniz 
vuruftur. Aym zamanda muddetı eden gazetemiz olduğuna göre muhribi ısmarJamağ'a karar ver
de .nazarı dikkate almak lazımdır. bu ilave istihkak kazamlmamıt bir mittir. 
Bu .daktilo müs~bakaıı !11ühim bir meslc;ktqbk cemileainden fazla -T.....,..----.-,-... -t 
netıce oldu. Kaıdeye rıayet eden bir teY olmazdı 8nZ1 a 
daktiloların sür'ati temin etmeleri. Iatanbul reHkimiz ayni nüıha-
Mediha H. on parmağını kam ilen da Türk gramerine dair mülakat Un ve zahire tarif esinde 
kullandı •e muvaffak o • ..ı. Hal· al"' t nakl tt""' hald b • J b k" Med"h H k" . ve m uma 1 e ııı e u- Dün Devlet Demıryolları da-

u ı ı a anımın ma ınesın· nun da "Vkıt tan alındığını yaz• . d b" bl'"d V 
de klavyesi itibarile bazı harfleri .. r· " .. . y lan reaın en yapılan ır te ıg e e-
iki kere vurmak lazım geliyordu. :Ueayglea v uzum lgormıyolr. ~d~ killer Heyetinin 26 temmuzdan 

ı . . ~ r e yazı an yazı ann aı ıye- .. 
kıncı olan Fatma Hüıeyin H. tini zikretmek için onların mut· muteber olmak uzere Devlet De-

da kaidey~.muvafık olarak çalıftı. laka fena, füpheli, meı'uliyeti mu- miryollan'nda nakledilecek zahire 
On parmagıle yazdı. Usule UY[,UD cip ıeyler olmasını beklemek itiya• ve un tarifeainde yeni tenzilata ka
çalııanlar kazandılar. dına lstanbul'un en eski ıarpli ıa· rar verdiii bildirilmektedir: Buna 

Bu ?1~sabaka bir ıür'at müaa- zetesi olıun mailGp ıörünmemeli. nazaran Anadolu_ Bağd t h t• 
bakası ıdı. Mukavemet müsabaka· Bu satırları bir ıünde iki bidiae gör t d 1000 k"I t d k" b~ . a 
81 degvildi d" .. ·· .. · · ın a ı ome re e ı ır ııtaa· . · ugumuz ıçın yasıyoruz, mazur , . 

Aynı zamanda hu müıabaka görıün. yondan Haydarpaıa ya gıdecek 
ilktir ve muvaffakiyetle neticelen· Jurnal Doryan refikimizde dak· zahirede yüzde 36 tenzilat vardır. 
mittir. Müıı.bakaya arzu ettikl1..ri tilo müıabakuı hakkında ıitayi19 ~--.... --~il!"~~---.... 
halde dahil olama.; .:.nlara · gelin;e kir bir liaan kullanmakta Ye taf· V A K J T 
bunda ne bizim ne de daktilolann ıilat vermektedir. BilYeıile hakkı· 
kabahati vardır. Asıl kabahat mızda gösterdiii teveccühe teıek- Tabıiflerinizi yapar. 
memlekette klavye meı'elesinin kürler ederiz. •-----------.... 

Karaaı hamil 1aneılan içinde 
olan adam, içeri ,Udi. Doktor 
aormaduı o, heyecanla anlatı
yordu: 

Kansının vakti gelmif, NnClll 
tc~muıtu. Zaman kaybetmemek 

in derhal buraya koımuıtu. 
oktoru kızdırmamak için ebe 

hanımı aramıpa da bulamadıtını 
ıöyl&meji ketmetti ve doktorun 
prurunu okıamak için: 

- Eve) Allah.. dedi.. Sizin 
yllkıek baıakatinizle bu it teh· 
Ukesfzce geçecektir. 

Doktor, llkaydane omuzlarını 
kal"ırdı ve mahatabının s6ıDnD 
kesti. Mukaddemeye JDzum g6r
meklizin: 

- Gelirim •. fakat.. dedi.. ma
demki eYin yakındır; 150 liranı 

alınm.. bu parama 100 lirUllP 
hemen Yerinin, 50 IİDI ele bir 
hafta ıonra aclemek lure bir 
ıenıt imzalaraaa.. tamclatam Wr 
adam olmadıtm için MDet al
mak aaecburiyetindeyim ••••• 
Muhatabı heyecan içinde baJ· 

kırdı; 

- 150 lira mı? .. Doktor Bey 
150 lira mı?.. Doğru ı8yleylnis, 
siı mi yanbt dediniz, yoksa ben 
mi yanlıı anladım? ... 

- Parayı çok mu buldun? 
- Bea ufak bir memuru•, 

alm111111 tul ile para kı•mr bir 
iuamm. Bir dotum ipa 150 H· 
rayı bir tahtada Myacak khue
lerdea dıtllim. Bir dopm ea 
fazla sJzln yanm yahut bir aaa
tinizi ifial edecek. 

Ve ıonra doktorun merhame
tini tahrike lQzum g&rdil: 

- Acıyımz.. Kanm aanc lar 
içinde kıvranıyor. Biraz daha 
merhametli olunuz, doktor bey •• 

Doktor, kartısnıdaki adama 
kızdı: 

- Cocuk yaparken bana mı 
aordun"'I Diye hutunetle cevap 
verdi Ye ill•e etti: 

- Cebinde bir dojum için 
doktora verecek 150 lira parası 
olmayan bir erkek kansile yattığı 
uman daha ihtiyatlı olursa hem 
keaclileri rece yanlan ıokak so-
kak dolaımıı olmaz, hem de biz 
rece yanlan tatlı uykumuzdan 
rahatsız edflmiı bulunmayız. 

Kansı hamil 1&11cısı çeken a· 
dam, çok müteheyyiç olduğu 
için doktorun son liılerindeki 
iıtiakali farketmedi, ric:uma de
vam etti: 

- DilıOnilnllz, doktor bey •• 
Şu dakikada iki canın hayab 
menuubaba.. Bana ve kanma 

9 yaşında 

Bir delikanlı daha! 
Sıtmaya yakalanarak tedavi 

için lzmir memleket bataneaine 
getirilen Uşşaklı dokuz yaıında 
Rıza isminde bir çocuk bazı 

hareketleri neticeıi n uan dik
kati celbetmiş ve muayenesi 
neticesinde tam bir erkek ar
zusu taşıyan, bir deJikanh oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu çocuk deli-
kanlı, köyünde birçok kadınlarla 
seviştiğini s&ylemiştir. 

i.z mirde hıutalık devam 
ediyor 

lzmirden yazıldığına nazaran 
Karşıyakamn birkaç köyilnde 
çıkan ııtma mücadele netice
sinde bay.ı azalmış ise de buna 
mu.<abil Tepecik, Sinekli, Halka-
pınar , Altındağ köyünde has
talık fazlalqm11tır. 

Bir lc1; dın kendine .sata11Jn 
erkeği yaraladı 

lzmirde Seniye isminde bir 
kadın, yolda kendisine tecavüz 
eden bir erkeğe tokatla muka
bele etmit ve bir dilkkindan 
eline geçirdiii kunduracı biçağı 
ile erk~ti ıol kalçasından yara· 
lamııhr. 

Jıten el çektiri en memurlar 

Gelen hususi haberlere naza
ran Adana hususi muhasebe mil
dUrU Merzuk, Kayseri belediye 
reiıi Muhittin, İzmir posta tel-
graf başmüdürü Enver beylere 
görülen lüzum ilzerine işten el 
çektirilmiştir. Haklarında yapılan 
tahkikat devam etmektedir. Kay
serı mahkemesi batkitibi Sey-
fettin B. de tevkif edilmiştir. 

Bir RuJ kadının davası 

lzmir refiklerimizin birisinde 
okuduğumuza göre Rus teba
asından Bucada mukim bir ecne-
bi bir Türk kadını ile milnase• 
bet te'ıis ederek beraber yaşa
mıya bqladıiından Ruıyadan 
birlikte getirdiği zevcesi ile üç 
çocuğunu terketmittir. Bunun 
üzerine kadın mahkemeye müra 
caat etmiıtir. 

Meclis reisimiz 
B. M. M. Reisi Kazım Pş. Hz. 

dün dairelerinde istirahat etmit· 
lerdir. Paşa Hz. bir hafta sonra 
Yalovayı teşrif edece~ler ve 
orada bir müddet kalacaklardır. 

acımıyorsanu:, biç olmazsa ma· 
sum bir yavruya merhamet edi
niz, onu kurtannız, doktor bey .• 
Gerçi ben, ufak bir kimseyim; 
fak at öyle zannetti imiz gibi çiğ 
bir adam değilim. Elbette sizin 
emeğinize kartı ben de bir ıey 
veririm. Yalnız o kadar parayı 
bulmakbğımın imkan yok, doktor 
bey! •• 

Doktur, bu s6dere cevap ver
medi, Yalnız kapının yarı kapalı 
kanadını açb : 

- Sen ebeye gitmen )Azım 
gelirken, yanhı yere bizim kapı
yı çalmışsın, dedi. Memlekette 
ıilrü ıürft ebe hanımlar ne gfme 
duruyor. Hemtn onlardan birine 
koı. 

Bu ağır iıtiıkal karıı11nda dok
torun muhatabının kapıdan çık
maıile kapının ıiddetle kapan
maaı bir oldu. 

Adam, çok mllteeuir olmuıtu. 
Bir taraftan karı11 aancılar 

çekıyor, caniJe uğraııyor; diğer 

Lisanımız 
Stenoğraftye çok 

elveriılldir 
Rekor bizde 

Hütahassıs .llvıam BetUJ· 
ro11a B. , b6yle s6vlifpor 
Ankaradaki stenografi karıu 

müdürü ticare·t mektebi muallim· 
(erinden Avram Benaroya B. , 
mezunan lıtanbulda bulunmak• 
tadır. Benaro
ya B. , stenog
rafi kursunun 
faaliyeti ve alı· 
nan neticeler 
hakkında bir 
muharriri mize 
şunlan söyle
miştir: 

- B. M. 
Meclisinin za -
bıtları bir hazi-
randan itiba- Avram Btnaroya B .. 
ren tamamile 
stenografi usulile bltulmut ve 
bu usulftn tatbiki muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. Şimdi mecHste 
beş stenograf çabf maktaclır. 
Eylülde sekiz genç daha daki-
kad• 250 hece üzerinden lmtibaa 
verecek, stcnograflarm adedi 
artacakbr. Evvelce dakikada ıso 
hece. ilzerinden yazarak imtilaaa
da kazananlar, timdi daha Iİyade 
abım14lardır. Dakikada 308-350 
hece kadar yazabiliyorlar. 

Fransada rekor, ancak daki
kada 280 heceye kadar çılsaltil-
miştir. G&r616yor iri bizde dalı• · 
çabık, daha fazla yaalabillyor. 

Bunun bqbca sebebi. Tlrkpala 
stenografi usulü ile yuılm.ta 
Fransız lisanından daha elYerlfll 
olmasıdır. Lisanımızın huautretl; 
faik bir vazıyet ihdu et.it. 
bizde rekoru yükaeltmiftir. 

Tar ihl bir bllla 
Mudanyada mltarekealn İllt

zalandığı bina bir mlze be'ine 
konacaktır. 

Gençlik S&Y.Jfa11 
Mektepli oliayacm..-

pazar günleri vermekte ol6-
ğumuz gençlik 1ayıfa11111 ..._ 
dan sonra perıembe tlnleri 
haftalık ilivemide birllkte 
takdim edeceğİL 

Bu pertembe çıkacak renç. 
lik ıayıfamız zengin mlhıdere
catıldır. 

taraftan kendisinin izzeti nefsi 
ağır surette rencide edilmit bu
lumyordu. 

Doktorun kapısı önllnde gayri 
ihtiyari yüzünü göke kaldırdı. 
Acı ve bitkin bir sesle: 

- Doktor.. Doktor.. Senin 
değilse bile eğer vana çocukla· 
rının dılenci kapısmda el açhk· 
larını görüri1m, inıallab, doktor 
dedi. 

Kaldırımda bu muha•ereyi 
dinliyen Rüştü, yüzünü göğe kal
dıran zavallı adamın gözlerinden 
çenesine doğru ince bir Y•I 
hattmın' ıokak limbasmın akıile 
parlıyarak akbğmı görüyordu. 

Beraberce ıokak ıokak gez· 
dikten sonra nihayet insaflı bir 

ebe ile karısı duğum sancııı 
çel<en adam, yanyana Tetyilciye 
yokuşuna çı~arlarken RDttO, ha
yallerini kaybedene kadar onla· 
nn arkasından bakb. Sonra yor
gun adımlarla semtinin yolunu 
tuttu. 

( BitmıthJ 
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Bira fiatları ucuzlamalı ! Vali Muhittin B. Halk bilgisi tetkikatı ıçi 

Arpa 11 kuruştan 6 ya düştü, 
bira hala yerinde sabit ! j 

izmiiieki muha h eme5inde 
hazır bulunacak mı ? Bir heyet dün Gazi Ayıntaba 

hareket etti 
AIAkttdarlar bunu hayretle karşılttmak l&zım 

9"ld_lqiT1i sö · · liiyorlar 

( 
Seyahat bir buçuk ay sürece , bur.

dan sonra İzmire gidilecek ir 

Bu ıene Arpa mabsulün(in 
bol Ye ucuz olmasına mukabil 
bira fiatlannm dütmesi lazım 
geldiğini dünkü sayımızda yaz
mış ve bakkalJarın bunu temin 
için cemiyetlerine müracaatta 
bulunduklarını kaydetmiştik. Dün 
bu husus hakkında alakadar
lar nezdinde tetkikatta bulun
duk. Hepsi geçen seneye naza
ran arpa fiatlarmın ya 
• d'V. h ld n yarıya 
ın ıgı a e biranın sabit kal-
masının doğru olmadıg~ 1 •• 1 
d

. nı soy e-
ıler. Eu hususta t' t . ıcare ve 

zahıre l:orsalar erk~ d b" • illOID an ır 
zat şu ızahatı verdi : 

- Cihan ar · pa pıyasaları bu 
•ene çok düşkündür. Elde ge· 
çen senelerden müdevver ıstok 
olmasına mukabil mahsül bu 
sene. her . t~rafta bol olmuş ve 
memıeketımızde fiatlar 11 ku
rt• ı' an 6 kuruşa inmıştir. 

B ra fabrikası arpayı toptan 
a1<' ğmdan her halde bu fiattan 
d:ı ha aşağı 4 kuıuşa kadar te
c ar " •1 · P n fi~tı imal 

olunduğu maddelere tabi olaca· 
ğmdan arpa ucuzlayınca bira 
fiatınm da düşmesi lazım ve 
tabiidir.» 

Bakkallar cemiyeti katibi umu
misi Fethi Bey de kendisi le gö-

rüşen muharririmize şunları söy
lemiştir. 

- Şehrimizde bilhassa bu 
mevsimde en çok kullanılan ıç
kilerden biri de biradır. 

Yalnız İstanbulda ayda 250 bin 
kilo bira sarf edilmekte ve Ana-

"' doluya yapılan sevkiyatla bu ya-
rım milyon kiloyu bulmaktadır. 

Bu sene arpa fiyatlannm düş
kün olmasına mukabil biranın de 
ucuzlaması fiyatların kilo başına 
herhalde 2-3 kuruş inmesi icap 
e?er. ~iğer taraftan rakı gibi 
b1ra f ıyatlannın ela tesbiti çok 
faideli olacakhr. Çünkü bira ba
yileri resmi narh olmadığmdan 
bunları istedikleri gibi satmakta
dırlar Mesela Beyoğlunda 32,5 
kuruş olan bir şişe bira lstan
bul cihetinde 35- 40 kuruştur. -- -

Sivas hattı 

Halk bilgisi tetkikatı ynp
mak üzere dün bir keyet T oros 
ekspresile Aymtaba gitmişti r. 

Hey' et Aptülkakir , Hurşit V( 

Enver beylerdenmürekkeptir. En· 
ver bey on gün evvel gitmiştir. 

Heyete Ayıntapta Ali Rıza ve 
Şakir bey isminde iki zat daha 
iltihak edecektir. Aymtap mer
kez ittihaz edilerek, Kilis, Urfa 

~ ve bu havalide halk bilgisi 
Müddei son celsede mahkeme hazurunav tetkikatı yapılacaktır. Ev, aile 

. Yali Vekili ve Şehremini Mu· teşkilatı, efsaneler, masallar, 
h~ttm B .... aleyhine Şoför Hamdi Ef. adetler, yaşayı.;ı tarzları, zirai 
mn açtıgı tokat atmak davası, ya- hayat ve bilcümle I halkiyata 
rın İzmit mahkemesinde rü'yet e- ait h~susat ehemmiyetle tetkik 
dilecektir. edilecek, evlere ait olan kısım-

Muhittin B. in mahkemede ha
zır bulunup bulunmıyacağı kat'iy
yetle belli değildir. Yeni kanunda
ki dava edilenlerin sorguya çekil
mek üzere bizzat mahkemede bu
lunmaları icap ettiği kaydine kar· 
şı, Muhittin B. in vekillerinin mü· 
ekkillerinin mahkemeye\ bizzat 
gelmesi icap etmiyeceği noktai na· 
zarı etrafında leşrihatta hulun· 
acakları söylenilmektedir. 

Ceza usulünün 225 inci mad· 
desinde bu hususta sarahat bulun
duğunun, ayrı ayrı veya birlikte 
para cezasını ve hafif hapsi istil-

lar resimlerl,e tesbit edilecektir. 
Bir ay sonra da idare heyeti 
azasmdan Ziya ve Halit beyler 
lzmire gidecekler, tetkikat yapa
cakları gibi o ha'!/alideki teşki
latın takviyesi ile de uğra~a

caklardır. 

Uç kardeş 
Bi$ikletle Jı;yeçten şehri

mize geldiler 

- · - zam eden davalarda, maznun gel· 
30 Ağustosta işlet- :?1~se de d~ruş_mamn ~apılabil~ce: 

Dün lsveçH üç bisikletli ıey
yah şehrimize gelmiştir. Bunlar 
Tursten, Biriyer Erner isminde 
üç kardeştirler. Yolda Edimeye 
de uğramışlar ve şehri gezmiş

lerdir. 

• g ı kaydedılmış oldugunun ılerı 
mıye açılıyor 5~rülmesi muhtemel görülmekte· 

dır. 

~(ü,at resmi pek parlak olacak 
Sivas istasyonunun temmuzun 

sonunda işletmiye açılacağı bazı 

gazej:elerde yazılmıştır. 

Halbuki bu doğru değildir . 
Sivas hattı zafer bayramımıza 
teesadüf eden ::iO ağustos günü 
açılacaktır. Küşat resmi çok 
P"' rlak o'ac 1 ktı r . 

Paris sefiriıniz yakında 

geliyor 
Alınan malumata nazaran Paris 

sefiri Fethi B. bu ayın 22 sinde 
şehrimize gelecek ve Ankarada 
bir müddet kaldıl<tan .sonra tek-
rar Par·se dönece~tir. 

Seyyahlar seyahatlerine Ana
dolu ve Asyada devam ede
ceklerdir. 

Divan1 muhasebat binası 

tevsi edılecek 
Ankarada Divanı muhasebat 

binasının tevsii kararlaştırılmıştır. 
Bu hususta Pr. Eglenin pilim 
kabul edilmiştir. 

u VAK iT ,, ı n tefrl kası :3 
l<a pısı bır tane idı . Eşiğe vara
bilmek iç?n on basamaklı bir 
taş merdiveni çıkmak lazım 
geliyordu. 

doğru geldi. Gazetelerde gör
düğüm resimlerinden bunun po
lis müdürü Obren olduğunu 
derhal tanıdım. Markam bizi 
takdim etti. Sonra hep beraber 
ben, Yans, Markam, Markamın 
muavini onun arkası sıra yürü
dük. 

Yazan : S. S. Van Dam 
(Dun ve evveli giinle-

rln lıül.§!8.Jır) 
[ Yans isi nlı zengin, zeki ve mace

ra mcraklı.:; ı bir adam dosttı :\'ev) ork 
lllÜddei umumisi :\ l ıırkam dan mühim bir 
cinayetin tahkikatına iştirak etm ek için 
Vıt almıştır. Bir sabnh J\Jarknm, \1an~ 
it\ evine geliyor, ~c' yorkun maruf ~a
hıslarından Al\'en 11. Ben -rınun kııtlcdıl · 
dfgini haber veriver. Van müdurii umu· 
ruru 'e mektep arkadaşı o~nn 3\ ukau da 
berar~r gotürmek niyetindcd.r. Çıkı yc:rlnr. 

\'ak'uı bu ovuk:ıtın ağzından dınle-
Yiniı.] . . 

Çıktık, bir taksıye bindik. 
Markam yolda: 

- Size bazı ıeyler söyliye
ceğim dedi. vak'a hayli göriil
tllyU mucip olacak. Zabıta işe 
benim bu kadar erken müdahale 
ettiğime kızacaktır, sanırım. Ku
tum onları daha fazla gücen· 
dirccek ıeyler yapmıyabm. 
Haber aldığıma göre işi ko
hnser "Hat,,a havale etmişler. 
liat benim acelemi reklam ve
silesi aradığıma verecektir. 

- Peki ama bu da mesele mi? 
Siz onların Amirisiniz! 

- Orası öyle. Fakat vaziye
tin nazik oldu~tin.ı da teslim 
ctrneli. En iyisi ben bu işe ka
uşrnayacaktım. 

V 
N':ık l cıl cn: Ôırer Fehmi 

ans söylendi: 
Hat.. Hat .. Hat..Bıktım bu 

h 'f erı ten, Her yere burnunu so-
kuyor. 

- Yok öyle demeyin. Hat 
d v I' b' eger 1 ır memurdur. Memur-
la~ımızın hemen hemen en zekisi. 
Cınayet tahkikatının ona havale 
edilmesi meş' eleye hükümetçe 
ne kadar ehemmı'yet ild'Y .. .. . ver ıgını 

gosterıyor. Çekinmem bemin 
canımı sıkacak bir şey yapacak
larından d - ·ı B egı. una cesaret 
edemezler. Fakat dedi kodudan 
hoşlanmam. Mesela sizi berabe
rimde getirdiğime Hat hiç de 
mem~un olmıyacaktır. Çok rica 
ed
1 
erım Vans ona karşı mülayim 

o • 

- Ooo hiç merak etme .. 
Hat cenapları ile dost olmak 
için icap o~erae yaldızlı cıgara
larımdan bırkaç tanesini bile 
feda edeceğim. 

Otomobil 48 inci caddede 
taşları k~rarmış, bUyük bir 
binanın önünde durdu. 

Bina ile cadde arasında 
renkli çakıl taşları ile süslenmiş 
küçük bir bahçe vardı. Sokak 

Evin önii meraklılarla muha
sara edilmişti. Bu işsiz adamların 
arasında birkaç gazetecinin de 
şaşkın bir ha!Je gezindikleri 
görüfüyordu. 

Resmi elbiseli bir polis 
taksinin kapısını açtı. ve Mar
kamı hürmetle selamladı. İndik. 
Kapıyı açtılar. Koridorda bek
liyen bir polis memuru daha 
selam verdi. llerliyorduk. Kori
dor bitmeden Markamın mua
vinlerinden Dimviddi karşımıza 
çıktı. Genç bir adamdı. Esmer 
yüzü vaktinden çok evvel buruş 
muş, beli bükülmüştü. •ınsanda, 
yalnız seyyiat ile meşgul bir 
sefih tesirini yapıyordu. Süku
netle: 

- Bonjur reis B., dedi, bili
yor musunuz, bu cinayet pek 
fevkalade bir şey. Ne bir iz, 
ne de bir ip ucu var. 

Markam düşünceli düşünceli 
başını S3.lladı. Salona bakıyor· 
du. 

- Orada kim var? diye sor
du. 

Muavin müstehzi bir tebes
sümle güldii. Omuzlarını kal
dırdı, cevap verdi: 

- Herkes! Polis işe haş'adı. 
Bu sırada orta yaşlı, ak bı

yıldı. kaya gibi iti bir adam 
göründü. Elini uzatarak bize 

Çift kanatla bir kapı yüksek 
tavanlı geniş bir salona açılı
yordu lçerde üç pencere vardı. 
ikisi sokağa, onların mukabilin
deki de küçük bir avluya ba
kıyordu. Bunun yanında yemek 
odası ile salonu birleştiren bir 
kapı daha gözüküyordu. 

Salonun manzarası çok muh
teşemdi. Duvarları kıymetli tab
lolar süsliyorlardı. Nefis, muaz-
zam bir Şark halısı hemen bü
tün döşemeyi kaplamıştı. Oyma 
tüşlarla mlizeyyen büyük şömine 
kapının tam karşısına rasthyor
du. Bunun sağında pırıl pml 
bir piyano, bir kütüpane, hah 
ile kaplı alçak bir koltuk, arka
sız, ser.lef kaplı bir başka is
kemle, bir etajer üzerinde de 
bakır bir semaver vardı. Odanın 
ortasını benekli bir kumaşla 
örtülü, altı ayaklı büyük 
bir masa doldurmuştu. Bir 
tarafında ar kası yelpaze şe· 
klinde örülmüş kamış bir kol
tuk duruyordu. Alven H. Ben
son işte bunun üstünde id•. 

Umu::ni harpte tamam ıki sene 
cephelerde bulundum. Bir çok 

ölüler gördüm. Fakat, nediyeyim, 

Heyet azıuından Apiülkadir 
ve Hur~it Beyler 

ee 

14 temmuz 
Yarın Fransız sefaretinde 

kabul resmi yapılacak 
Yann 14temmuz Fransız Milli 

bayramı münasebetile Fransa se
faret hanesinde bir kabul resmi 
yapılacakhr . 

Saat 11 de şehrimiz Fransız 
kolonisi setarethaneye gidecek 
ve tebrikatta bulunacaklardır. 
Ankarada bulunan sefarethane 
erkanından budan da dün şeh
rimize gelmişlerdir. 

Fransada da, 14 temmuz do
layısile bir çok jenerallerer ni-
şanlar tevzi edilmiştir. ttı~ 

Gayri mübadillerin içtimaı 

Gayri mftbadiller cemiyetmde 
dün bazı azanın iştirak.ile bir 
içtima yapılmış ve salı gllnll 
toplam.cak olan heyeti umumi· 
yeye ait baza mukarrarat ittihaz: 
olunmuştur. 

hiç ~irisi bana bu cesedin uyan
dırdığı nefret ve i.stikrahı ver
medi. 

Alışmııızdır, cinayetlerde ce
nazelerin üstünde hep cebrü 
şiddet alameti görürüz. Ya yiiz
leri gözleri çürük içindedir, ya 
elbiseleri yartılmıştır, yahut da 
saçları koparılmlf, dişleri kırıl
mış, derileri sıynlmıtbr. Halbuki 
matulde bunların hiç biri göriln
miyördu. 

Bol bir güneş sa1onu doldur· 
muştu. Şehrin . hiç kesilmiyen, 
kulakları sağır edici gUrültüsü 
pencereden içeri dökülüyordu. 

Ceset kamış koltukta o kadar 
tabii bir vaziyette duruyordu ki 
sanki bize karşl dönecek ve is
tirahat etmesine mani olmama
mız için çıkışacaktı. Başı lrnltu· 
ğunun arkalığına dayanmış, sağ 

ayak sol ayağın üstüne şöyle 

atılıvermişti. Elinde küçük bir 
kitap vardı. Baş parmak okunan 
sayıfayı işaret ediyor, böylece 
bir kat daha tabiileşmiş olu
yordu. 

Karşıdan atılan kurşun alnınm 
tam ortasına tesadüf etmişti. 

Kurşunun açtığı yuvarlak delikte, 

kan pıhtılaşmış, etrafını karart
mıştı. Koltuğun arkasında ha
lının üstündeki kocaman leke 

bu delikten boşanan kanın biri
kintisi idi. 

( Del'amı rnr) 
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W~OC!Iıl 
""'" - -Sözlerinden 

dönüyorlarmı? 
İki günül bir olsa! .. 

Evvelki günkü ( V AKIT ) ta 
· anadolu ajansının şayanı 

dikkat iki telgrafı vardı. Bu 
telgrafların ikisi de düyunu umu· 
miye mes' elesinden bahsediyor
du. Telgrafları iptida okuduğu· 
muz zaman birden bire durak
ladık. Çünkü bunlardan çıkardı· 
ğımız mananın doğru olabilece
ğine bir turlü hüküm edemiyor· 
dok. Bununla beraber ajansın 
verdiği telgraflann tarzı ve ıekli 
temamen ciddi idi. Bu itibarla 
nim resmi bir tebliği andırıyor
du. Onun için bahsettiğimiz 
telgraflan bir kerre daha tekrar 
okuduk. Ondan sonra dllyunu 
umumiye mes'elesinde dayinler 
meclisinin şimdiye kadar takip 
ettiği hattı hareketi - her halde 
bizce meçhul bir sebep ve saik 
ile - değiştirdiği, yahut değif· 
tirmek istediği hakkında içimiz
de hasıl olan şüphenin daha 
ziyade kuvvetlendiğini gördiik. 

Vaziyeti epice ifade etmiı ol
mak için düyunu umumiye me
selesinin nasıl başladığını hahr
lıyalım. Şimdiye kadar geçir
diği safahatı gözden i'eçirelim: 
geçen sene teırinevvel, teırini
sani aylannda memleketimizde 
bir kambiyo buhranı ç1ktığı, pa-
ramızın kıymeti tehlikeli bir su
rette diişmeğe başladığı zaman 
meselenin esbap ve avamili tet
kik edildi. Kambiyo buhranı 
ile beraber tiddetini arbran ve 
memleketin dahili sUkfıtu için 
tehditkar bir şekil alan iktisadi 
ve mali buhramo izalesi çareleri 
arandı. Bu sırada yapılan tetki
kat her ıeyden evvel düyunu 
umumiye taksitlerinin tediyesi 
ht~susunda tamamen yeni bir 

1 t• (if1"ltam bulmak neticesine 
l -nvı.~ ıyoıırdu. Vaziyetten haberdar 

olan diyunu umumiye dayinler 
· meclisi azası da hususi şekilde 
yaptıkları . tetkikat neticesinde 
bu zarureti teslim ettiler. Bunun 
iizerine hükiımet ile dayinler 
vekilleri arasında 'muvakkat bir 
anl8fma hasıl oldu: hnktımet 1930 
senesi haziranından itibaren 
düyunu umumiye taksitlerini Uçte 
bir nisbetinade tediye ede
cekti. Geriye kalan Uçte ilciyi de 
mali ve iktisadi ihtiyaçlann 
göstereceği lüzuma göre kendi 
elinde ve emrinde tutacaktı. Me
s~ll ~raat bankasının sermaye
ııne ılive etmek suretile kulla
nacakh. Diğer taraftan Rist is-
minde bir _maliye nintahassısı 
davet edilecekti. Bu miltabaasısa 
Türkiyenin borçlarını tediye ka
biliyeti ölçtnrülecekti. MUtehas
sısın vereceği rapor üzerine bi
lihara hükumet ile Düyunu umu
miye aainler meclisi arasında 
yeni bir tesviye tam kabul edi
lecekti. 

Eğer M. ( Riıf) in vereceği 
rapor iki taraf için bir itilaf 
zemini teşkil ediyorsa bunun 
üzerine bir yeni mukavele yapı
lacaktı. Şayet bu rapor iki ta-
raftan birini tatmin edemiyorsa 
o zam:ın hükumet ile dainler 
vekil!eri diğer bir anlaşma çaresi 
arayacaktı. 

Hükümet, Düyunu umumiye 
dainler meclisi vekilleri ile kendi 
arasında takarrür eden bu mu
vakkat anlaşmaya tamamen sa· 
dık kalmıştır. { 1930) senesi ha
ziranından itibaren vadesi bulfi.l 
eden ve edecek olan taksitlerin 
üçte birini verecektir. Diğer 
taraftan M. (Rist) te davet edil
miş, gelmiştir. Tetkikatını ikmal 
etmiştir. Şimdi raporunu tanzim 
etmekle meşf'\11 bulunmaktadır. 
işte Düyunu umumiye meselsinin 
son vaziyeti bundan ibarettir. 

Hal böyle iken timdi dDyO.-

Kaç gündür, pek küçükken ha
fızama kazılan bir mani dilim
den dnşmüyor. Yürürken, sat· 
ranç oynarken sokakta terler ve 
batta pencereleri kapalı tramvay 
larda bunalıp çatlarken bile onu 
unutmıyor, sık sık tekrarlıyorum: 

" Bahçelerde ım şah " 
.. Boyu uzun kendi şah " 
" İki gönül bir olsa .. 
" Ayıramaz padişah,, 

Neden sonra bu tekrarın far
kına vardım, sebeplerini düşün
miye başladım. Bu eski mani, 
bunca yıllık uykudan sonra ne 
diye, hafızamdan tozlannı silke
rek kalkıyor ve tap taze bir 
mesele gibi her şeyin üstüne 
hrmanıyor ? .. 

Kendimi şöyle bir yokladım 
Hayir işık falan değilim. Bilakis 
onu hastalık, tehlike gibi korku
lacak fena bir vaı bk şeklinde 
dUşünüyorum. 

Yani Allaha şükür aklım ba
şımda. lrademin frenleri eyi. 
Yokuş ne kadar çetin olursa 
olsun kızak yapmıyacağıma emi
nim. Eyi ama aşka bu yüksek 
kudreti veren maninin dilinden 
düşmemesi neden?. 

Hayalimde eski, ılık bir hıd
rclles fecrini, solğun bir sulu 
boya lavbası halinde canlandıran 
bu dört mısra, kimbilir hangi 
deli gönülden, ali feveranlı bir 
dane gibi düşmüştür?. 
Zamanın en büyük en karşı 

durulmaz kuvvetine, padışah cc
ladetine ne mağrur edalarla 
kafa tutuyor!.. 

Evet mani güzel, eski bir 
şarap gibi sarp ve sarıcı. Fakat 
bendeki bu devamlı misafirliği
nin sebebi ne? 

Dilşline dtışüne nihayet bw-
dum. Bu maniyi bana musallat 
eden kendi hislerim, kendi ma
ceralanm değildir. 

Pek basit bir hadise, bir 
gazeta haberi, onu çocukluğuma 
ait günlerin derin derin uyuyan 
sahifelerini kopanp günün rüz
gUrJarına attL 

Hani şu bir kaç ay evvel orta
lığı velveleye veren aktörün 
aıkı, yokmu? İşte bütün bu ha
tıra huzursuzluğuna sebep o 
mllnakaşanın ikinci perdesidir. 
Galiba serde aktörlük olduğu 
için bu aşkın saf haları da böyle 
perde perde açılıyor!.. 

Bazılarını meşhur «tabur ağası,, 
bey' etinde gösteren be sahneler 
tam unutulurken, şimdi de kız 
tarafı istidalara başladı. 

Çektiği çilelerden ergin bir 
feragatle bahseden bu yazılan 
okuduktan sonra meçhul şairle 
beraber ben de tekrar ettim: 

lki gönül bir olsa 
Ayıramaz Padişah!.. 

~ 
nu umumiye dayinler meclisinin 
hal ve ta vrunda bir değişiklik 
oluyor. Anlaşıldığına göre düyu
nu umumiye taksitleri için Uçte 
bir verildikten sonra geriye ka
lacak olan üçte iki hissenin 
hükumetçe tarzı istimaline itiraz 
ediliyor. 

Daha doğrusu düyunu umu
miye dayinler meclisi Ankaraya 
gönderdiği vekiller tarafından 
verilen sözden geri dönmek 
istiyor! Acaba yanlış mı anlıyo
ruz? Eğer böyle ise buna nasıl 
bir mana verilebilir? 

Şimdilik bu hususta hatırımıza 
gelen ihtimalleri mevzuu bahs
etmezden evvel vaziyetin biraz 
daha tava"'J'uh etmesini bekli-
yoruz. 

Günün siyaseti : 

Fransız meclisinde 
Fransız meclisi mebusanı son 

zamanlarda pek hararetli müza
ker~lere sahne oldu. Bu müza
kerat arasında Fransız hükume
tinin Fransız petrol şirketi ile 
akdettiği mukavelenin tasdikine 
taalluk edeni oldukça milhim bir 
mevki tutar. 

Petrol meselesi senelerden be
ri Fransa hükümetini meşgul 

ediyor. Harbi umumi petrola ne 
derece ihtiyaç olduğunu meyda
na koymuştu. Hükumet harp· 
ten sonra petrol meselesini iki 
cephe üzerinde tetkike başladı. 
Evvela Fransaya ham petrol me· 
nabii bulmak, saniyen milli arazi 
üzerinde gelecek ham petrolu 
kabili istimal hale sokmak sana
yiini inkişaf ettirmek. 

Ham petrol menabii araştıran 
Fransa evvela Elcezire petrol 
menabiine göz attı. 1920 Senesi 
nisanının yirmi dördünde imza
lanan Sanremo mukavelesi Mu
sul petrollar mm dörtte birini 
F ransaya terk ediyordu. Ancak 
bu petrolun ahzı ile Fransaya 
celbi oldukça mühim ve masraflı 
bir mesele idi. Fransa hüküme
ti bu işi bir kumpanyaya devret
meyi münasip gördü ve hu suretle 
1924 de Fransız petrol kumpan
yası teşekkül etti. Fransız kum
panyası "Tarkiş petroleum kom
panj,, deki hakkına muadil olup 
mukaddem Almanlar elinde bu· 
lunan 40,000 sehmi iştiraya me
zuniyet aldı. Buna mukabil kum
panya istihsalatın yüzde sekseni
ne kadar yükselen bir miktarda 
iştira hakkı evleviyetini hükume
te terkediyordu. 

F aı.lai istihsalittan da nisbi bir 
hakkı iştirak terkeylemekte idi. 

Kumpanya "Tarkiş petroleom 
kompani,, yerine kaim olan "Irak 
petroleum kompani,, ile vaziyetini 
kararlaştırırken hükumet dahil· 
deki petrol sanayiini 1928 ka
nunları ile halletti. Hudut dahi .. 
lindeki petrol taktirhanelerine 
hususi bir gümruk tarifesi tatbik 
olundu. 

Fransız petrol kumpanyası pet
rol faaliyetinin bu şubesine de el 
attı. Fransız tasfiye kumpanya· 
sını teşkil etti ve hükumetle bir 
mukavele imzaladı. 

işte meclisin müdahalesini mucip 
olan nokta akt olunan bu ikinci 
mukavelenin metnidir. Meclisin 
maliye komsiyonu kumpanya ile 
ilk akt olunan mukav ~lenin mec· 
lise tastik ettirilmediğinden ikinci 
mukavelenin tastik edUemiyece
ğini ileri sürdü. Şu halde meclis 
evvela 1924 mukavelesini lastik 
vaz'iyetine düştü. O mukaveleyi 
tastik etmediği taktirde ikinci 
mukavelenin tabiatile keenlem 
yekün addedileceği aşikardır. 

Şu halde meclis kumpanyanın 
altı senelik faaliyetini tetkik 
ederek leh ve aleyhte bir karar 
ittihaz edecek demektir. Eğer 
neticei tetkikat mukavelenin ida
mesi için ekseriyet temin edilebi
bilirse vaz'iyet kolayca hal olu· 
nabilir. Aksi taktirde kumpan
ya altı senedenberi yaptığı 
mesarifi hükumetten talep ede
cek bu da uzunca münakaşelere 

sebebiyet verecektir. Şurasını 
işaret edlim ki radikal sosyalist
ler ile· merkez cumhuriyetçileri 
arasında ihtilaf devam ettikçe 
sağ cenah ve merkeze istinat 
eden «Tardyö,, kabinesi kendi 
noktsi nazarını kolaylıkla kabul 
ettirecek bir ekseriyete malik 
bulunuyor. Binaenaleyh tetkikat 

CENNET 
• • 

FEDAYILERI = .. -= Yezan:OHtU9üııa= - -
Haldun ve Zeydun ... 

Sahte kıyafetlerle düşman askerlerinin ara
sına girmişler ve faaliyete baılamıılardı 

- 84-

Haldun ile kardeşinin Sultan 
Salabattin ile amcazadcleri Meli
keye veda etmelerinden günler 
geçmişti. Temmuzun bir sıcak 
günU iki kardeş atları üzerinde 
gidiyorlardı. Gece idi. Ay doğ
muş ve ışıklarını iki gencin 
zıhlarma dökmüştü. Atlarının 
üzerinde birer heykel gibi duran 
gençler bir dağın tepesinden 
Nasıra önünden uzanarak Celil 
gölünün üzerindeki Tabcriyeye 
giden dağlar arasındaki çıplak 
ve kurşuni ovaya bakıyorlardı. 
Ayaklarının dibinde Saffuriye 
etrafında Frenklerin ordugahı 
kurulmRştu. On beş bin atlı ve 
yirmi bin suvari buraya inmiş
lerdi. lki kardeş bunların arasına 
dalacaklar, bunların içinde iş 
göreceklerdi. En:lülüste doğup 
yetişmemiş olsalardı, belki bu 
işi yapamaı:lar, yapsalar da belki 

muvaffak olamazlardL Onlann bu 
uzak memlekette yetişmeleri, 
Frenklerin her haline aşına olma
larını intaç etmişti. 

Hatta onların ikisi de memle
ketlerine mücavir olan İspanyol .. 
ların lisanlarını da biliyorlardı. 
Onun için onların Frenkler ara
sına karışmaları pe kolay olmuş
tu. Sultan Salahattin onlara bu 
işi tevcih ediyorken onların bU-

tün bu meziyetlerini nazarı dik
kate almıştı. iki kardeş Frenk
lerin kendilerinden şüphe etme
meleri için onlar gibi göğüsle

rine birer haç da takmışlar, neti
cede onları ehli salip askerlerin
den ayırt etmiye imkan kalma• 
mışb. 

İki kardeşin durduğu yerden 
cenubu şarkiye bakıldığı zaman 
Nasıramn beyaz evleri görünü
yordu. Dağların kucağında duran 
bu yer bmstiyanların mukaddes 
tanıdıklan bir şehirdi. Hazreti 
Mesih burada dolaşmış, mevize-

lertnden bir çoğunu burada irat 
etmişti. Sulh ve müsalemet, hilm 
ve sekinet peygamberi olan 

Mesih namına buralar zamanın 
bütün tahrip vasıtalarını taşıyan 
ve pervasızca kullanan askerler 
doldurmuştu. Bu maksatsız, bu 
hedefsiz ;adamların içinde ne 
müthiş bir gayzukin kaynıyordu! 
Bunların elinden gelse, kendi
lerinde başka bu havalide yaşıyan 
bütün insanları doğruyacaklardır. 
Avrupanın ötesinden berisinden 
toplanarak buraya gelen ve her 
yerde katliamlarla, gaddarane 
hareketlerle kendilerini tanıtan 
bu adamlar, giıya hazreti Mesi
hin gayesine hizmet ediyorlardı. 
Onlara bu fikri Mesih namına 
telkin edenler, işledikleri cina
yetin fecaati karşısında zerre 
kadar ıstırap duymıyacak dere
cede insaniyetsiz kimselerdi. 

Haldun ile kardeşi bunların 

arasına girdikten bir iki 
gün sonra bunların Sultan Sala~ 

iyi veya fena neticeler versin sol 
cenahtan yükselecek itiraz seda
ları "kubbede kalan hoş seda ,, 
dan fazla tesir gösteremiyecektir. 

M. <iayvur. 

ahttine hücum etmek !lzere 
olduklarını anladılar. Bu haber· 
leri sultanın en yakın karargi
hıı:ıa yetiştirmek Haldun tarafın· 
dan deruhte olunmuştu. Sultan 
Salahattinin askerleri bu sırada 
Taberiyeyi muhasara etmişler ve 
karargah Hattinde kurulmuştu.1) 

Haldun Frenklerin vaziyetini 
ilk müslüman karakoluna bildir
miş ve verdiği malümatın hemen 
Sultana isal edilmesini istemişti. 
Biızat Sultan bu sıralarda ayni 
yerlerde bulunuyordu. Haldun 
verdiği malfımabn Sultana isal 
edileceğine emin olduktan sonra 
geri dönmüş, Sultan aldığı ma
lumat dairesinde hareket ederek 
mühim tedbirler almıştı. Sali-
hattin, Taberiyenin muhasarasını 
hemen bırakmışı, Frenklerden 
evvel askerlerin istifade edecek
leri kuyulan eline geçirmiş ve 
Frenkleri pek müşkül bir vazi .. 
yete düşürmtiftü. Sultanın kuv
veti milkemmel ve faikti. 

583 Senesinin Rabiul Ahir 
ayının son haftasında Cumartesi 
günü iki taraf karıılaıacakb, 
Zeydun ile kardeşi Frenklerin 
tarafında idiler ve onları yakın
dan takip ve tarassut ediyorlar• 
dı. Frenkler Salahattinin aldığı 
tedbirler karşısında mağlup ola
caklarını anlamışlar, aralarında 
fütur ve yeis başlamııtı. Hatta 
bir takım papaslar kendilerine 
keramet atfettirmek için mağlu
biyeti peşinden haber veren ru
yalar görmü.fler ve bunlan nak
letmişlerdi. Frenk orduglhının 
her tarafında bu ruyalar nah' r1 -

lunuyor, Haldun ile kardeti ( .! 

onları duymuı bulunuyorlar(' ı. 
Guya papaslar Hazreti Mesih .. ı 
doğduğu yere teveccüh edere~c 
ibadet etmişler ve neticenin ken· 
dilerine gösterilmesini niyaz et
mişler, bunun üzerine bunların 
hepsi uykuya benziyen bir iatiğ:. 
raka düıerek her ıeyi görmllf
lerdi. Gördükleri de fU idi: Ev-
veli ruhlar fısıldqa fısıldqa 
geçmiş, sonra Nasıranın yolunu 
tutarak orada toplanmış ve ağ-
laşmışlardı. Bunu müteakip Frenk· 
lerin hnkümdarlan ve kuman-
danlan çadırlarında toplanDıJı, 
ne yapacaklarını müzakere et
miıler, müzakere esnuında Ta· 
beriye prensi Raymont nedeme 
hiddetlenerek kılıcını Çekmif ve 
kumandanlann etrafında toplan• 
dıkları masanın üzerine indirmiftl. 
Bunu müteakip ikinci bir man
zara daha görünmüt ve Sultan 
Salibattioin ucu bucağı görtbı
miyen askerleri her tarafı iıgal 
etmiı ve salibi Suriye ve FiU... 
tinden tebit etmiıti. Papas1ar 
bundan sonra ortalığın toza du
mana karıştığını ve müsUiman 
askerlerin Kudtlse de girdiğini 
görmilflerdi. 

Papasların bu dedikleri bill
hare tahakkuk etmişti. Fakat 
onlar bu haberleri peşinden ver· 
mek kerametini kendilerine has
retmek isteyerek en basit insan-
ların bile cUz'i bir millihaıa ile 
anhyabilecekleri bu akibeti ken
di aralarında i,aa ederek put
perestliklerini tatmin ederken 
salip sürülerinin maneviyetini 
kırdıklarını idF.ak edememiılerdi. 

(Bitmedi) -------[I] lbnül Esir 3a. 217 
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5 - VAKiT 13 Temmuz 1930 
inhisarla.rda.: 
Ecnebı ptyasaıarında ra• 

kılarımız rağbet gorüyor VAKiT -
Yeni bir darp ve işkence 

davası! 
Eminönü merkezi serkomiseri Fahri, muavin Os
man B.Ierle polis l\1ustaf a Ef.nin ağır cezada 

muhakemelerine başlandı 

latanbul Ağır ceza mahkemesin- davadan vazgeçtiğini kaydettik
de dün öğleden ıonra yeni ve mü- ten sonra muavin Osman B. le po
him bir davanın rü'yetine başlan- liı Mustafa Ef. nin kendilerini 
DlJfbr: döğdüklerini anlattı. Sait Ef. üç 

Dava, Eminönü merkezi serko- maznun hakkında da davacı oldu
miıeri Fahri B. le komiser muavi- ğunu söyledi. Reis Nuaret B. vak'
ni Osman B. ve polis Mustafa Ef. a esnasında mezun bulunan mer
aleyhindedir. Dava, darp ve işken- kez memuruna vekalet eden serko· 
ce davasıdır. Müttekiler, Ali Ek- miser Fahri B. e "Ne diyeceksi
ber ve Sait Ef. lerdir. niz?,, dedi. Fahri B. inkar etti, re-

Sirkeci' de otel sahibi olan Ali is istizah etti: 
Ekber Ef. nin otelinde bir gece ya- - Rapor, döğülme izlerinden 
tan Çorumlu Mustafa Ef., 800 lira· bahsediyor? 
ıınm otelde kaybolduğu, çalın- - Efendim, eskiden zaten ra
dıfı iddiaaile Eminönü merkezine hatsızlık varmış. Bu izler darp ne
müracaat etmif. Tahkikat yapıl- ticesi değil ! 
mıı, bu sırada otelci ile arkadaşı - Hekim, "Üç dört gün evelki 
paranın çalındığı söyletilmek için darp neticesi,, diyor? 
döğülmü§ler. Falaka ile altmı§ ka- - Biz döğmedik, döğdürme-
. dar sopa vurulmuı. dik! • 

Mahkemeye geli, esasına göre, Komiser muavini ile polis de 
dava ~u. Da_rp ve işkence iddiası inkar ettiler. ";·fi _: polis adam dö
var. Vılayet ıd8:re heyeti, muhake- ğer mi?,, dediler. 
ıne kararı vermıı. Devlet şurası da AH Ekber Ef. sirkat iddiasın
bu karan tasdik etıniş. dan ikinci ceza mahkemesince he· 

Ortada §ahitlerden başka adli- raat kararı verildiğini söyledi. 
ye doktorunun muayene raporları Mahkeme bu husustaki dava
mevcut. Müştekilerde döğülme nın kararını 1

okumak üzere ceza 
izleri görülmüf. Bunun muayene· mahkemesinden dosyanın celbine 
den iki üç gün evel vukua geldiği ayni zamanda darp ve işkence da
yazıbyor. vası şahitlerinin ç:ığ:rılmasına ka-

Evvela davacılar davalarım an rar verdi. Muhakeme 6 eylül cu·
htttılar. Ali Ekber Ef. Fahri B. i martesi sabahına kaldı. 

Emanette 
1 

Nasıl yaşıyoruz 
Alınan yağ nümunelerinin 

tJçte biri bozuk .. 
Zeytin yağlannın bozuk oldu

iu hakkrııda Emanete bir çok 
ıikiyetler yapılmışbr. 

Bunun üzerin tetkikata baş
lanmıı ve muhtelif yerlerden 
nümuneler alınmııtır. iki ay zar
fında alınan 94 nümuneden 28inin 
yenmiyecek derecede bozuk 
1 inin karııık, mütebakisinin ye
nebilecek bir halde olduğu 
göriilmilftilr. 

Emanet bozuk ve kanşık zey
tin yağı sataulan cezalandırmış
br. Belediye müdürlüklerine ye
niden teftişler için tiddetli 
emirler verilmiştir. 

Numara ve 16vhalar asılıyor_ 
Nümarataj Kadıköy Üsküdar 

•e .latanbul cihetinde kısmen 
bitmiıtir. Boğaziçi ve Beyoğlun
da henüz başlamııtır. 

Sokak Javhalarının asılması 
için tehir 90 mıntakaya aynl-

9 Uncu mıntaka olan Samıı ve 

t d ı·şe başlanmıştır. Numa ya an 
laA vhaların asılması mara ve . . . . 

ağustos sonunda bıtırılmış ola-
caktır. 

Beılktaşia tifo ha~talığ ı 

yoktur 

Bir refikimizde Beşiktaşta bir 
h il d dokuz tifo hastası ma a e e . hhA 

b l d w ve Emanetin sı ı u un ugu w 

kontrolu bakktle yapmadıgı hak-
kında bir yazı çıkmqbr. 

Dün Emanet sıhhiye müdilril 
Neıet Osman B. şunları söyle

lllittir: 

"Ş birde sari ve müstevli hiç 
bir :astahk yoktur. Beşiktaşta 
tifo musabı bulunduğu hakkında
ki idma doğru değildir. " 

Karısını öldüren 
16 !1ene hapsedilecek 

Şehremininde İielvacı Odabaşı 
oğtillarından Feyzi oğfu Hüseyi
nin karısı Safiye H.ı öldürmekle 
maznun olarak temyizden nak
zen muhakemesine dün lstanbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. 

Ağır ceza, 18 sene ağır ha
pis kararı vermiş, Temyiz heyeti 
umumiyesi, karan bozmuştur. 
"Maznun,, Nuri isminde bir de
likanlının karısile görüştüğünden 
bahsettiği halde bu cihet araş
hrılmamış,, deniyordu. 

Nakza ittiba eden mahkeme, 
bu ciheti de araştırmış, Nuriyi 
dinlemiş, başka şahitler de dinle
mit, neticede Safiye H.ın hiya
nette bulunduğu sabit olmamış
tır. Bu arada Nurinin filhakika 
eve girip çıktığı, fakat bunun 
sebebinin maznunun üvey kız· 
!arından birinin nişanlısı bulun
ması olduğu anlaşılmışbr. 

Netice olarak, iddia varit 
görUlmemiş, 449 uncu madde 
mucibince verilen eski karar 
tasdik edilmiştir. Hüseyin, yaşlı 
bir adamdır. Salondan çıkar~ 
ken mınldanıyordu: "Temyiz ka
rarı elbette bir daha bozar. O 
zaman cezam azalır!,, 

Sıhhiyede: --. Tifo yok! 
iki ayda valnız iki 
vak'a gör .. ülmüştür 

Bir arkadaşımız Beşiktaş ta 
tifo zuhur ettiğini yazmıştır. Sıh
hiye müdürlüğünden aldığımız 
malümata göre, mayıs ve hazi
ran ayları içinde birer vak'a 
görülmüştür. Bu da alelade ve 
müfrit birer vak'a olarak telakki 
edilmektedir. 

1 Limanda 

Ko nisyon tetkika
tına devam ediyor 

Liman komisyonu diln topla
narak tetkikatına devam etmiş
tir. 

Haber aldığımıza göre tahmil 
ve tabliye işlerinden mutazarrır 

olan komisyoncu, uıccar ve bazı 
ecnebi acentelerden milrekkep 
bir heyet bu günlerde komisyon 
azasını ziyaret edecek, bazı rica
larda bulunacaktır. 

Liman amelesinin 
ücretleri 

Liman amelesinin Pire, Ce
neve ve sair limanlarda ol?uğu 

gibi ton başına ücret almaları 

tekarrür etmiştir. Fakat bunda 
bazı mahzurlar görüldüğünden 
şimdilik sam nazar edilmiştir. 

Ticaret filomuz artıyor 

Son bir ay içinde ticareti 
bahriye filomuza dört tahlisiye 
gemisi ilave olunmuştur. 

Bir Türk ıirketi tarafından 
satın alınan bu vapurlar Lear, 
Lanina, Laveltte, Casser isim
lerini taşımaktadırlar. 

Müskirat inhisar idaresi ecnebi 
memleketlerinde rakı satılmak 
için teşebbüslerini arttırmış ve 
lskenderiye ile Kahirede bayilik
ler tesisine bqlamışbr. 

Son zamanlarda Mısırda rakıya 
rağbet artmıştır. 

Kayuı, çilek, kiraz 
lıkörleri yapıldı. 

Müskirat idaresi mevsimlik 
meyvahrdan mütehassıs M. Ben
zinin nezareti altında kayısı, 

erik, kraz ve Çilek likörleri yap
mağa muvaffak oJmuştur. 

Poznen sergisine gideceklere 
teıhil6t 

Polonyada Poznan şehrinde 

6 temmuzdan 10 ağustosa kadar 
açık olan beynelmilel turizm 
ve nakliyat sergisine gidecelc: 
olanlara Polonya konsolosluğu 
kolaylık gösterecektir .. Bu m~
yanda seyahat ücretlerı~d.e ~u
him tenzilat olduğu gıbı vaze 
ücreti de alınmıyacaktır. 

Sabık Beykoz malmüdürü 
Bir suiistimal mes' elesinden 

doJayı İşten el çektirilen Beykoz 
malmüdiirü üç ay hapse mah
kum olmuştur. 

Nufus müdürü kim olacak? 
MUnhal bulunan nufus müdiir-

1 .... Une vilayet umuru h'•'<ukiye ug . . . 
mümeyyizi Münür Beyın tayını 

kuvvetle muhtemeldir. 

'FtTICME 
~ 

l:T·PIVER 
PARıS 

·~ , 
_·PorfOmlJrl L~. Tı. P 1 V E R A. Ş. , 

şı,ıı Ahmet Bey sokak No. 66 

lstanbul Şubesi j
1 Tel." Beyo~lu 3044 1 

Istanbul P.T.T.B. müdü-
riyetinden: . 

k . 6500 k·ı benzinle 300 kılo Vesaiti nakliyede kullanılma üzere ı o .. k 
. .. leni olarak münakasaya vazolunmuştur. Muna asa 

:~k~~:.::~k~ci cumartesi günü saat 15 te icra kılıoacağm~~o ta-
. gu. d di buçuk nisbetinde teminatı muvakkatelennı ba-lıplerın yüz e ye . ı · ı 

·ı B ··düriyette müteşekkil komısyona ge sın er. mı en aşmu 

Her neyi 

ELEKTRİK 
Vantilatörleri 

1S Temmuz P1Jur 930 
,... 

Hariçte dahilde 
l ayhAJ Kuruı 150 
3 .. • 400 800 
6 • • 750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

... 

Safer 

1349 
Bu geceki Ay 

Ganeıin Joluıu: 4,39 - hah,, : 19•41 
Ayın doğufl : 22,26 - batı~_!_ 7,24 

Namaz vakitleri 
O lk:t d l Aktam Y ahı lmtelı: Sabah il• 0 

Z.4!5 12.19 16,19 19,41 21.39 2,2!1 

Havaı 

Hava bugün kısmen açık 
kısmen bulutlu olacak rüzgir 
lodos esecektir. 

Dün saat on 15 de izamı 
hareket 28 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Saat 19 R C. orl,ccstrası:. 

ı - Betovcn: Uvertür Fidelyo, 
2 - Grik: Birinci suvit Pcrkint, 
3 _ Godıı.r: Melodi sür lölik, 
4 - RossinJ: fantezi Giyomtel, 
5 - Zircr: Vals, rcset damur, 
6 _ Lakoml: Marş viribüs ünld1. 

Saat 20 • 85 ajans haberleri, 
20 - 50 de Caz. .. 

1 Günün müzayede ve 
münakasalan 

A. 2000 ~ya çantası: Gcdikpaşada 
Jandarma imal!taneşi, S: 14 

A. Satılık otel eşyasr. müzayede 
ile. Sirkecide sabık Trakya oteli kar
şısında kilise ayazması önünde. S. 12~30 

A Çamlıca mcmlehasına l!zım mil
nakasaya çıkınlan 2000 11det ht.anbul 
küfesi münakasası Tuz inhfsan tan
bul başmüdürlüğü S. 15 

A. ~anlık ev eşyası - Büyükadada 
limançıkmazı sokağında 3 No. S. 1 ı / 

A Satılık ev eşyası - Kalyoncu 
kotluğunda 78 numaralı apartıman 4 
numaralı daire. S. 9 

A Satıbk yazıhane eşyası - Tak
sim Kurukahvecl han 3 üncü kınnda 
s. 9 . 

A, Satılık koyunlar Kemerbur-
gazda. 

Sinemaları 

Al.kazar - Hakime! dhan 
Alemdar - dikıtçi güzclı • 
Beşiktat Hilil - Çann yaven 
Ekler _ Ledi Hamilton 
Elbamra - Parisli f&l'kıCI 
Etuval - Atk oyunu 
Fransız - Bebalann gtlnalıı 
Majik _ Asri Kazanova 
Melek - Çıplak aııklar 

Opera - Kafku kahramanı 
Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy-Porterde hır ~ 

Satılık 
Erenköyfinde Sıtmapunar köı

kn 33 dönilmlnk mlinbit arazi, 
meyva ve çam ağaçlan, m~~ba 
ve kuyu. f çindeki aahibme 
müracaat. 

SATIEde 
~f Rf~iYf Ticaret Aleminde: 

Satılır. 

Metro Han • Tünel 
meydanı, Seyoğlu= 

Elektrik evi-Beyazıt· 
(stanbul-Muvakkat
hane çaddesi N o. 
83 Kadıköy = Şir
keti Hayriye iske
lesi No.10,Üsküdar 

Oda teşkilatı 
Muhtelif ihtbıu kom~lvon

l1Jrı teşkil edilivor 
Ticaret odası idare heyeti 

dün toplanarak teokHil esaslarını 
tesbit etmiştir. 

Bu teşkil~ta göre odada muh
telif ihtisas komsiyonları tsıkil 
edilecek ve alh grup ihracat, 
ithalat, deniz, mali ve hukuki 
işlerle meıgul olacaktır. 
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T enkilden sonra 
İran bizimle el ele vererek bu işi 

temizlemelidir ' 

Ağrı dağı macerasının encamı 

(Ağn dağı) etrafında cereyan mek mümkün müdür 1 
eden tenkil hareketlerimiz bak- Bu münasebetle fU noktayı da 
kında dün aldığımız haberler söyleyelim: (Ağrı dağı) hadise-

artık bu işin ilk safhasının tamamen sinin basılmasından sonra bunun 
bitmiş olduğunu teyit ediyor. tekerrürüne mani olacak tedbirler 
Bir taraftan Ağrı dağında, diğer mevzuu bahs olurken Türkiye ile 
taraftan Van gölünün şimalinde- İran arasında bir hudut nıesele
ki Süphan dağlannda ihata edil- sinin mevcudiyetine işaret edı
miş olan eşkıyaya son darbeler liyor. 

vurulmuştur. Bu itibar ile dünden Hakikaten Türkiye ile Iran 
itibaren hudutlarımız dahilinde arasında bir hudut meıelesi 
artık herhangi bir eıkıya çeteıi vard1r. Ant'ak şunu da her keıin 
kalmamıştır. MUsademeler esna- bilmesi iktiza eder ki Türkiye 
ıında maktul düşenler arasında ile İran arasında mevcut olan 
uilerin en azılı reislerinin ceset- bu hudut meıeleıi tamamen 
leri göriilmüıtür. 1mha edilen dostane bir surette hal ve fas
çetelerin atlan, siliblan ve mil- !edilebilir. Çünkü her iki memle
himmatlan askerlerimiz tarafın- ketin hakiki menf aatları bu işin 
dan toplanmaktadır. dostane bir teşriki mesit.i saye-

Habrlarda olduğu ilzere ( 4) sinde hal ve fasledilmesindedir. 
temmuzda baılıyan tenkil hare- Bayezit, 12 ( Poltika )- Süphan 
klhma ugarl iki hafta tatbik dağlanndaki şakiler muhasara 
edilecek bir pi.IAna istinat edi- hattını yarmak için çok çalıtmıı
yordu. Yani tenkil harekibnın lardır. Bilhassa mabasarayı yara
ancak ( 18) temmuzda nihayet rak Karaköseye gelmeğe çalış-
bulacağı tahmin olunuyordu. mışlar ise de pUskllrtülmüılerdir. 

Son gelen haberlere giSre as- Şakilerin İran hududu ile 
erlerimizin muvaffakiycti n- rabıtalan tamamen kesilmiştir. 

Ş,kilerio bir: takım irticai hare'tlerin fevl<inde netice vermiş-
. Bu suru c iki haftada bit- ~ ta da tevessül etlikleri buraya 

gelen malumat cümlesindendir. 
esi tahn edilen harekat bir Bazı köylülerin fapkalannı kea-

fta için nihaye' bulmuş mişler, ve ıapkalardan kiılih 
-nekti?. şeklinde acayip serpuşlar yap-
famafih evvelce de yazdığı- mışlardır. 

~ gibi ht?dutlanmıza tecavüz Erzincan, 12 (Akşam) - Eıkı
en eşkiya çetelerinin tenkili yaya bombarduman edeo tayya· 

.b het ıey bitmit olamu. Bugün relerimizin bilhassa ıebatları 
deYletin bqına açılan bu gaile· tayanı dikkattir. 
n5n tekerrür etmemesi için de Onar, on beşer tayyareden 
tedbirler almak )Azım gelecek- mürekkep filolar halinde birden 
tir. Bu tedbirleri alır iken İran aıilerin üzerine ahlan hava kuv
htıkQmetinin de teşriki mesai vetlerimiz eşkiyayı yıldumışbr. 
edeceği Umit edilmektedir. Fil- Mamafih tayyarelerimize yerden 

hakika hudutlarımız dahilinde artık mitralyozlar ile ateı edil-
eşkiya kalmamııhr. Tenkil kuv- mektedir. 
vetlerimizin meharetleri ve cesa- Eıkiyanm elinde muntazam 

mavzerler, son sistem makine· 
retleri aayesinde Ağn dağındaki li tüfekler bulunuyor. Etkiyayı 
şakilerin İran hudutlarına kaç- ordudan koğulmut, memleket· 
malarıoa da meydan ve imkan ten atılmıı bazı hainlerin idare 
verilmemi.ştir. ettiği söyleniliyor. 
Şu kadar ki müteferrik ıu- Her biri bir mezhebe men· 

sup olan hu vah§iler sırtlarında 
r~tte Iran hudutlarına kaçmış birer koyun derisi, bacakların-
olan cıkiyanın bulunmaması da da beyaz birer don ellerinde 

k h. ' mtim Un değildir. Bunlar bizim ırer mavzer tafıyorlarmış. f1 • 

için ne kadar zararla olmuş ise yan havaliainden gelen toförle· 
İran topraklarında da o kadar rin ifadelerine nazaran şakiler 

hl k li bazı gizli ve tenha yollarda yol-
te i e · birer unsur olacaklar- culan çeviriyorlaı ve ilk itleri 
dır. Ve ihtimal ki gene bir hrsat şapkalarının etrafı ile kaıketle
gOnti bekliyerek ve hudutları.. rinin önlerini keıip bunları bi
mızdan içeriye girerek silahsız rer külah halineıokmak oluyor· 
köylülerimize tecavüzatta bulu- muş. 
nacaklardır. Bu itibar ile ıark Bir avuç bulgur ile bir avuç 

eti biribirine karıttırıp deve gi· 
vilayetlerimizde bizim temizlik bi çiy çiy yiyen bu adamlaı gören· 
yapbğımız şu sırada Iranın da lerin anlattıklarına göre bunlar 
kendi hudutları dahilinde ted- tıpkı sinemalarda seyredilen A-
birler alması lazımdır. merika'11m eski yerli vahtileri-

E ı· ne benziyormuf. 
ğer ran hükumeti mevcut Yüz elliliklerden Kiraz Ham-

vasati ile bu husustaki temizlik di'nin Köstence' den gelerek 
vazifesini yapamayacak ise zane- Doktor Şükrü Mehmet gibi ma· 

liyoruz ki Türkiye bir komşu devlet ruf müfsitlerle hududa kadar 
ve kardeş millet olarak elinden sokulduğu tahakkuk etmiştir. 
gelen muaveneti her vakit yapa- lran gazetesi ne divor 
bilir ve iki komşu memleket bu 26 muharrem tarihli İran ga· 

ld l zetesi Tahran' dan aldığı şu ha-

___ v_e_n_•_n_e_ş_r_y_a_ı __ _,f [ . v u K u AT ) 

DOKUZ KlTAP. z h ı d 
Yeni harflerle en çok neşriyatta bu· e ). f J0 ffi )0 y }0 ) 

lunan Muallim Ahmet Halit kitapha- • 
nesi yaz mevsimi neşriyatından olmak 
üzere (9) kitap çıkarmıştır: 

OLAGAN iŞLER: Kıymetli mu
harririıniz Reşat Nuri Beyin en son 
küçük hikayelerinden müteşekki1dir. 

ÇAPKIN KIZ: Aka Gündüzün en 
son ve en nefis romanıdır. Herkesi a
likadar edecek heyecanlı ve hisli bir 
eserdir. 

TURK TARiHi BILGtSI: Bu ki
tap, bizde şimdiye kadar bir misli neş
redilmemiş, büsbütün yeni tarzda bir 
eserdir. Her saydası kıymetli resim
lerle süslenmiş olan bu kitap halkımız 
ve çocuklanmız için mukaddes bir ki
taptır. 

ızcı K1T ABI: Türk lzci teşkilatı
nı ve izciliğe ait bütün malQmatı muh· 
tevi bulunan ve memleketimizde ilk 
defa neşredilen bu eser Galatasaray 
Oymak Beyi Ahmet Beyin eseridir. 

UMUMi PEDAGOJi: Darülfünun 
terbiye müderrislerinden lsmail Hak
kı Beyin yeni bir eseridir. Bütün ter· 
biye esaslarını ha"idir. 100 kuruştur. 

TERBiYEDE ILERl ADIMLAR: 
Talim ve terbiye azasından A Yni Be
yin tercüme ettiği bu kıymetli eser her 
mua1Iim ve mürebbi için elzem bir ki
taptn 

BEŞ MÜREBBi: Son üç asrm meş
hur beş mürebbisinden bahseden bu 
kıymetli eser Kız Muallim mektebi 
muallimlerinden Hüviyet Bekir Ha· 
mm tarafından yazılmıştır. 

NASIL BAŞMUALLIM OLABILl
RlM?: Talim ve terbiye ile meşgul o
lan herkes için, her muallim ve mü
rebbi için en lüzumlu bir eserdir. Aslı 
Amerika'da basılmıştır. Tercüme eden 
Naime Halit Hanımdır. 

ALMANCADAN TORKÇEYE LU· 
GAT: Almanca on beş bine yakın ke
limeyi muhtevi bulunan bu küçük JQ. 
gat Mehmet Ali Beyin eseridir. 

Tıp fakültesindeki latife 
Tıp fakültesi reisi Süreyya Ali 

Beyin istifasının abul edil~ 

diği kendisine tebliğ edilmiftir. 
Süreyya Ali B. de istifaCia ısrar 
etmektedir. 

Darülfilnun emini Neşet Omer 
B. Ankarada bulanmaktadır. Mu
maileyh bugllnlerde ıehrimizde 
beklenilmektedir. 

Davetler 
Cemiyeti tadriıiyel lıl6miye 

Mühim bir hususun müzakere
si için Cemiyeti Tedrisiyei İslami
ye azası temmuzun 18 inci cuma 
günü saat on dörtte Darüşşefaka 
mektebine davet edilmektedirler. 
KADINLARI ÇALIŞTIRMA YURDÜ 

Muhasebesine alınacak stajyerlerin 
müsabaka imtihanı bu ayın yirminci 
pazar günü saat 10 da yapılacağından 
taliplerin vesaiki lazımeyi hamilen 
Aksaray'da Valide camii civarında 
Yurt müdiriyetine müracaatları. 

Bir genç, üvey baba-
sının verdi(Ji şekeri 

· yiyince öldü! 
Üsküdarda Ayazmada Bostan 

sokağında oturan 18 yaşında 
lbrahim isminde bir genç dün 
sabah saat onda üvey babaıı 

imam Tevfik efendinin verdiği 
ıekeri yemiş, bir saat sonra öl
milıtür. Keyfiyet müddei umumi· 
liğ'e bildirilmiş, ceset morga 
kaldıiılmışbr. 

lra,, Kon5olo~luğu dokto
runun cifzdanını çaldılar 

İran konsolosluğunun baş dok
toru Sünnuhi han dün sabah ilk 
tram~ayıa Beyoğlundan Karaköye 
inerken içinde ( 500 ) lira, 550 
Fransız frangı ve bir takım ev
rakı bulunan çantası yankesicilik 
suretile çalınmıştır. Yankesiciler 
aranmaktadl.l'. 

iki dit tabibi aras1nda 
ihtll6f 

Etibba odası idare heyeti dfin 
toplanmıı iki dit tabibi arasmda 
çıkan bir ihtilafı tetkik etmiş
tir. Neticede ihtilafın divanı hay
siyette görütUlmesine karar ve
rilmiştir. 

Müsteşrikler kongresi 
gelecek sene toplanaoak 
Bir arkadatımız bu ıene ey. 

lUlde Holandada Leyd şehrin .. 
de toplanacak olan müsteşrik
ler kongresine Darülfununumu
zun davet edildiğini yazmıştır. 

Bizim haber aldığımııa göre 
kongre bu sene değil, 931 se
nesi eylülünde toplanacaktır. 

fŞıkAyet ve.temennileri 

Bigada malul müte-
kaitlerin maaşları 
Bigada malul mütekait yüz

başı Ahmet Nevres beyden a· 
cıklı bir mektup aldık. Karii· 
miz bu mektubunda Bigada 
kaza merkezine 15 -20 saat me
safede bulunan köylerde yaşayan 
harp malulü mütekaitlerin her 
ay maaş almak için çok sıkıntı 
çektiklerini, maaşın ne gunu 
verileceği ilan edilmediğinden 
maaş almak için kaza merke
zine giden malullerjn haftalarca 
han kötelerjnde beklediklerini 
yazmakta ve maatın ne günü 
verileceğinin ilin edilmesini rica 
etmektedir. Bu malullerden ek
serisi gözsüz ve ayakstz olduk
larından beyhude yere saatler
ce gidip gelmeleri azaplı bir it 
demektir. 

Ticarette muvaffakiyet yal
mz iş bilmlye deQil, mueı

sese yerinin 

MERKEZ 

buhınmasma da bağlıdır • 

~Runn Hn unnı . 
TEKMiL 
veya: 

OD 
ODA 

Kiraya veriliyor .• 

ANKARA CADDESİN
DE V AKIT YURDUNA 
~1CRACAAT EDİNİZ:. 

6alatasaravltların kongre~i 

Oalatasarav Terbiyti bedeniye lr,ulü
bü riyasetinden : 

Azadan üç zatın istifası üzeri
ne heyeti idare inhilal etmiş oldu
ğundan yeni heyeti idare intihabı 
için kulüp azasının 18 temmuz cu
ma günü saat 10,30 da Galatasa
ray kulübüne teşrifleri rica olu
nur. 

re binlerce neferden mürekkep 
bir Türk kuvveti, Ararat dağla· 
nnda tahaasun eden Kürt etki· 
yaaile muharebeye tutufmuf
tur. Türk'lerin verdikleri karara 
göre harp aon haydudun tepe· • • ..... TAYYARE piyankosu ~. • • 
lenmeaine kadar sürecektir. Bu ~ 
sebeple Iran kuvvetleri hududu : Semasında parhyan yegane yıldız .• 
mu haf aza ile iştigal etmekte-

dir. Yine ayni gazetenin verdiği : U G U R Kişesidir .: 
habere göre, Ruı - lran hudu· 
dunda bir vak'a olmu, ve Ruı : Tayyare piyankosunun hidayettenberi ve büyük : 
süvari müfrezeıi firarileri takip • 
için hududu geçmit ve vukubu· • .ikrmiyeler isabetile UGUH namına bihakkın • 
lan müracaat üzerine geri çekil- • kesbi liyakat eden ve intizan1, sürat ve ciddiye- .• 
miştir. 

1 .. ----------.ı: ti ile umum müessesatı n1aliye ve ticariyenin • 
• ve muhterem müşterilerinin takdirini kazanan : 
: kişem yeni tertibe ait biletleri n1uhterem hal- • 
• kın emirlerine şimdiden amade bulundurduğunu : 

VAKTE 
: arz ile kesbi şeref eyler. • 
• Hiç bir yerde ıubesi yoktur : 
• Cı§aloğlunda Kapalı fırın No. 42 • 

Abone 

Olunuz 
yo a e ele virir~ mes' el eyi beri kaydediyor: 
pek kısa bir zamanda halletme- Tibriz' de şayi olduğuna gö· 

: Ömer Rıfkı (U GUR) : 
·-----------ı=••••• Telefon: Istanbul 342 •••••= 



Dünkü keşidede kazanan numaralar 
Piyanko müdüriyetinin resmi listeleri ile kontrol edilm'ştir. 

12 Temmuz 930 

Borsalar 
Kambyo 

l lnııillz lirası Kr. 1031 1031 .50 
w T .L. mukabili Dolar 0,4. 20 0,4- 25 
•· • hınk il 9 il JS ~o 
" • Liret cı c ,o ... ... 
• • ... 
• • 

Belıta 

Ora hm 
ts. Frank 

Leva 
Florin 

• • Kuron 
·• • Slllng 
• • Pezeta 
• • Mark ı 

• • Zloti 
.. • Pen,;ö 

l!o Ley Koro, 
ı Tilrk lirası Dinar 
" Çervoncç Kuruş 

Nukut 

•. 38,-lr 

117 2:1 

'~~ 
~ 34 

·fı,25 

1 }7,50 
2o,2S 

ı lsterllıı Clnırillı) 1033 >o 
1 Dolar (.Amerika) it 1 

iO Franlı: [Fransız 
W Liret [İtalya · 

OFrant !Belçika] 
o Drahmi [Yunan] 
O Frank [lsvi~teJ 
O Leva Bulgar) 
1 Florin [FcJcmenlı:J 

iO K.uron [Çekoslovak] 
l Şlllng [Avusturya] 
1 Peıcca llspanyı] 
ı RayşınarlıfAlmanyı] 

ı Zloti : Lehistan ; 
ı Pcngô f M a.carlstaıı 

20 Ley [Romanya) 
lO Olur !Yugoslovyaj 
ı Çevoneç Scvyct 

Altın , B orsa 
Mecidiye harici 
Banlı:no 1 

ıca.ret ve zahirs 
flatlar nc-t bor.... klttblumıımQltt 

tarafmd an •ullroftt'lr 

Bulday 
Ynmu,ak 
Sünter 
Sert 
- Zahireler -
Cıvdar 
Arpa 
Mısır 

Fas::!re 

Okkaoı 
Aaaml A.aeuf 
K.P. K. p 

ıo ı:s 

10 2<> il 05 

6 ıo 6 ıo 
6 6 20 

o Bulmaca o 
ı 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

~ ~iil~ lf~I~ ~1~;1, 
5 L A'iljliJ .!_ E ı ~ li!lllJ ~ N ı 
4 A N il~ A M ~ 11Jıt1 M J_ 
S ÇATAL!IT i l ~ E_ N 
6 ij r5 E- H lii!lllJ li. ~ı A ! !11 
7 T. O K A iT 111 S A i i L 
8 A L lil 11 C Ki!\ !!JI- K ~ 
9 s· U Iİ 111 R ~ _fi mJ _ A V 
10 A fllAM. E R i_IK A liJIA 
11 - E~~!!l!i L i V I~ 

DIJnkd bulmacamızın 
halledilmiş ıekli 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 

~ ~ =ı.ı'-=I•= /:--ı 
4 ==il-=i==ij= --
5 (ij !il 6 _ li] _______ lil 
7 ·-·---il -:111'-=-
8 ---.il ~--- lii_ _! 

9 il-il--==='1 ~ 10 -----!il 
11 --fi--ı --ij -

Bugdnff.Ü bulmacamız 

Soldan sağa: Yukardan aşağı: 
1 - Yama (2), bir vilayet (5), dest 

(2) 
2 - Kati fikir (5) Çingene klarineti(5) 
3 - Pusu (5) 
4 - GÖ\·de (3), kulp (5). hüyük ör-

dek (.3) 

5 - Iras (·!), ipek yumurtası (4) 
6 - Bedava (';') 
7 - Istırap ( 4), poker istildhı (4) 
8 - Sun (3), bol değil (3), Fransızca 

gemi (3) 
9 - Bir vilayet (5) 

10 - Yıkık şeyler (5), cıı.m örtüsti (5\ 
11 - Nota (2), şık (5), genışlik (2) 



8 - VAKiT. 1 Temmuz 1930 ~-------............ ~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!'!!!!~-----~~!!'!!!'!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!!~!!!!!!!!!!=ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

İyi, Şık, ve Ucuz Giyinmek . o . • : ....... 

Ancak, Galatada Karakövde Börekçi fırını ittisalinde ..• f nılB~ ue e~ıı ~ll~BSI İSIH~~ sı,esin~11: 
b .. yük mahallebic~n n üstünde 

I
• Büyük elbise ma

ğazalarında 
kabildir 

Kumaşlar gayet iyi cins ve biçimi son derece ·kusursuzdur. 

Kostümler 
Kostümler 
Kostümler 

lngiliz biçimi kumq 
son moda biçim 16l 12 . ı~radan 

ıtıbaren 

• 

Spor biçimi 
iyi cins 14112 " 

Çocuklar için spor ve 
sair iyi kumaştan 6 ,, 

Pantalonlar Kaşe en son moda 
ya muvafık 

Pantalonlar Beyaz iyi .c~ns gayet 
tık bıçım 

6112 " 
7112 

" Pardesu·· ıer 11M~ndelberg"empermeab- 2 4ın 
lıze her renkte 

Trenç-kot 
Hanımlara 

teminatlı cina 
şık ve hafif 18 

mahsus elbise da1resinde 

,, 

" 

" 
lngiliz biçimi kumaş 
Tüit, ıık ve son moda 
Hanımlara mahsus her 
renkte teminatlı cins 

Mantolar 
Trençkot 

15112 
18 " Ismarlama siparişler dahi kabul olunur . 

... Tediyatta teshUi.t . . ', ·:.' ~. .. . - '-·. . ·. 

1 
-, MEFSUH AKNARA MiLLi MENSU· 

Mahken,e ve icra ilanı.::_ CA~ ŞiRKETİ HISSEDARANINA. 

İstanbul ikinci ticnret mahke- . Şırketln tasfiye muamelatı fntac e
mesinden: lstanbul Türkiye lş dılmiş Ye Mrmaye mukllbill ~aJan mtT· 
Bankasına Keçeci zade Turgut ve cudu safiden hl.ssedar~na y~ıde yedi 
şürekası şirketi tarafından rehnc- kutuş kırk "ttntım yanı (tedıye edilnliŞ 
dilen tiftik ve yapağılnrm açık ıui- beher b~ş llrnlık hisseye. 37 kuruş) Isa· 
tırma suretile satılması mukarrer bet etmış olmakla tasfıye ınemurlu· 
olduğundan talip olanların 16 tem ğurtta atideki şekilde tevziat icrası IUi
muz 930 çarşamba ve anı takip e- rarlaştmJmıştır: . 
den günlerde saat on buçukta tş 1 - !evzlat tırket kaydine göre 
Bankasının dördüncü Vakıf ha- Mmlllerın ibraz edeceği muvakkat hla
nmda emtia deposuna müracaat- se senedi tlzerine icra edilHefiı\dtn 
lan ilan olunur. (11 _ 280) hiSMdaranın mezkQr senetlerile ya bb-
_______ ...__ ___ ......_ zat Yeya mutemetleri Taeıtufle (10 • 

İstanbul Beşinci !cra dairesin- ğustos 930 ti\rihine kadar Ankara'da 
den: Mahcuz olup füruhtu mukar- Zafer caddesinde Zafer oteUnin (2) 
rer bulunan eşyanın Küçükpazar'- numarasına hlüracaatlan. 
da Hacı kadın caddesinde 59 N o.lu 2 - Bu tarihe kadar lbUraeaat ede-
hanede bir adet konsol bir masa miyen şütekbın hisseleti yukardald 
bir beyaz karyolanın 14)7)980 ta- nisbet dalrnlnde lsa,bet eden mebllf 
rihine müsadif pazartesi günü sa- Ziraat Bankasının Ankara merkezine 
ut 1 raddesinde filruht edileceğin- tel'di edileceğinden (10 ağustos 930) 
den mahallinde memuruna mlira- dan ionra muvakkat senetlerle mez· 
caat etmeleri ilan olunur. kQr bankaya müracaatla hlSHlerfni 

280 - 13 almalan ilan olunur. 

. .. .,., ... ,; ., ~ ... ._ . ~ . . . .... .. . . 

( Defterdarlık ilanları 1 
K IUALIK J>ÜKKAN -

No. 26, ~lehmet Ali paş.t 
harımın alt katı; Karaköy, 
senelik kirası 180 lira, 
kiralanmk amk ar&llrma 27 • 
temmuz 930 pazar 14,5 
de(&erdarhkta. (K - 281) 

Beyoglu mal müdür
lü(Jünden: 

SATILIK KAGiR EV VE 
D0KKAN HiSSESi • No: 23 ve 
23-1 Burma sokak Hlaeyin ap 
mahallesi Beyotlu: Zemin katda 
methal mutbah, aamıç, kuyu Ye 
iki oda: Birinci kat liç oda bir 
salon: lldnci kat darı oda bir 
sofa: ÜçGncf1 kat ilç oda bir 

lstanbul mahkcmei asliye bi- İZMİR S · sofa ve aynca bir miktar bah-
rinci ticaret dairesinden: Müflis - MER iN çeyt havidir: Nı91f biueye tah-

Satılık arazı 
Mevki ve nevi 

178 Osklldar Altunizade KüçOkçamlıca eıki 44 yeni 92 
numaralı maa mekAn 41 dönüm tarla. 135 lira 

179 Üıküdarda Altunizade Nipntap mevkii eski 7 yeni 
11 numaralı 94 dönUm tarla. 190 ,. 

71 Üıkildarda mukaddema Altunizade elyevm Osma· 
nıye mahalleai Kotuyolu caddesi atik 13 cedit 31 
namarab 70 d6nlim ta~la. 175 • 

221 Bakırk6y Kartaltepe Eskibağlar sokağı 1-3 No. h 
400 artın karakol arsuı. ıs " 

Balida muharrer araz1 pqin para ile bilmlizayede ntılacağından 
taliplerin ihaleye mliaadif 28-7-930 pazartesi gtbıtı uat on albda 
tubemize milracaat eylemeleri. 

Tahtokuruıu,, pire,, sinek, ıivrilİ· 
nek, Qüve, örümcek, hamam hö
cefl ve sair haşaratı yumurtalari
le beraber kat'iyen imha eden 

dalma blrlncllllf kaza11malri9dır 
FAYDA daha mleuir, daha mtıkemmel Ye yan yar1J.9 ucu

dur. Koka1a latif olap kat'lyep leke yapmaL lwna.., ~--. 
ve nebatata ı.aran yoktur. FAYDA ismine dlllıat edbU. 
Devairi deYlet, mtleueaab miWye Ye haausiye, Se,n.efiılu. 
Hilllialamer, mektepler, butaneler, ..W.at yurtlan, btıJJk otel 
ve lokantalar, vapur lmmpa,yalan FAYDA immal edUlJr. 

Şiıeai 50, tenekesi 75, 10D derece utlam Ye JIO tene 
teminatlı pompua 75 karat . 
·-Haaan Ecıa Deposu· Toptancılara temilAt 

Nevrol Cenı.al 
Baytınlığa, ainfre, yürek çarpınhaına emaalai& Utçtır. Sokrat Silvestiros Efen diye ait o- LÜKS ve SORA T POST ASI min edilen kıymeti def aten veril· 

ı~~~~~i~~ GERZE~ru17 m~p~l~~~~ı··-----------·ı•••······-
Sirkeci'deki ambarında mevcut Temmuz muameleai 19 • 7. 930 tarihine Şehremaneti 11Anıara 
RlYO VlL numara 5 nevinden 45 p 
çuval kahve 16)7)930 tarihine mü azar müıadif cumaerteai gOnü saat Şehremanetindeıı: Su fıçılarında kullanılmak için lnmmu oı.. 
sadif çarşamba günü saat on hu- Akşamı saat 19 da Sirkeci 17 de Beyoğlu malmUdlirlilğün- bir milyon damga kUJ'funu kapalı zarfla mUnakasaya konmUfhlr. 
çukta balada mezkfır gümrük am- b d de aleni mnzayede uaulıle yapı- Taliplerin prtname almak için her glln levazım mldllrlli&• 
barında bilmüzaycde füruht olu- ri tımm an hareketle doiru lacakhr •· (R) 

(G 1. ı ç kk 1 ı gelmeleri teklif mektuplannı da ihale gllnf1 olan 3 Ajıllto. 930 
nacağından talip olanların yevmi e ıbo u, ana a e, zmir, 
mezkürda satış mahallinde ispatı Bodrum, Rados, Fethiye, An- SATILIK KARGIR EV VE Pazar nat on oeıe kadar mezldir mödilrlüte YermelerL 
vücut eylemeleri ilan olunur. talya, Alliye, ve Merıine) azi- DÜKAN -No: 180-182: Tarla Beyoğlu dairesinden: Yeni çartı caddesi parke kaldırım 

(10/280) met ye avdet edecektir. batı caddeai HOaeyin ağa ma- tamiratı kapalı zarf usulile mtlzayedeye konulmuftur. Talipleria 
-------------- Taf ili · · s· k ·d K hailesi Beyog .. lu: Zemin kat .... t meyı· ...x k " Be .. 1 d • · F b • ...: __ tktrsat YekAleti Meteoroloji Ens- il t ıçın ır ecı e n- - pr na avrme uzere yog u aıresı en ey eUIHI .. 
tttUsünUn haftalık FENOLOJI rapor- çllk Kır zade hanındaki acen- mafll'lık Birinci kat iki büyilk münakuaya iftirak için de 0/o7.S teminat akçe.ini daire yezne. 
lanndan: tuına müracaat. Telefon: 111• oda bir mutbab ikinci kat bü- ıine yatırdıktan sonra y"vmi ihale olan 4-8-930 pazartai g1n1 

TRABZON: Çok hararetli olup 930 3118 Galata acentası: Galata yük iki oda bic hela üçOncO saat 14,30 da daire enc6mcnine mOncaatlaı ilAn olunlD'. 
FINDIK mllh ulü şimdiye kadar bir nhbmında No. 32 "Vuçino,, kat küçilk iki oda elektrik ter-
haaara maruz kalmıyarak neşvünema- Tel: Beyo .. lu: 1169. koa mevcuttur: tahmin edilen 
sını ikmal etmek üzeredir. Dundan _ _.!!1!!1!!1._Ml~l!lll!!----•ı k" · d• k •tt 
böyle tehlikenin yüzde 90 nisbetinde ~AHK DE RMENLER T R ıymetı urt ta 11 e verilmek 
atlatıldığı... ANONİM ŞiRKETİNDEN: tartile (6500) liradır labf mua• 

HAYRABOLU: Hayvanatı muzır- 1 - Müddeti memuriyetleri hitam melesi 19-7-930 tarihine milsa
radan fare ,.e çekirgeler mevcut olup bulacak meclisi idare azalarının yeri- dif cumaertesi gOnil uat 17 de 
mücadele yapılmaktadır. ne nizamnamei dahilinin 12 inci mad- beyoğlu mal mildOrlüğGnde ka· 

t:RFA: Bu sene mahsulat her ne desi mucibince eskileri yine kabili in· pah: zarf uaulile yapılacakbr.(R) 
kadar bereket itibarile geçen seneye tihap olmak üzere yeniden 9 aza inti- Sabbk kAgı"r ev Hiuesi: No. 11 
nispetle az ise de kemmiyet itibarile hnbı; ve 
çok eyidir . 2 - Teminat mukabilinde istikraz Mqe sokak HO.eyinaj'a mahal-

Yazlık mezruat hemen hemen ka- akdi hususunda meclisi idarel lahika· leal Beyoilu bodurum katında 
milen çekirgeler tarafından yenmiştir. ya salahiyet ve mezuniyet ituı için mutbah •e k6mürlük zemin 
sebze bahçelerinde hasarat yüzde 25 hissedaran heyetl umumiyesi f evkall- katta iki oda bir avlu birinci 
nisbetindcdir. de surette 5 ağustos 930 tarihinden Ga· kat iki oda bir ıofa ikinci katta 

Bu ay zarfında ko} un ,.e keçilerden lata Ömer Ahit Han birinci kat 8 nu- iki oda bir sofa bir hela ve 
) üzde 5 nisbetinde zarar vardır. Bu- maralı merkezi şirkette akdi içtima e-
n un sebebi henüz belli değilse de çift- decektir. 6zerinde daraçaaı elettirik ve 
çiler hayvanlannın çekirgelerin yemiş lçtimaa iştirak edecek hissedaranın terkoa telİaah mevcuttur: Nısıf 
olduğu otlardan yemeleri doJa:rısiJe nfzamnamei dahilinin 26 ıncı maddesi- hiueye tahmin edilen kıymeti 
telefata uğradıklannı söylemektedir- ne tevfikan yevmi içtimaa tekaddüm defaten verilmek şartile 1200 
Jer. eden on gün zarfında hisse senetlerini liradır aatıt muamelesi 19-7-930 
------------- şirket kasalarına tevdi veya bu husus-" V AKIT b ta müessesatr maliyeden alacakları tarihine musadif cumarte3i gUnil 

" a a 0• mektuplan ibraz n ita eylemeleri ri-ı saat 17 de Beyoğlu malmDdDr-
n e olunuz ca ve ilan olunur. lüğOnde aleni müzayede usulile 

____________ ., Meclisi idare yapılacaktır. (R) 

P. T. T.U.M. Levazım Müdür
lüğünden: 

ı - idaremiz ihtiyacının temini için mnbayaa edilecek olan 
205,000 kilogram 4 Ye 3 m m galvanizli demir tel ile 10,000 kilo
gram 3 ve 2 m-m bronz tel kapalı zarf usulile mlnakuaya ko
nulmuştur. 

2 - Mevadı mezkdrenln 14-Eylfıl-930 tarihinde ibaleai icra 
kılınacağından taliplerin tariname almak için timdiden, prtaameain 
Uçilncil maddeıine göre ihzar edecekleri teklifname ve teminatla
rını havi memhur zarftan tevdi için de mezkOr tarihe mllaadif 
Pazar gQnB uat 14 te lstanbulda Yeni Postanede mtlbayaa koml9-
yoı10oa m&racaatları. 

lLAN. 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Y enicami ve Beyoğlu devairi ldi 
milli münasebetile temmuzun 28 
üncü çarşamba günü kapah bulu
nacaktır. 

Doium ve Kadın hutalıldan 
mütebaaıu 
Doktor 

Hüseyin Naıit 
Tllrbe, eski Hillliabmer binası 

No. 10 Telefon: lıt. 2622 



il :fı 2 as • 
llin 

.l.:m "'::' Werle ona ~ıp~9Sl den ıneat kadro 

._ ~ YO ~ _...,.. falebeleri tercilı edilmek 
i;İı ...,._ tft1lata "611 TOrk talebeahaden ihtiyaç miktannaa 

.. IDeeeaal olarak talelte ka,t ve kabul edilecektir. 
~ ... ....., için 

1 6 " 16-12 yaılan içinde eW8lar 
ı 7 " 17-13 
1 

,' " 18-14 : : it 2 
" 19-15 " " " 

: 10 " 20-16 ' " " 
11 " 21-17. " 

B) E"elCf tardll;tı tabali d . . . " •• veya tudllma • ha" ı n ereceaını gBıtenr phadetname 
meyı ız bulanmak. 

C) Vtleadusıı tefldlAtı . . .......,.._ b.ı ve ııhhati mOsait ve sağlam ve her tflrJO 
za1an olalar ve boolmak (emr& kumandaya mani rekaket misilli ln 

ylan pek kısa olanlar abnmaz.) 

~) ~ lıir aeeiye Ye ahllk ubibi olıııalr. 
t Aileal hiçbir ıui hal ve tiShret ıahibi olmamak. 
2- 6mca lmlfa Y • b.. . d 
ı dewreli ( 5 maaJli e~ ınacı ene birinci llDlfa gireceklerin 

etnamesinl ı.a· b mli ve S denaneli) reami Uk mektep tahe
'dealeria .lk .. ~nmalan ve lıusuat ilk mekteplerde tahsil 

raneleri ~- ~ IOD iki 11mfmda olaman del'llerden imtihan 
10 ..SU....~ ıa:. ·~~epl~ 2 inci ve Dçtlncll llDlflariyle 

..r Orta ........... il b~ fll'Dlek &zere mllracaat eden hu· 
_. ••llalc ~leri tahsili. Orta derecede olan resmi ve hu
•• fi• ••elki allana lllldavım ve mesımlan girmek iateyealeri 
.., ... ulcert -:8 . bltfba denlerinden imtihan edilirler. eq 
... ,._ 91-QI ~ haklcuıda 8 inci mnıfa iireeekler 1 inci 
......... 1,2 3 tin ıfreceJder 1,2 inci kitaptan 10 IJCU 8llUfa 
fmtillma edilirı'er. el kitaptan 11 inci_,. lirecelll• 1,4 ~ 

3 - Rea1111 O Pleıaleri •~'--- ~ m~eplerclen ve U.. ~ ....._ 
cWr -uı teclriat kitaplanndan 1.-~-..:-.· ~....._ı.:.ı...ı.-

YUika .thJu ettikleri • ~1111 ~e 
lialun .. tf'ifS." takddird Ye ~ tartlaft ... o ve ipka 

4 .,. ·il'......._ ~ mllaclil imlflua. Mil c.tOaan abarllt. 
madd.-..~ __ -..ı~ Temmuz ipticlumu liiflıyacakbr. ı inci ...... ı111a':':' haiZ .~~ ~ebelerdn ikinci dewe,. talip 

.... Kaleli •• bll'lllCI deYreye talip 9lanJar ffahcotl 
•kert fn.-~~bal haricindekiler de. dotıııdan dojnıya d.,: 

eya orta mekteP.lenn mUdilr~etleriae ve 

ROBERT 
Koleo k11rm • ltl mllhendiı k•ımf - Sanayi kı.rl• 

15 temmuzdan itibaren her perşembe ve cuma gtinleri saat 9 dan 
12 ye kadar mQracaat kabul olunur • 

Deniz levazım satın alma ko TrôZBI blrllll ptSta>l 
(REŞITPAŞA) vapuru 14 Tem .. 
muz Pazarteai 12 de Galata. 
nhbDillldan Jaareketle lnebolu, 
Samawı, Glreson, Trabzon, 

40800 metre yerli mamullb Amerikan bezi: kapalı zarfta ihalei Rizeye gidecek ve d&nlft• 
katiyesi 22·7·930 ıalı güntı ıaat 14 te deniz efradı ihtiyacı için Stırmene Trabzon. T°ırelırdlU, 

misyonundan: 

yakanda mıktan yazılı Amerikan bezi kapalı zarf uaulile millla• GirelOD, Ordu, Ünye, Samaup, 
kuaya koaamflur. Şartnamesini girmek iıtiyenlerin her p ve lnebolu Zoaplclap ujn,malı 
vermek t.tiyenlerin de ihale gllntı ve uatmda Kaıımpqada deniz ım..,;•;..el_ec_e~ktirlllllİ" ... • -----• 
leYaam -. alma komisyonuna mllracaatlan. I• slrlf •sı 

Lise talehesile Fransızca öğren
mek isti yenlere: 

Franıızcanm ruhu olan gayn kıyut &illeri bellemek içlaMuallim 
Bit Efendinin ( Gayn kıyaal fiiller rehberi ) ni aJbm. Rab 58 

postai paruile 65 kuruftur. Ankara cadcleai Maallimler kitaphaw~ 

-----~----------------------------.... --
Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
~ ve meecanl olan bu mektep atideki tabeleri ha.ıdir: 

ı - Yüksek maden Milıendiıllll. 
2 - YGkıek ıanayl Miihendlılfli. 
Bu ıubelerin tabail mtlddeti 4 ••eclir. Mezunlar ltaj için Ama

paya ghderilir. Mbhamran lise mezunlan kabul olunur • 

3- Miden meslek tabeıl. 

(GOLCEMAL) •apara 14 Tem· 
mu P.aarteai 14,30 da Galata 
nbbnnclan kalkar. Sali 
..... ..... ftl'll' •• 

Çarıu&ba 14.30 ela lzminlen 
Jm1kAnk Peqembe ...,.... 
gelir. V apurcla mGkemmel 
bir orkestra .,. cazbant 
mevcuttur. 

~ ~--.-.--~ 



r <ııch:rıb<• o&ır ,,., .,, ,.,.,rr-•.,Tfy. lCti'• lelıı.la11 sPf"ıchır 

'\ Caı:cteye tCDaer!lecek mektı•pJarın tizerine idare içinse ( Jdare) yuıya 
•itse (Yazı ) l~aretl konulmalıdır. 

, ,,, .. ,. ..... ıl •rr '•"" ''' rrrrr-•r. l 11• t U • cL eCc'ıtrfl'sfs ••l-fDrl•n f .,.,flırt•t r•,.!•t ,. 
hJ! ef•etırc:'aıı .,., lllıoferaı • lıclul<aluc.'&n lo!ara • ~··,.ı c!dl!cl!r. 

Samsun vilayeti daimi encu
meninden: 

1 - Samsun Selahiye mahallesinde yapılacak mektep binası· 
nın iki keıifname ile on dört bin sekiz yüz seksen bir lira kırk 
iki kuruşluk inşaat ve tamiratı temmuzun on yedinci perşembe 
günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidarı malisine ve hllsnü haline itimat edi

lenler ve evsafı kanuniyeyi haiz olanlar ve tamiratın devamı müd
detince müuendis veya mimar veyahut liyakat ve kifayeti feoniyesi 
Nafia baş mühendisliğince musaddak bir fen memuru istihdam e· 
deceğini vesaikile temin edenler dahi olabilirler. 

3 - Münakasaya iştirak edecekler müzayede, münakasa ve 
ihalit kanununun yedinci maddesinin fıkrai abiresine tevfikan te
minat itasına mecburdurlar. 

4 - Münakasaya iştirak etmek istiyenler yevmi mezkiirda sa
at on beşe kadar teminat mektuplarını bir ı:ırf derununda ve 

miktan tenzilatlarını ayni zarfın içinde ikinci bir kapalı zarf de
rununda pullu ve imzalı olduğu halde tahrir ve esas zarfın üzeri 
münakasaya dahil olduğu iş zikredilmek üzere sahibi tarafmdan 
mühürlenmiş olduğu halde ima mukabilinde Vilayet daimi encüme
nine teslim eyliyeceklerdir. 

5 - Münakasaya konulan tamiratı şartnamesi V:! evrakı keş
fiyesi münderecahna ittila hasıl eylemek üzere istihdam edecekleri 
Fen memuru ile birlikte nafıa baş mühendisliğine bilm1rac'la de
ruhte edecekleri işin bilcümle teferruatına vu'.rnf hısıl ettikten 

sonra münderecatını kabul ve tasdik elmiş a ::l .:Hi iti oar o!:.ı uc1k
larından badel ihale nükul ederlerse teminat akçesi zapt ve irat 
kaydolunur. 

6 - Encümeni vilayet ihaleyi icra edip etmemekte muhtardır. 
.7 - Şartname ve evrakı keşfiye suretleri Istaobul vılayct nafia 

baş rr llhendisliğine irsal kılınmıştır. 

Talip olanların ve daha ziyade malumat al'Ilak istiyenlerin 
vilayet Ve lstanbul vilayeti Nafıa baş mühendisliğine m1racat eyle
mele ·i ilan olunur. 

18543 Seni rüyamda gördüm 
18544 Güzel bir bacak 
Plaklarını alınız. 

NERKiS Ni ve LALE Ni 
HANIMEFENDiLERi •UON'A--

22 109 22 1 1 O. 22 ( 1 1 221 J 2 numtraıı 

COLUMBiA pfaklarınında din evıniz. 

Köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Kütahya vilayetinde Kütahya-Karabisar yolunda yapılacak olan 

(34960) lira (10) kuruş bedeli keşifli Porsukçayı köprüsü inşaab 
kapala zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. • 

Talipler münakasa evrakım görmek üzere nafıa vekaleti yollar 
Umum müdürlüğüne, lstanbul ve Kütabyada Nafıa Başmühendislik
lerine müracaat edebilirler, 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafıa vekaleti yol
lar umum müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek isteyenlerin münakasa şeraiti umu
miyeainin ikinci maddesi mucibince ehliyet vesikalarını Nafıa veka
letine ihaleden iki giin evel ibraz eylemeleri ve «66,, numaralı 
mfb:ayede münakasa ve ihalit kanunu ahkamına tevfikan hazırlıya-
caldan teklif mektuplarını 26 Temmuz 930 cumartesi günü saat 
''15,, den evel Nafıa vekaleti Müsteşarlık makamına tevdi eyle
neleri ilin olunur. 

200 ton rekompoze maden 
kömürü 

Tütün inhisarı umum müdürlü
ğünden: 

Samsun Fabrikası için mahallinde teılim 200 ton rekompoze 
maden kömürü pazarlıkla mubayaa edileceğinden taliplerin her 
gün gelip evsafını öğrenmeleri vepazarlığı için 19-77930 Cumartesi 
günü yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerile birlikte Galatada 
mnbayaat komisyonunda bulunmalan. 

- Sl\YISI HER. VeR,OB 5 KUR,.UŞ 

MATBAA VE İDAREHANE.: 
fSTANBUL, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU. 

Tel 1970(ldare)t97t (Yazı)1202 (K.lta.pıTcl~a.f:Valcıt. Postıkutıısa : <16 

Her şeyi 
goren dü1man ! 

Bin veclhll gözlere malik olan sinek ma. 
sanız üzerindeki en güzel yemekl kollar. 
Deı ·haı oraya atılarak bir çok plalfkJerı 
ve haetalık tohumlarını blrakır. Ve onu 
tutmanıza meydan blrakmadan vızılda-
yarak ortadan gaip olur. 
Flit sinek, sivri eınek. pire, güve, karın
ca, hamam böceği, tahta kuruları öldür· 
ür ve yumurtalarını lmna eyler. Tehlike· 
sizdir. Kat'iyen leke ya,pmaz. 
Fllt ı haşarat öldüren diğer mayllerle ka. 
rıştırmayınız. Sarı tenekeye Plyah ku,a. 
A-a dikkat ediniz, 

;Daha -:çabuk 6ldürü.r - -
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞOREKASI lstanbul - G:ılata Voyvoda Han 

T AKSİ~IDE ~T ADY0Aı1 l{APISINDA 
l\1ehn1et Ali Beyin 

ı\lilli ŞOFÖR ve zirai MAKİNİST 
MEKTEBİ 

Her çeşit 

GAZ MOlORU 
OTOMOJ ı L, 
TRAKT, R 

ALA Ti ZİRA YE 
DERSt VER1Lı.t< 

VE TALtMı 
YAP', 1 :iLIR 

Mektep gara1ında TAM.RClltK tatbikata gösterilir. 

20 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ 
Yeni devre başhyacakbr. Tahsil müddeti dört aydır. 

Ders ı zamanları 1ŞI OLANLARA DA uygun gelir. 
Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit ile ahnır. 
Taşralılar için çamaşır }'ıkanması ile yatak ayda 8 Jiradır. 

Maarif Vekaletinden: 
Anlfarada inşa edilmekte olan orta mektep elektirik tesisatı 

yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştn. 
Talipler şartname plan ve projeleri tedarik etmek üzere her gün 

öğleden sonra Maarif vekaleti inşaat dairesine mUracaat edebilirler. 
ihale 30 temmuz 1930 saat 15 te inşaat komisyonu tarafından 

icra edileceğinden taliplerin aynl günde müzayede, münakasa ve 
ibalat kanununa tevfikan ihzar edecekleri teklif mektuplarını 
mezkiir komisyona tevdi etmelidirler. 

Samsun vilayeti daimi en
cümeninden : 

1 - Samsun zühreviye hasta ,nesine muktazi bir kilo neosalvar
san temmuzun yirmi yedinci pazar günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere aleni münakasaya konulmuştur. 

2 - Neosalvarsan seri olacaktır. 
3 - Bedeli muhammeni 1100 liradır. Talip olanlar müzayede 

münakasa ve ihalat kanununun yedinci maddesine tevfikan yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkata itasına mecburdurlar. 

4 - Talip olanların mezkfir gün ve saatte vilayet daimi encüme
nine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

5 - Münakasa şartnamesi encümen kalemindedir. 
6 - Şartnamenin bir sureti İstanbul vilayeti Srhhiye müdürlüğü

ne irsal kılınmıştır.• 

-VAKITın 

IKüçük ilclnları 
• ... Her alla D•tl'GIUDUP ~--... 

•••••••••Tarife••••••••• • • " 1 Defalık kurJş !JO • • • 
: 2 • • 50 : 
: s • • 6~ : 

• • ~ #F~ • 
• '7l! • • .1.;;:, • 

: ihtivaç kalmavın-' : • d , • 
: cava ka ar ( azam1 . 100 : 
• 1 O defa) il~n edil- • 
: mek azere mak/u l : • • 
: Abonelerimizin her üç aylığı için ! 
: bir defası meccanen! : 
: ıı satırı geçen llAnlann fazla. ~atın : 
• için 5 er kuruş zammolunur. • • • ........................... 

İş arıyanlar 

Fransızca ve Türkçe yazmağa muk· 

tedir bir matmazel müesseselcn.1.e daktilo· 

luk yapmak arzusundadır. idaremizde [,. 

adresine müracaat 

Altın - Satım 

Yazı makinesi - Kullanılmış Re· 

mington markalı Türkçe, Jngilizce kl4v· 

yeli İdarede l 1 numaraya müracaat. 

Acele ve kelepir satılık peru
kar salonu - .Ayda azamı 4-00 as· 

gart 300 lira hasılat temin eden kadın 

ve erkek perukAr salonu satılıktır. 

Kadıköyünde Rıhtım boyunda odun 

tüccarı Orakyan beye müracaat 

Müteferrik 

Müraraat evi - Yakında açılıyor· 
Bu müessesede ashabı mcsalibin her ne· 

vi müracaatları kabul edilecektir. 

Tercllman ve - Alım, satım, icar, 
is[icar, tkraz, ıstıkraz her lisandan terci!· 

me, yazı, hususi dersler. 

Galata Köprübaşı Mehmet Ali 
pa~a han No. 33 

ıııı~ııı~ıımıı~ıınııı~ııı~ıııı~ıı ııınıııınıooııooıım~ooım 

1 Zayii er J ------Beyoğlu Teşvikiye nüfus şube' 
sinden almış olduğum nüfüs tezke• 
remi zayi ettiğimden yenisini ala• 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur· 

Şişli Osmanbey Arka sokal< 
Beypazar apartmıanmm 6 
rncı katında mukim Girit mil" 

badillerinden Fetanet 
§ 41 - 65 numaralı maiyyet mcmurlu· 

Jtu karnemi kaybettim. Yenisini çıkara· 

<:2 - ım eskisinin hükmü yoktur. 
- Ilaçukolu Han No 1 de Hacı Nuri 

Kazanınak için 
n ilk şart ilandır 
•• 
Ü ilansız kaZ11ncı artırmava 
i~ savaşmak, havada ia· 
li vvare.sız uçmıa çalı1-
H mak gibidir 
iİ Ticaretinizde , san'abmzda 
Iİ muvaffak olmak istiyorsanız 
ii gazete ilinma ehemmiyet ve· i riniz : Gazete ilAm ilinlann 
1 en kolayı, en ucuzu, en te
l sirlisidir. 
li Jete ilin tarifemiz: ., y 

li Sonuncu ıayıfada Satırı Kuruı 12,5 

1
:
1
; 5 inci •• .. .. 2S 

4 .. " • • 40 

1 
2 ,. .. • • JOO 

i 1 .. .. .. .. 200 
i! Reamı tl&nlar, sonuncu .. yıfada 10 Kr. 
ii ilin memurumuz size fay
ii dah bir ilimn tekil ve ne
~ reti için hizmet etmeğe ha-
.. d :: zır ır. 
ii111111U1111:c1C11a11:11~::::.-


