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Beşinci sayıf amızda 
Müzayede ve münakasaler hekkınc!ekl 
muhtıramız, her gün size nerede, ıaat 
kaçta, ne alınıp ne satıiao B§ım bildirir; 

~ istiftde ediniz 1 

-.1.,41s-ı•·ı~e-r-ı .. 'n~-~-e__,i ... s_i ___ l_'D-~-a~-~a--~-.::-~f::...~e-,~g-i--,--D~:!=k=~=il=o=h=a~n=ım==la=r~~ 
Paşa elbisesi giyen, 
ordumuzdan matrut 

şaki kimdir ? 

liz donanmasına ladei 
ziyaret edecek 

Ankara 13 (Telefon) - lngi· 
liz hilkfımeti, dananmamızı Mal 

itayı ziyarete davet etmiştir. 

1 Daktılo masabakamızın nasıl oldaljanu, kazanan hanımlartn tlıtiSa$la
rını diinW ve evve:l?_i l[ün':ü sarılarımızda yazmıştık. beynelmilel bareme 
nazaran k_at'i net.'ce çarşaml;a günü tespit ve perşembe günü ilan edılecek.tir. 

1 
Gazetemiz tarafından bir daktilo musabal(ası tert P olun.dutfunu haber 

alan nüktedan ve zarı/ şairlerimızden ( Nabedıt) bey, da!:tılo lzanımlar.z 
hitaben lıoşarende bir manzume yazmış ve bize lütf etmişt.r. bu manz:ımeyi 
teşek.kür!e derci sütun eylıvoruz. 

Şarktaki eşkiyanın tenkili hak
kında Anadolu Ajansı vasıtasile 
hükumet tarafından dünkü gaze
telere verilen resmi tebliğden son· 
ra bu meseledeki vaziyet tama
mile vüzuh ve sarahat k b t· . . es e 
nııştır. 

Evvel emirde tesbit edilecek 
nokta r,udur: Şarkta zuhur d . e en 
ısyan v .! tecavüz hareketi zahi-
ren görüldüğü şekilde basit bir 
şekavet hadisesi degv ild' B 
hid" . ır. u 

. ısenın esası siyasi ve irticai 
hır kıyam muhiyetindedir B 
itibar ile isyan ve k ha. u . . ıyam re-
ketinın asıl maharrkel . -. erı ve mu-
rethpleri memleket h . . d d" 

arıcın e ır, 

Netekim filen kıyam ve 
tecavüz eden kimseler de hu
dut1arunız haricinden gelmiştir. 
Bunların ba11.ında k d'l . . 'd -r en ı erını ı a-
re. eden adamlar da h" 1 d' r oy e ır. 

syan ve tecavüz hadisasının 
tarzı zukur ve inkişafından an
l~şıldığına göre asıl muhr i : va
_ııyetinde bulunan adamların 
lnait-,.a,.:ı, a•-ı ___ (.A v • v ) 
t k s-· - .. s. na._ 
a asında bir kıyam hareketi 
u!an~ırınak değildi. Bunlar Er
cıy~ş~ almak, oradan Murat ölü 
tarıkıle cenuptaki Ş k 'l"g 

bir isyan hareketine teşebbüs 
eden hayinler ve düşmanlar hü
kumet kuvvetlerinden daha evvel 
karşılarında bizzat ahaliyi bul
muşlardır, 

[ Alttarafı 2 inci sayıfam.ızdadır ] 

Müstahberatıma göre donan
mamız, İngiliz donanmasının Is-
tanbulu ziyaretini iade mahiye
tinde olarak yakında bu ziyareti 

iade edecektir. 
Filomuzun Yavuz dertnavutu 

ile Hamidiye, Peyki Şevket ve 

bir iki torpito muhribinden mil

rekkep olacağı söyleniyor• 

Maarif müsteşarı gitti 
Emin Bey Ankaradaki kongrede bu
,.unduktan sonra Belçikaya gidecek .. 

. ~ 

1 

l 

,. 

Bir san'at ömrü açtı ki lutfü Huda size, 
Diller kul olmuş oldu, kalemler geda size; 
Yoktur bu ince işte rakibi edl size ; 
Yardımcı farzedilse Periler reva size; 
Yerler çiçek demetleri, gökler seni size. 

Gayyaya tardolundu siyah özlü hokkalar, 
Sizlerle pembeleşti bu yurtlar, bu bankalar ; 
Tık tık tıtık: hünerli bileklerde halkalari 
Titrer btık btık o zarif önler, arkalar; 
Altın, gümüş bütün şu emeller feda size, 

Tık tık tıtık tıtık, tıkı tık tık tık tıtık tıtık.; 
Kuşlarla söyleşir gibi civcivli lafçılık; 
Vardır bu dilden anlamıyanlar da çok yazık! 
Bir ıçkırık ki onda muakis kınk kırık, 
Candan sürüklenen halecandan nida ıize. 

Enzarınızla sarmaşarak işte pftr edep, 
Rakseyliyor hurufu heca cilve cilve hep' 
Ahengi bezme sazı kalemkarınız sebep 
Sultansanız da etmeyin saltanat talep! 
Sizden melek lutuflan, bizden rica aize. 

Kayboldu dense doğru mu 1an'atte hUsnn hat? 
Fethetti belki sizle bütün mlllkü hüsnü hat; 
Pırlanta serpilir yazınızdan kırat kırat; 
Layık değil maaşınız Allah için fakat 
Dünya verilmiş olsa da olmaz baha size. 

Elyevm bulunsanız da bu yerlerde katibe 
Atide •izsiniz bütün itlerde saliibeı 
Namzetsiniz mecalise, yüksek mcratibe. 
isterse destiniz erecektir kev akibe 
Artık felek mi nazedecek bademi size ? 

lerine s.arkmak, oralaa:da v~:y~t1.: Maarif mllsteşarı Haydarpaşa istasyonunda mu!rarrlrlmlzle g~rü.ş!irket. ,, 1 
yarıhekıre kadar g . b' Bir müddetten beri şehrimizde erkanı tarafından teşyi edilmiş· Tesire çünkü kudretiniz şllpheden bait, 

h d · enış ır sa- bulunan Maarif vekaleti müste- tir. Bir sihirinizle eyleyiniz bari müstefit sba a a ısyan ve kıyanı harekati M d 
azırlamak emelini taki ..... . şarı ehmet Emin B. dün Mehmet Emin B. istasyon a Sizden 0 türlü bir yazı isterse ki Nabedit 

yorlardL P edı- Maarif emini Muzaffer B. le kendisile görüşen bir muharri- Vursun derun şulesi hiç olmasın bedit.. 
Fakat burada büyük b' birlikte Ankaraya hareket etmiş rimize şu beyanatta bulunmuş- Gökler kadar o köhne kalemden dua size. 

• 
i 

· il k • ır mem- ve istasiyonda maarif müdilrü tur : N8bedil nunıyet e ayaedilnıek 1 ~ { 
dır ki ıark vilayetlerinde :.zım: Haydar, Galatasaray lisesi mü- [Alt tarafı 2 inci sayıfaôaJ 

ıyası düril Fethi B. lerle sair maarif .--------------· l.-.......---------------------------_......., __ ._.. 
Tayya:e· ~iyankosu ~?;~~01a;;::~y:~:::u Şarktaki harekitın hitamı 

listemiz, Tayyare cemiyetinin 

K • d d resmi listesile karşılaştırılmış 
eşı eye evam olundu ve Eminönünde Kader kişesi 

, sahibi V eotura efendi tara-

Pfyınkonun dilnko talilerı 

Tayyare piyankosunun keşi· 
desine dUn de devam edilmiş
tir. En büyllk ikramiye olan 
200000 lira 52015 numaralı bi
lete çıkmıtbr. Bu biletin bir 
parçası Eminönlinde Gazi kişe· 
sinden sablan Sultan Abmette 
Y erebatanda Münevver hanımdır. 

o•v 
ıger parçası Aksarayda Si-

nekli . bakkalda 24 numcrolu 
e~de ~turan somyacı Raşit efen
~?edır. Bu bilet Beyazitte Ümidi 
ı~lıkbal kişcsinden satılmıştır. 
Üçiincü parçası Çatalcada demir 
yolu amelesinden Muhtar Süley· 
mandadır. Dördüncü parçası Azap 

fından tetkik edilmiştir. I:.iste
miz Uzerinden Kader kişesi 
kazanan biletlerini ödiyecektir. 

ikramiye kazanan numara 
ların muntazam cetveli 6 ıncı 
sa yıfamızdadır. 

kapıda Ayşe Hanımdadır. 
Son iki bilet Eminönünde Kader 

kişesi tarafından satılmıştır. iki yüz 
bin lira kazanan biletin diğer bir 
parçası Ankarada, Antalyada 
satılmış, bir aarçası lzmirden 
iade edilmiş, üç parçası da sa
tılmamıştır. 

50,000 lira 59604 numaralı 
bilete çıkmıthr. Bu biletin bir 
parçası Kasımpaşada çamaşırcı 
Kemal ve Süleyman efendilerde
dir. Diğer üç parçası şehrimiz

de, birer parçası Ankara, Jzmir 
Lapseki, Hüseynabatta satılmış, 
iki parçası satılmamıştır. 

40,000 lira 39472 numaralı 
bilete çıkmıştır. Bunun iki par
çası şehrimizde, birer parçası 
Karaburun, izmir, Ayancık, Ba
likesirde satılmış, 4 parçası ia· 
de edilmiştir. Keşidye bugün 
de de devam edilecektir. 

Yıllarca kanımızla muhafaza edilen topraklarda 
ekmeğin1izi yiyenler boylarına bakmıyarak bir 

kürt kırallığı mı kurmak istemişler '/. .. 

Ankara, 13 (Telefon) - Şark
taki harekatın hitamı, bilhassa 
balkın muhtelif kıtaabmıza kuv
vetli müzahareti burada mem
nuniyetle karşılandı. 

Edinilen malumata göre asiler 
mükemmel surel~e teslih edilmiş 
bulunuyorlardı. Asilerden birçok 
miteralyozlar ve mavzerler iğti· 
nam edilmiştir. 

Hariçte hazırlanmış ve bazı 
casus şebekelerile ve bazı hü
kumetlerin ve 150 ilklerin yar· 
dımile yapılmış olması itibarile 
Ağrı dağı hadisesi Şeyh Sait 
ısyanmdan daha mühim telakki 
edilmektedir. 

Ya"aş yavaş tavazzuh eden 
sebepler arasında bir nesturi 
Kürt kırallığı tesisinin bu hadi
sede esas teokil ettiği anlaşıl· 
maktadır. 

Acem hududundaki Kürt ka
bilelerinin topraklarını da muh
tevi bulunacak bu kıralhğa in
gilterenin müzahir, hatta müte· 
şebbis olduğu söylenmektedir. 

Orta elçiler 
Ankara 13 (Telefon)- Hükfı· 

metimiz, Hicaz, Necit ve mül
hakatı hükUmetlerinde bir orta 
elçilik ihdas etmiş ve bunu mas· 
Jahatgüzar Unvanile tedvire, ora· 
daki siyasi mümessilimiz Aptül
gani Silnni Beyi memur etmiştir. 
Yemen hUkfımeti nezdindeki va• 
zifesi mumaileybin ubte~inde 
ipka olunmuştur. 

Ali Cenani B. 
Davası 30 temmuza kaldı 
Ankara 13 (Telefon) - Asliye 

ceza mahkemesinde buglln Ali 
Cenani Beyin gazetemiz aleyhine 
açtığı 25,000 liralık hakaret taz
minat davasına bakılacaktı. MU-
diri mes'ulümlizlin avukatı Galip 
Hikmet B. gelmiıti.Başmuharriri· 
miz Asım Beye tebligat yapıla
madığı anlaşıldığından muhakeme 
30 temmuz, saat lle talik edildi. 

Gene Ali Cenani Beyin (Cum· 
huriyet)gazetesi aleyhindeki da
vası tarafeyn gelmediğinden sukut 
etti. Köroğlu aleyhiddeki dava
da Bürhan Cahit B. bulundu, 
ve!dl tutacağını söyledi. 
Karagöz aleyhine gıyap kararı 
verildi Bunların da muhakemesi 
ayni güne talik edildi. 

,• 



Rsilerin reisi 
[ Ust tarafı t inci sa\ ıfamızda ] 

Şark vilayetlerimizin yerli a
halisi cümhuriyet idaresinin sa
dık müdafii olduklarını isbat 
etmişlerdir. 

Maamafi hudutlarımız haricin
den gelen kıyam ve isyan erba
bı gayet kuvvetli atlar ve silah
lar, hatta meterilyözlerle teçhiz 
edilmiş oldukları için bunlara 
karşı sadece halk müdafaası 
kafi gelemezdi.Onun için asgari 
bir hazırlık devresi içinde hU
kümet te derhal tenkil kuvvet· 
leri teşkil etmiş ve asileri te
dip ıçın bunları Üzerlerine 
sevk eylemiştir 

Ten kil kuvvetlerimizin elde 
ettikleri muvaffakıyeti hakikaten 
tal<dir ve tebrik etmek lazun
dır. Filhakika tenkile memur 
edilmiş askeri kıt'alarımlz 5 tem
muzda harekete başlamış oldu
ları halde 10 temmuz akşamı 
asileri tamamen imha etmiıtir. 

Bu suretle tenkil hareketi 5 
gün zarfında nihayet bulmuştur. 

Aceba iran hökümeti haki
katen tenkil edilen kıyam ve 
isyan hadisesinden dolayı mes
ul müdür? 

Bunda zerre kadar şuphe et
mek caiz değildir. Zira kıyam 
ve isyan hadisesinin mahiyetini 
izah eden resmi tebliga nazaran 
iranın Halikanlı aşiretlerinden 
(20) kişi (erciyeş ) te ve (60)kiti 
(zeylin) da maktuller arasında 
bulunmuştur. Bu maktuller iranın 
mes'ul~etini filen tesbit için en 
k\lvvetli birer delil olarak göste. 
rilebilir. 

Bununla beraber öyle zan· 
nediyoruı; ki hükümetimiz yıne 
irana karşı olan dostane vazi
yetini bu güne kadar degiştir
memiştir. Bu vaziyetin değişip 

değişmemesi iyran bükiiaıetinin 
l•Jndan ıonra alacağı tavur ve 
harekete bağlıdır. Yine resmi 
tebliğin en son f akrasına nazaran 
tenkil edilen çetelerin bir kısım 
efradının irana iltica etmiş ol
duğu tahmin edilmektedir. Aceba 
iran hükumeti bu suretle kendi 
hudutları dahiline iltica etmfı 
&!an eşkiyaya karşı bundan sonra 
naS'll bir muamelede bulunacakbr 
Kendi hudutlan dahilinden Tür
kiye topraklanna bundan sonra 
mütecaviz aşiretlerin ve şekavet 
erbabının geçmemesi için ne 
gibi tedbirler alacaktır? 

Iran hilkfımetinin bu noktaı 

Köşeyi döndüğü zaman sokak 
kaldmmlarmın keskin bir elek
trik limbaaile aydınlanmıı oldu
ğunu gördü. 

Rüştü, fenerlerile kaldırımlan 
aydınlatan ve uzaktan manzara
sile ve alev renkli iki keskin 
gözlerile tarihten evvel yaşamıı 
bir mahluku andıran bu otomo
bilin, Niyazi Beye ait olduğunu 
artlamakta gUçlük çekmedi. 

Niyazi Bey, eğlentiden geli
yordu. 

Karı koca itini bilir insanlardı: 
Niyazi Bey, kübera pezevenk

liğile meşguldü. Karısmdan baş· 
ka elinin altında gCzel parçalar 
vardı. 

Gayet güzel giyinirdi. Mücella 
yüzD, briyantinli ıaçlan, Mirden 

nazardan alacağı tavur ve hare
ket memleketimiı.e kartı haki-
katen hüsnü niyet ile 
mütehassiı olup olmadığını 
gösterecektir. Tabii hükumette 
irana kartı mevcut olan 
dostluk siyasetini tadil etmek 
lbım gelip gelmediğine ondan 
sonra karar verecektir. 

Şark hadisesi milnasebetile 
(Taymit) gazetesinin lıtanbul 
mu ha biri mabsuıu gazetesine 
bazı malumat verir iken çok 
ıayani dikkat bir lisan kollanı
yor. Ezcümle bu malumat ara
sında şu satırlara tesadüf edi
liyor: 

"bazı mühafilde muhasım 

Kürtler ile meskun olan araziyi 
Türk idaresi altına koyacak su· 
rette Türk - lran hududunun 
tashihi talebi için Türkiyenin 
ıimdiki kanııklıklan bir bahane 
ittihaz edebileceği düşünülmek
tedir.,, 

Dikkat edilir ise bu satırlarda 
İran hükumetini TUrkiyenin 
hilsnU niyetinden fOpheye dfl
şürmek için bilyük bir gayret 
vardır. Anlaşılıyor ki bazı dev
letler Türkiye ile irııın arasında
ki hudut vaziyetinden istifade 
ederek iran hükumeti iJe Türki
ye ara11nı açmak iıtiyeceklerdir. 

Ruılarl• müsademe 
Erzurum, 12 (Akpm) - Şim

diye kadar yapılan müsademe
lerde bizim taraftan şayanı dik· 
kat zayiat olmamıştlr. Sadece 
hastane haline sokulan Beyazıt 
mektebinde on kadar aıkerimiz 
yaralı yatmaktadır. Bir de bir 
jandarma mülizimi evvelimiz ıe· 
bit olmuştur. 

Buna mukabil asilerden bir 
çok maktul ve yOılerce mecruh 
vardır.Şakiler yaralılarını ve ölü
lerini de alıp götüriiyorlar. 

Ainda yapılan tazyak üzerine 
firara mecbur kalan asilerden 
bazılan Rus hududunu geçmek 
istemişlersede Ruslar tarafından 
ateşle karşılanmışlard1r. 

Şakiler bu taraftan kaçamıya
caklanm aolamıt bulunuyorlar 
haber alındığına göre iranlilarda 
kendi hudutlanna kaçabilen p
kilerden yakalayabildiklerini iade 
ediyorlarmıf. He~ilz bunu tahkik 
edemedim. 

Geçen gün Ercİf civarında 
ameliyattan avdet eden bir dok
toru soyup dağa kaldıran ıaki
lerio reiıi doktorun ıoförOne 

yaptırdığı elbisesi, yakasından 
eksik olmayan kamelyuı ve lu
trin iskarpinlerile, insana, A vru
padan yeni gelmiı bir diplomat 
hissini veriyordu. 

Y arımyamalak bir tahsilden 
sonra hariciyeye intisap etmiş, 
Avrupamn birçok yerlerini gezip 
tozduktan sonra Mebrure Ha
nımla evlenmif ti. 

Bu izdivaçta Mebrure Hanımın 
serveti mliessir olmuştu. 

Niyazi Bey için o, kaçırılması 
caiz olmıyan yağlı bir kuyruktu. 

Evveli güzel bir kadmdı. Son
ra irat ve akar sahibi idi. 

Niyazi Bey ev idaresine kanı
madıktan başka, üstelik Mebrure 
Hanım onu besliyecekti. Buna 
mukabil Mebrure Hamm barekA-

bir vesika vermiıtir. Bu vesi· 
kada: •Kürdistan şark istiklal 
cemiyeti gurubu K. binbaıı• diye 
izma atmıştır. 

Asilerin reiıl 

Asilerin batında Pata elbiseıi 
giyen Türk ordusundan matrut 
birinin bulunduğu söyleniyor. 

Eıkiyanın elinde mitralyöz· 
bulunmaktad11. Şakiler yarala
nan arkadaılannı, karmlarıoa 
basmak suretile öldürdükten 
sonra cesetlerini alarak kaç· 
makta imitler. Akın yaptıklan 
köylerde ve çevirdikleri yolcu· 
lara dinden bahsederek: 

" Yeni dinden eski dine dö
dOnUz " demekte, bıyığı kesik 
olanlara hakaret etmekte imit· 
ler. 
Eşek hırsızı namile maruf ve 

annesinin lakabı ile yadedilen 
lbrahim Hoskitelli namında biri 
ıakilerin ele baıılan meyanın· 
dadır. Bu serkeı te Şeh Sait 
isyanından ıonra tevkif edileceği 
sırada Ağndağına kaçmıştır. 

İbrahim Taif Beyin beyannımeıl 
Şark vilayetleri umumi müf et· 

tiıi lbrahim Tali Bey Zeylan hi· 
diıesi milnuebetile halka hitaben 
atideki beyannameyi neıretmittir: 

"l - Ağrı eteklerinde bulunan 
ve 11k ıık muti halka zararlar 
yapan eıkiya kuvvetli tayyare 
filomuzun bombardmanları ile 
Ağn'mn karlı yamaçlarına tırman· 
mak ıuretile bir kıamı canlannı 
kurtarmıılardır. ~ 

2 - ran' da tertip ve echiz et· 
tiği yüzden fazla atlı ile hududu· 
muzdan ıirip Zeylin nahiye 
merkezine kadar ilerliyen, ıeçen 
ıene arkadatları tarafından Irak' -
ta katlolunan Kör Hüıeyin oğulla
n ile enitteleri Yusuf Aptal af a 
ve aveneleri jandarma karakolu 
ve ıeyyar bölüğümüze yaptıiı bas · 
kında iki zabit •• doku:. neferimi
zi tehit etmiıtir. nu vak'adaıı bet 
köy halkının eıkiyaya yardnn et· 
tiii anlqıldı. Şimdiyr. kadar vatan 
daılara devlet silahlannı kullan-

{ Telgraf habe:rieri 
~ .................... -.z:, .... IDl..,~+~arr~'&211ms~;"ı11'Z'E:.:-R:n:..~ı;:;:n:v~;=·~Hammrtl!J~ 

Yunanlıların cevabı 
Yunanlılar Briyan muhtı~as na verdikleri 

cevapta bizden de bahsetmiş !er .. 
atlna, (A.A) - Briond muhtıra!lına 

Yunan hükümcti tarafınd111 \'erilen cc· 
\'ap Fransız orta clı:iı;in e tevdi edilmiştir. 
Sefir, bu cevabı Parise göndermiştir. Yu· 
nan hukı'lm cti, Avrupa birliğ"i hakkındaki 

muhtaraya verdıı:ti bu Ce\ apta; avrup1 
hükômetleri arasında bir birlik vücuda 
getirilmc~i hakkındaki tasanurun Avrupa 
milletlerinin menfaatlerine hizmet edecek 
a.;il bir mefkQre olduğun u kaydetmekte· 
dir. 
Cevabın sonunda, Avrupa lfüliğinc 

Türkiye hükumetinin de iştiraki f!krinin 
Yunanistan tarafından büyük bir alAka 
ve muhalasat ile karşı l andı ğı beyan o
lunmakradır. 

Deniz kuvvetlerinin md$av4fı 
Atina, (A.A) - .i\a zırlar Meclisi iM· 

and muhtırasına Yunan hükumeti tara
fından verilecek cevabın metnini tasvip 
e tmiştir. llundan sonra mecli-:, Türkiye 
ile deniz kun etlerinin müsa,·an esasına 
müsteniden aktedilen i tilı\fn:ımeye ait 
fennr teferrua tı tetkike bahriye nazırnıı 
memur etmiş tir. 

25000 ki~l İ~$İZ 
Bom bay, J 2 - Ecnebi emtiasına kar

şı ilAn edilen boykot uzerine Şurattaki 
altın halka imalAtanesinde muntazam su
rette çalışmakta olan 25000 kişi işsiz 
kalmı ştır. 

Bir hadise dolayı sile 
Atina 13, (A.A) - Hariciye nazırı 

Leh orta elçicini ziyaret etm iş ve ko
münistlere ait hadiselerden dolayı tecı:

sUrlerini beyan etmiştir. 

Sefir, \'unan h ükılmetinin aldığı red· 
birlerden ve zabıtanın çarçabuk müda· 
halesinden dolayı hükumete teşekkür 
etmiştir. 

Tevkif olunan komünistler dörder ay 
hapse mabktlm edilmişlerdir. 

Yeni Jzmir defterdarı 

l\llaarif nıiisteşarz gUti 
[l}starafı 1 inci sayıfamızda ] 

- lstanbula istirahat için 
gelmiştim. Bu fo sa.ttan istifade 
ederek bazı teftiş ve tetkiklerde 
bulundum. 
Şimdi Muıaffer B. le birlikte 

Çarşanba günü bütün memleket 
maarif eminlerinin iştirakile top
lanacak olan kongraya iştirak için 
gidiyoruz. 

lçtim1, vekil Cemal HüsnU 
beyfendinin bir nutkile açılacak 
ve bir hafta kadar devam ede
cektir. Bunda bütün arkadaılar 
kendi mıntakalarında ve seya
h ii tleri esnasında gördükleri nok
sanları, yapılacak işleri bildirecek 
ve bazı esaslar tesbit olunacaktır. 

içtimadan sonra tekrar Jstan· 
bula dönerek Liyeje gideceğim. 
Liyejde bu ayın yirmi ikisinde 
sanayiinefise şenliklerinin yüzüncü 
yılını tes'it ve bir mesleki tedri
sat kongrası aktedilecektir. • 

Ha her aldığımıza göre hü
kii metimi zin resmen davet edil· 
diğl bu kongra bir ay sürecek 
ve müsteşar B. le birlikte yük· 
sek tedrisat umum müdür vekili 
Ali Nadir, neşriyat mildOrü 
Faik, lstanbul ve Bursa san'at 
mektepleri müdürleri beyler de 
kongreye ittirak edecektir 

Bu heyet LlyeJ<1en dvd~Cie 

Almanyada tetkikatta buluna
caktır. 

maktan içtinap etmiıtim. Bu Ekmnk ve f ırancala 
müeasif vak'ada eıkiyaya yardım 

Ankara 13 (Telefon)- Istanbul 
defterdan ve kiıbit teftiş hey'
eti reisi Hüseyin Avni B. İzmir 
defterdarlığına tayin edilmrştir. 

edenlerin en tiddetli bir surette ce- . fiatları 
zalandırılacakları füpheıizdir. ş • ı k T 

3- Umumi müfettitlik mınta· IŞIDaD ) Şehremanetinden: emmuzun 
kuında her tarafta bu hidiaenin on beşinci salı gününden itiba· 
nefretle kartılandığına dair bir . T h . ren ekmek on iki ve francala 
çok telgraflar almaktayım. Raşıt a sın B. l\1azhar on yedi buçuk kuruştur. 

4 - Meı'ele hakkında hudut- Osman B.ye cevap veriyor ============:a 
lar haricinden uydurulacak ya· . }arından ve Dr. Mazhar Os-
lan ve yanlıt rivayetlere aldaml- Dr. Mazhar Osman B. ş ış· 
mamaıı ve vatandatlarımın itleri- manlar hakkında beyanatta bu- man Beyin meslektaşı akıl 
le meııul olup çalıtmalarını tav· lunarak demiıtir ki: hastalıkları mütehassısı Dr. Ra-
siye ederim .. ,, _ Şişmanhk çok betbabt şit Tahsin Beyle görüıerek bu 

Birinci um!"°i m~fettit bir hastalaktır. Şişmanlığın ha- hususta fikrini öğrenmek iste-
lbrahım Talı f' d · · k 1.. d.k R ·ı T h · B · C LAvren if erecsesı ınsana az ço be a- ı • aşı a san . . 

eıuı 1 bet verir, bir iki adım ilerisi - Beni bu bahse karıştır-
Maruf İngiliz cuuıu miralay k "k h 1 k d h f 1 mayı, beni mazur görün, dok-

lavrena'in Hacı Mehmet namı müı omı a e ıo ar, a a az ası 
tean albnda Bağdat'ta oturmakta da şayanı merhemet bir hasta torun beyanatma cevap ver-
olduiu Suriye gazetelerinde okun- haline getirir . ., mek istemem, diyerek mütele-
muıtur. Dün şehrimizin maruf şiman· asını söylemek istememiştir. 

tında ıerbest olacakta. 
Pek lll anlatılıyor ki Mebru

re Hanım Niyaı.i Beyi almakla bir 
koca diğil, bir paravana satın 

almıı oluyordu. 
Niyazi Bey kablel izdivaç 

Mebrure Hanımın harekibndan 
serbest olmuı kaydile karşılaş
tığı zaman, bunun filhakika pe
zevenklik denilen şeyden baıka 
bir ıey olmadığını anlamakta 
terilddnt etmedi. Omudannı 
kald1rdı. Boğazı tokluğuna koca 

olduktan sonra onun icababnda da 
katlanmak lhım değil mi idi? 
Esasen kendiıinin namus, filin 
gibi ıeylere öyle pek ııkıfıkı 
alakası yoktu. Kıakançlık hisleri 
onun noktai nazarına göre in
ıanın bili iptidai bir mahltık 
olduğunu göstermekte idi. Me
deni bir insan nasıl kıskanç o
labilirdi.? O reslilmale bakardı; 
resülmaldan eksilen bir ıey 

olmadıktan sonra karısının gö· 
nUJ eğlendirmesini pek tabii bu-

luyordu. 
Jşte bakın pezevenklik kendi

ıine yaramışb da.. Eğer böyle 
bir koca olmasayd., Mirden d
biıe giyinmek ne mlimkilndü, 
böyle giln atın nereden çifte çifte 
lustrin iskarpinler yapbrabilir, 
bavyanndan iıtakozuna kadar 
böyle bir sofrayı nereden bu
lurdu?. 

Sonra Mebrure Hanım yat;k 
odasında meşgulse, Niyazi Bey 
için koca evde yatacak oda ve 
yatak mı yoktu? 

Niyazi Bey, Mebrure Hanımın 
kocası olduktan soradır ki dev
rin birçok rical ve ekibirile ta
nıtmıştı. 

Burası bir ev değil, Adeta bir 
kübera liğamıydı. lst~nbulun 
muhtelif semtlerinden k~up 
gelen insanlar - tapkı mecraların 
birleşip denize dökülmesi kabi
lınden - burada toplanıp fuhuş 
ve reıilet ilemine munsap olu
yordu. Bunlar içinde çeşit çeşit 

insanlar vardı. 
Hatta bunlar arasında devrin 

zampara tanınmış vükelasından, 
paşalarından insanlarda bulunu
yordu .• 

Meşrutiyet devrinn altınların· 
dan ve Larbi umumi devrinin 
evrakı nakliyesinden koca bir 
nehir, bir oluk halinde aylarca, 
hatta senelerce bıuadan geçmiş· 
ti ... öyle ğeceler olmuştu ki bir 
otomobili diğer bir otomobil 
takip ederek muhteviyatını Ni
yazi Beyin evine tcrkederken 
diğer Bir otomubil üçüncü ziya· 
retçi kafilesini buraya getirmişti. 
Senelerce Mebrure Hanımın evi 
sabahlara kadar vurpatlasın, 
çal oynasın bir aleme sahne ol
muştu. Daha üç gece evvel yan 
sokaklardan birinde oturan Re
şıde isimli fakir bir terzi kıza
nın camlarını, evine erkek aldı , 
diye tuzla buz ederek yere indi-
ren semt halkı, Mebrure Hanı· 
mm evindeki bu çenk ve çeg~ · 
ne alemini hayran ve memnun 

(Devamı var) 
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Sokaklar sulanıyor Etıbba odası Zehirlenerek ölen cocuk 

Katil kim, üvey . babası 
imam Tevfik efendi mi? 

Emanet bu iıe tahsis ettiği arazözlerin 
adedini sekize çıkardı 

Al'ız6zler her yangın mualu§undın au ılıblleoekler 
Emanet ıokakları eulamak için 

Yarın karar 
verilecek 

yeni tedbirler almaktadır. Bunun 
İçin evelce 3 arazöz kullamlmakta 
idi. Fakat araba miktarı ihtiyaca 
kifi ıelmedi, Halk tozdan tikiyet 
ediyordu. Bundan bqka bu aro
zözler ıuyu ya denizden, yahutta 
Bayazrt havzundan alıyorlar, Gü
nün yar11ını buralara aidip gelmek 
için yollarda ıeçiriyorlardı. 

Bir diş tabibi ile bir blşçi 
arıuınd11ki mesele nedir 'f 
Etıbba odası haysiyet divanı 

yann toplanarak bir diş tabibi 
ile bir dişçi arasmdaki ihtilaf 
hakkında karar verecektir. Di
vanın karar vereceği mesele 

İmam . «:fendi tevkif edildi, çocuğa 
yedırılen şeker tahlil ediliyor 

Emanetin T erkoa ıirketi ile u
IJ!uf'mamaıı, l arazözlerin yangın 
muıluklanndan ıu almuına mi.ni 
oluyor, binnetice ıöıterilmek iıte· 
nen faaliyet hiçe iniyordu. 

T erkoı ıirketinin noktai nazarı 
fU idi: 

ıudur: 

EminönUnde muayenehanesi 

OskUdarda Ayazmada Bostan 
sokağında 32 numaralı evde 
oturan 18 yaşında lbrahimin 

- Arozözler yangın muılukla- ğa karar ve . b 
rından ıu alabilirler. Fakat b .. ~ıı, ununla beraber 

bulunan diı tabibi Şekip Rifat 
Beyin Gelibolulu olan bir hasta
sı dör ay evvel Beylerbeyine 
giderken vapurda bir arkadqına 
dişlerini tamamen yeniden yap· 
tırdığını ve neticeden memnun 
olduğunu söylemiştir. 

Uvey babası 
tarafından ye
dirilen bir şe
kerle zehirle
nerek öldilğn· 
nil dOnkü nüs
hamızda yaz
mıştık. miktan nud malAm olacak unun arozoz adedını de tezyit etmiıtir. 

u para A ·· 1 .. k" ne tekilde teıviye edilecek?\, . rozoz er uçten ıe ıze çıkarıl- Bu sözleri duyan Gelibolulu 
hastanın karıısındaki yolcu dişci 
Haçik Jamgoçyan Ef. derhal 
yerinden kalkmış, hastaya ağzını 
açtırmış, yeni yapılan ditlere 
bakmııtır. Bu muayene netice
sinde Jamgoçyan Ef. bağıra 

çare bulunmadan ben • u ııe mııtır. Bunlar sularını en yakın 
mem, ıu vere- yanım muıluklarından alabilecek-

Bu hadiseyi 
ıayanı dikkat 
gördük ve dün ihtilafı tetkik eden b" h l ler, bu ıuretle mesafeden de kaza· 

• ve ır a narak kendi ad ti · d b" k ~reeı düıünen emanet "h . . e erın en ır aç mahallinde tet-
raziblere Terkoı ıaati k:yd~~:: i:~~:r fazla arab•ın itini görecek- kikat yapbk. Bır kazavcı mı, yoksa 

Ôgrendiğimize bir c:narete mi kur-

Motosiklet 
137 numaralı tram· 

vayla çarpıştı 

Yemrı yumru 01mut motoılklet 
Din aaat on albda Salkım 

S~ttttte Tıbbı a~ll 6nllnde On
nık laminde bıriainin b" d"v. 
motoaiklet ile 137 numar.1~ 1f. 
ramvay arabua çarplf-··•a d 

M d 
-.,. r ır. 

n.. eme ıiddetli olm 
"kJ aJ Uf, motoıı et parç anmııtır. 

Onnik kaçmııtır, Kaza yilzGn
den tram•aylar yanm saat İf
lememiıtir. 

Liman inhisarı 
kalkıyor mu? 

bağıra: 

- Dişlerinizi berbat etmişler, 
benim muayenehaneme gelin 

~ size bedava yeniden dit yapa· 

ban gitti// lrtnüz 
göre meıele anlaşılamıyan 
esrarı enğiz bir Jbrahim 
tekil arzetmektedir . Şüpheler 

üvey baba imam Tevfik Efendi 
.uomlsyon i1Zllları verilen haberi tekzip etmektedirler yım. Dit tabipleri hiç bir ıey üzerinde temerküz etmekte ma-

Dnnkll refiklerimizden biri )bilmezler. Siz gene eski ditci· baza kat'i olarak biç bir hilküm 
lstanbul limanının erden vaz geçmeyiniz. Sözlerini verilememektedir. 

vaziyetini ıö 1 • t• 
tetkı'k eden y emıt ır. H d' k" lde a ıse tu ıe ı cereyan 
komityonun li· Gelibolulu hasta dişlerinden etmiıtir: 
man inhisannı memnun olduğunu tekrar söyle- lbrahim ve lbrahimin bilyilk 
lağ'Ye karar diği halde dişci diş tabibi Şekip annesi imam efendi ile seneler-
verdiğini yazı- Rifat B. aleyhinde bir hayli denberi dargındırlar. Ancak 
yor, varidatı ileri feri laflar söylemiştir. bundan bir hafta kadar evvel 

için yeni bir Bu hadiseden bir kaç giln barışmışlar, imam efendi kain 
•ekil aranıldıgv 1 sonra Şekip Rifat B. di•cı· ı"le ,.. - .... valdesinin eevine gelip gitmeye 
nı !ıAh"• vl'U'İ karşılafmJf, yapbğa hareketin 
yordu. mealeğlii tıarına ya1oşmadıjmı başlamışdır. İbrahim üvey baba-

DOn bu hu- söylemiştir. Haçik jamioçyan ef. sını sevmemektedir. İmam efen-
ıusta komisyon - bu sözlere sert cevaplar vermiş, di de aynı ıekilde mukabele göı-
azaaından Naki Naki B. lüzumsuz kelimeler aarfetmiştir. termekte, buna esbabı mucibe 

Bdyle kgörüştük bu haberi tekzip Bunun ilzerine Şekip Rifat Bey olarakda lbrahimin çapkınlığım 
e ere şunları söyledi: etıbba divanın;- müracaat etmiştir. ve haylazlığnı ileri sürmektedir. 

. - • Bizim tetkikabmız daha Diı tabipleri ioplanıvorU.r Hadise gününün sabahında 
lıh~~ı mahiyettedir. lnhiıann imam efendi saat dokuzu çalar-
a~vı .mezuubahs değildir. Tescil Diş tabipleri cuma günü saat 
e~il~ıf . böyle bir şirketin onda cemiyetlerinde toplanacak- ken eve damlıyor. içeri alıyorlar 
l~gvı hır komiıyon kararile de- lar~ır. Bu içtimada heyeti idare kain valdeei Tevfik efendiyi 
ğıl, kanun ile olur. raporu okunacak, nizamname kartılıyor. 

Mesaimizin umumi tekli hak- tadil edilecek, hesap müfett~leri Misafir odasına çıkıyorlar. 
kında timdilık fazla bir ıey söy· tayin olunacaktır. Üvey baba oğlunun haylazlığın.ı 
lemekte mazurum. çare bulmuı, çarııdan badem 

Sına · . Gümrük hududu ezmesi alarak bunlan bir şeyhe 
Ş h. ı· · · "h yı blrlıOinde c·· ·· u MUd .. ·· th Ri k ç k b ı d e ır mec JSI ıntı abat Düs Sanayi B' r ·· . umruk mum uru san · o utturmuştur. ocu un ar an 

1 sergisi k · ır ıgınde yerlı mallar fat ney dün Ankara"dan şehrimize yerse evvel allb kuzu gibi olacak, 
Şehir meclisi için intihap evrakının ni sergi ~~ısyonu içtima etmiş ve ye. gelmiş ve rahatsız bulunduğundan 

laaarlmuma bqlanılmıştır. lintihabat eylemişt· ıçı~ ba~ı mukarrerat ittihaz doğruca Kadıköyündeki evine gitmiş- biç bir teyciği kalmıyacakbr. 
eyJQlcle yapılacak, afustosta miileha. nın verd~~'. .k~mısyon Ticaret Odası- tir. Mumaileyh iyiletfnce Akdeniz se- Hatta ukunmuı badem ezmesini 
Irat ta huırlanmrya bafJanacaktır. ne tnd'" g~ 1

1 
1 bin liranın kendi emri· vahilfnde bir tefti• &eyahatine çıkacak· kain valde de yiyebilir. Şeyhin 

- ıını stemi t• -s - ş ır. tır. deydiği için ne olıa şıfalıdır. 

Kain valide damadının bu 
teklifini kabul etmiyor oruçlu-
dur. Maabaza oğlan yemelidir. 
Ôyleya mademki şeyh ne
fesetmiı. 

Yukarda uyuyan çocuğu u
yandırıyorlar. lbrahim gerçi sa· 
bah ubab badem ezmesi yiye

miyeceğini s6ylilyorsada itirazı 

dinlenmiyor. lmam efendi. 
- Haydi çocuğum üç kulhti

vallahi okuda at şu ıekeri ağ· 
1.ınal diyor. 

lbrabim çarunaçar emri ye· 
rine getiriyor. 

Aradan on dakika geçmeden 
şeyh efendinin nefesi tesirini 
g6steriyor. Biçare çocuk olduğu 

yerde kıvranmağa baılı10r, on
dan sonra sancılar tiddetleni· 
yor ve yavrucak ölüyor. 

lbrahim zehirlenerek mi &I· 
mUıtUr. Ôyle ise katil kimdir? 
imam efendi mi? 

Bu silallerin cevabı kayın va
lideyle verilen ve yenmeden ka
lan badem ezmesinin tahlilinden 
sonra anlatılacakbr. 

imam Tevfik efendi tevkif o
lunmuştur. 

ee 

lngilter eye gelmesi 
i~in bir müracaatta 

bulunuldu 
Deyli Meyi gazetesinin ver

diği maHimata g<Sre lngilterede 
M. Ttoçkiyi sevenler hnkOpıete 
milracaat ederek oaun Londrada 
ikametine milıaade olunmuım 
iıtemiılerdir. Deyli Meyle g6re 
T roçkinin lngilterede çok hara
retli taraftarlan vardır. Hatta 
lngilterenin en tanınlDJf edipleri 
bilkdmete tahriren müracaat 
ederek T roçkinin gelmesini ia-

_! emiflerdir. Bunlar Troçkinin 
artık edebiyat ile mqgul oldu

:tunu ve &mrOnO ona hasrettiğini 
ı<Sylemektedirler. 

i!I 

rarlarına allahın aözü imit gibi i· lunduğunu; nelerden ne aibi de· bunu polia kazanmalı. Amenna ••• 
nanılır. liller iıtihraç edildiiini bilmek iı- Ancak doıtum ademi muYaffaki· 

Salonun nihayetinde, yemek o- terler. Ben Hat'la konuıacafmı. yet halinde de ıazetelerin büdbna 
dasına geçilecek kapının yanında Dinviddi buna memnun oldu, gene ıize müteveccih olacak. 
iki kiti daha ayakta durmuı konu- ıanırmı. ilminin, tecrübesinin kuv- Hat kıaaca cevap verdi: 
şuyorlardı. vetini anlatmak iatiyen bir alız ka - MalGm ! 

Bunlardan biri ıivil taharri me- labalığı ile gevezeliie batladı. O· - Mükemmel fu halde haydi 
murlan ıefi Vilyaın M. Moran Ö· çümüz de ceaede yaklqtık. İf batına! 

Yaza~: S. S. Van Dam • Nakled . . t~kiıi ~izi~ meıhur Hat'tı. Tahar· .. Biz burada bu i~le m~~~lken .. • - 3-:-
Arkuında bir ımokın, kolalı aında bir te en Ömer Fehmı n komıaerı Hat! otede Markam, Hat ıle ıöruıuyor· Muddeı umumi ıle Hat ceaecle 

lair ıömlek ayaklarında kırmızı Bundan b~ k1Y?rdu. Moran altmııında, ak aaçlı, kır du. yaklqtılar. Hat: 
~rlikler va;dı. Anlqılan rahat et- lu, melon fa 'k:ı1ı•t~an, k11~ boy- b~yıklı, .temiz. kıy.afetli b~r adamdı. Hat ekıi, aaı~. bir ~uratla: - Kurıun alnınd~ airmif, a.r· 
.. n diye yakuını çıkarmıf, göm· muru çipil ~. 

1 
.bı.r taharrı me· Bır polıı haf ıyeıınden zıyade bor· - Demek Muddeıumumt Bey kasından çıkmıt dedı. Pençeremn 

letinin yakaıını hafifçe açmıftı. ceıede bakı ıoz ennı kırpa kırpa sa acentesine benziyordu. tahkikatı bizzat idare edeceksiniz, pervazında buldum. 
Şifman ve çirkin bir adamdı. diieri de P!~r, Y~nında duran bir Keıkin ahenktar bir ıeıle: öyle mi? diyordu. Kurıunun aaplandıiı yeri gös-

Bqrnda NÇ yoktu. tuğu bir cism· ~vıı~le ucundan tut- - İşi Hat üzerine aldı, dedi. - Hayır Hat, ben yalmz ıizin- tererek ilave etti: 
.. Man•araya daha fazla t~h~- - Bunu :a::;:~ ediyor~u. , Zahmet çek~ce.ği1nizi zan?ediyo- le te.tr~ki meıai edeceğim. v~ bunun - Çı~dık. Yüz~ı Hagc 

1 

lbül edemiyerek batımı çevırdım. en meıhur ·ı h .. · Amerıka nm rum. Belalı bır ıt. Her ne ııe ben teklını kararlaıtırmak ııtıyorum. de. Eyy yuzbqım aoyle bak 
Oct...ıa bulunanlara baktım. Kari Hoıed 11 ad mut~haa~ııı idi. artık gideceğim. Saat yedi buçuk· Müdahalem ıizin bu iti bata· ne anladın? 

F&tr f&Pkalarrnnı arkaya at- nit omuzlu onll" erlerdı. lrı yarı ıe· ta kalktığım halde daha kahvaltı ramıyacajınız endite1inden değil. Yüzbqı bqım kaldırdı, b .... 
lblf çam yumuı aibi bir iki ıivil damdı. Çirk" e k.taıl~nnda bir a· bile etmedim. Mademki ıiz bura- Böyle düıünmüyorum. Ben yal· gözlerini Hat'a dikti. Ağır, I~ 
ftaban;, pencerelerin de· dı. Giydiğ" ınk . a bır ıu~atı var· duınız bana lüzum yok demektir. nız kumandanın ricuı üzerine bir aeele: 
!bir ...,.':k1ııkl:n dikkatle mu- rine kadarı ce etın eteklerı dizle· Allaha ısmarladık. geldim. Eıki bir doıtumdur, reci - Kırk bet milimetrelik ·r 
•Yene d. I d 111 den bir çu:ztnıyodr bolluk cihetin· Moran ıittikten ıonra Markam edemedim.Maahaza bu aebebin du uker kurfunu dedi. Tabanca Gold 

8
. ~. 1~1amar 1

1
·-"- ö t k Kari Ha 1 dan ırıyordu. muavinine döndü. Bizi itaret ede- yulmaıını da pek iıtemem. otomatik. 

• . ın.ı --. '••nı 1 s erme oge on zabıtada t k · H b" 1 ld d M kam d ~n olacak armaklıkları bütün ıenedenberi alı 0 u~ re · . . .... at ır~y er mm an ı ama ar aor u: 
JCu;.et'I ''P Ş I kıy f j.d,tıyordu. Gerçı - Efendılere anlatın dedı. ıyı ıııdemedım. - Uzaktan mı atılmq? 

n._._ı_ e ..ntı. . apfa .a. et 1 ~~, ıudur, budur ilk defa olarak bir ·hidiıei ci- Markam: - Tahminen bir b uk metr 
ı,. __ -na boylu, kumral bıyıklı hır ama kendısıne hurmet ettirmeıini naiyenin tahkikatına ittirak d" - - E t t b"l' d d" d uç e• vtlfk d .. · · k"'ll · "k ı bT ~ ı ve eve ı ıyorwn e ı. en. 

a a am 9omınenın u erı ara- mu emme en ı ır. Hüküm ve ka· yorlar. Cesedin naııl muayene o· Bu iıte kazanılacak bir ıey varaa (Bitmem) 
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Adliyede: 

Barıştıktan sonra 
ismAil, KAzımı niçin ôldürmdı 

İstanbul Ağır Ceza lahkemesinde 
dün bir katil davasının rü'yetine baş· 
lanmıştır. 

Balıkçı KAzımı öldürmekle maznun 
Küçük Ayasofya'lı lsmail'in dün.kil 
mahkemesinde şahit taharri memuru 
Necip Ef. dinlenmiş, kendisi lsmaille 
KAzımm kavga ettiklerini, banştıkla
rım ve ertesi sabah ta Kazımın öldü
rüldüğünü duyduğunu söylemiştir. 

Şahit dinlenmesi bittikten sonra, 
maznun, beyninden rahatsız olduğunu 
iddia etmiş, Tıbbı adlide muayene edi
lerek neticesinin raporla tesbitine ka
rar verilmiştir. 

Tokat ' davası 
Şoför Hamdi Ef. tarafından vali 

vekili ve Şehremini Muhittin B. aley. 
hine açılıp Izmit mahkemesine nakle
dilen tokat davası, bugiin lzmit'te rü'· 
yet edilecektir. 

Y eşilköydeki hırsızlık 
Yeşil köy ve civannda hınızlık 

yapmakla maznllJl Altındiş Niyazi ile 
Şevki Baki, Zeytullah, ve arkadaşlan
nın muhakemesi dün ağır cezada rü'. 
yet olunmuştur. 

Şevki ve Zeytullah, Y eşilköy kara
kolunda dayak yediklerini söylemişler, 
müddeiumumi, bu iddialannın, usulü 
dairesinde müracaat etttikleri takdir· 
de aynca takip olunabileceğine işaret 
etmiş, lznıit'te başka bir davadan maz
nun bulunan Niyazi'nin !stanbul'a ge
tirilerek burada her ild davadan dola· 
yı muhakemesini ve şahitlerin celbini 
i::ıttmiş, Öyle karar verilmiştir. 

Fırtına 
D·Jn gece ·24 da
"kika devam etti 

Dih1 yazın en sıcak 
günü idi 

Dün yazın en sıcak günü idi, dere
cei hararet gölgede 34, dereceye kadar 
çıkmıştır. Asgari hararet 20 derece İ· 
di. 

Dün saat 20 de rU~g~nn lodostan 
poyraza çevirmesi hvayı bozmuş, fır
tına yapmıştır. Fırlma 24 dakika de
vam etmiş, rüzgar 13 dakika 24 metre 
sür'ale esmiştir. Sonra yatışmıştır. 

Bugün. hava açık olacak, rüiglr 
mütehavvil esecektir. 

1 'Küçük haborıor 

Samiye H. - HükO.mctimjz na· 

nnna Amerlkaya giderek Rokfeller mü

essesesinde ilk defa husust hemşirelik 

tahsil eden Samiye hanım şehr'imize dön

müş ve Sıhhat vekA1etince Diyarbekire 

tayin edilerek diin memuriyetine hare

ket etmiştir. 

Numerôtaj - Üsküdar, Kadıköy 
ve Istanbul cibetinde numerotaj işi ik· 
mal edilmiştir. 

Ticaret milahedesi - Bulgaris· 
taola alctedilen ticaret muahedC$İ 1 O gü· 
ne kadar tatbik edilecektir. 

Hariciye milsteıanmız - Mü- • 
zahereti adliye mukavelesfnin müzakeresi 

için Hariciye müsteşartmız Sofyaya gt· 
dccektir. 

Sıp sefiri - Sırp sefiri M. V~lç 
dün Belgrada gitmiştir. · 

Orman mühendisleri - Orman 

mühendislerinin apedi kili gelmemekte· 
dir. Mevcut orman mektebinden maada 
tJli bir mektep daha açılmıştır. 

Jandarma kumandanlığı -
Utbum jandarma kumandanı Nazmi ·Be· 

yin değiştirileceği söylenmektedir. 
Harap binalar ._ · Emanet .harap 

bina sahiplerini. · tamire mecbur edecek, 

buna riayet etmiyenıerl cezalandıracak

tır. 

AC:lalara su - ~dalara ·su temini . 
için deniz sularının tasfiyesl teklif · eQil-

mektedir. 

Emanette 

Erazi tahriri 
Nasıl yapılacaa? 

Kanun difn vilAyete 
tebliğ edildi 

Erazi tahriri hakkındaki ka· 
nun sureti viliyete tebliğ edil
miştir. Bu kanuna göre. her 
nahiye ve kasabada birer erazi 
tahrir heyeti teşkil edilecektir. 

Köylerdeki, heyeti ihtiyariye 
ile maliyeden tayin edilecek 
olan birer memurdan ibaret 
olacakbr. Kazalarda malmüdürü
nün riyasetinde erazi işlerinde 

mütehassıs zevattan teşekkül 
edecektir. 

Bu heyetler birer vahidi kıyasi 
cetveli tanzim edecekler ve ona 
göre eraziyi tesbit edeceklerdir. 
Muayyen müddet zarfında her
kesin tapu va senetlerini bu he

yetlere ibraz etmeleri lazımdır. 
Vahidi kiyasi cetvelleri kasaba· 
larda ve köylerde münasip yer-

lere asılacaktır. itirazı olanlar 

bir ay içinde kasabalarda kay
makamların, vilayetlerde valile-

rin riyasetinde teşekkül edecek 
olan tetkik komısyonlanna mü-

racaat edeceklerdir. Bu müddet 
zarfında yapılmayan itiraılar 

dinlenilmiyecektir. 

Tapusuz olup hazineye intik&l 
etmesi lazım gelen erazilerin 
geçmiş vergileri varsa, işgal et
mit olanlardan alınmıyacaktır. 

Hükumet bu kanunun tat biki 
için bir talimatname hazırlıya

cakbr. Münasip görülmiyen yer
lerde erazi tahriri geleeek sene
ye tehir edilebilecektir. 

Ziraat müdürü geliyor 
Yalovaya gitmiş olan ziraat 

müdürn Tahsin B. avdet etmiş

tir. Y alovadaki çekirgeler kami
len imha edilmiştir. 

Tica.~et odasında: ,. • 

Trakya peynirleri FEDA YILERJ =:vazen:Ö1HU1lı2'ı:::S 
Ticaret odasına gelen malllmata gö 

re Bu sene Trakya'dapeynir imali art
mış, buna mukabil ihracat azalmıştır. Mukaddes salip ! 

Bu yüzden son bir hafta içindeki 
peynir istoku 250000 tenekeye çıkmış
tır. 

Bu kara ve kırık fakat her tarafı 
murassa b;r tahta idi 

Neşet Ömer Bey Anka- - 85 -

radan geldi Papasların bu rüyaları ağızdan - Bütün ordugaha ilan olun•" 
Darülfünun Emini Neşet Ömer B. ağıza dolaşarak hükümdarlara ve tecellileri bilfiil gördüğünüze ye-

dün Ankara'dan avdet etmiştir. kumandanlara varım~, bunlar- bu min edeceksiniz. 
Dünkü sayımızda Tıp fakültesi re- vaziyet karşısında içtima ederek Bunlar evvela yere ko.pamnıt: 

isi Süreyya Ali Beyin istifada ısrar vaziyeti müzakereye karar vermiş- lar, ondan sonra kalkarak elleriıı1 

etmediği yazılacak iken sehven istifa. lerdi. İçtima gece yarısı baş! .ıdt. mukaddes salibin üzerine koymuş• 
da ısrar ettiği yazılmıştır. Tashih ede- Riyaset Guy Lusignan' da idi. lar ve yemin etmiılerdi. 
· Bütün kıymeti yakışıklı bir .:t. · - Mesihin ve halaskarın biı• rız. 

nasıl dam olmasından ibaret olan bu a- zat üzerinde salp olunduğu bu nıu· 
Eml~kl milliye danı "en kabih şöhreti haizdi.,, kaddes salip üzerine yemin edeJ' · 

icara veri leoek? Kendisi zaf ve tereddüdün nümu· ve halaskarın askerlerimizi takdi• 
Emlaki milliyenin resmi dairelere nesi idi. Onun kardaşı Jefri, "bira· ederek onun muzaffer olması içİO 

ve inhisar idarelerine ne suretle icar derim hükümdar olduktan sonra dua ederken anlattığınız tecelli• 
edileceği Defterdarlığa tebliğ edilmiş- bana allah olmak düşer,, demişti. leri gördüğümüzü beyan ederiı· 
tir. Buna göre, bu emlak ~arida~ .ge· Guy, Kudüs Kıraliçesi tarafından Şayet yalan söyliyorsak, lanete uğ• 
tiriyorsa behemehal para ıle, degılse sevildiği icin hükümdarlığa yük- rıyalım. 
parasız verilecektir. selmiıti. lçtimaa riyaset eden bu Yeminden sonra Akke peska* 
Bir yangın başlangıcı adamın yanınd Trablus prensi posu salibi tekrar örtmüf, bütün ı>: 

ık. F 'k.. b. Raymond oturuyordu. Bu ak saç· rensler ve kumandanlar, dilleri 
Evve . 1 g~ce erı oy ır yan- h Frenk, Kudüs hükümdarının en tutulmuş bir halde kendi çadırları• 

gın tehlıkesı atlatmışlar. Ayazma müthit hasmı idi. Bunlarla beraber na dönmüılerdi, Hepsi de meyu• 
sokağında dükkan işleleten bir bir sürü kumandanlar bulunuyor- ve betbindi. 
kasap son mOıterilerini de sav- du. içtimada birçok ıeyler konu- Prenslerden ve kumandanlar
dıktan sonra dükkanın üstün- ıulmuı, birkaç dakika sora Mesih dan biri de bir fey söyliyemiyordu· 

d k. dasın çekilmiş yata namına hareket eden prensler biri- Derin bir aükOt içinden geçen bir• 
e 1 0 a ' b" l · ·· v • b 1 l d l d kik d K d.. h'" w • • ld w ır erıne sogmıye &§ amıf ar ı. caç a a an sonra u us o• 

gma yatmış, elmde ~·~ara 0 • ugu Prensler biribirlerinin asaletsizli- kümdarı ağzını açmıf, ve fU aÖZ* 

halde uyuyu vermışbr. Sıgara ğini, biribirlerinin serseriliğini bi- leri söylemişti: 
az sonra yorganın üstüne düş- ribirlerinin yüzlerine vuruyorlar· - Ne yapalım kader böyle i-
müş odayı duman kaplamış, ateş dı. miş, itaattan ba§ka yapaaık bit 
büyümeğe başlamışbr. Kılıçların kınlarında oynama- şey yok. . . 

Bu sırada mıntakasını dolaşan ğa başladığı sıralarda papaslardan .. Kuman~~nlard~ ban cesaret 

k C 1 biri ayağa kalkarak prenslere ve gostererek ıtıraz ettı: 
Pangaltı mer ez memuru ema kum d 1 b ,, d - Bana kalırsa. bütün bu söy· 

k ,, d · an an ara agır ı: 
B. Ayazma so agın an geçmıt B' . . b .. 1 ,, lenen ve yapılan işler bir düıma.o 

k k d k k - ız sızın oy e yapacagını- d d B k. 
yanık bez o usu uyara a- zı zaten gördük. Vaziyetin böyle prop~gan ası ır. unu mı çı• 
sabı uyandırmış, ateş söndürül- olacağmda füphemiz yoktu. kardıse onu anyalım ve onu ceza* 

müştür. Vazife şinas memur Kudüs hükümdarı sordu: lan~ra~t·~· .dd 
1
. b. .. k 

kk . d L. • u ı ıraz tı et ı ır muna aşa 
teya uzu &ayeaın e tenruı mc· - Gördüklcıinie n e dir?.. kapısı açtı. reskapoaıardan bırı: 
mur bir kısmını yanmaktan kur Papas her ağızda dolatan hika- - Dinsiz, melun, diye bağırdı. 
tarmışhr. yeyi anlatınağa batladı. Hikaye Onu bütün papaslar takip etti• 

ee bittikten sonra Prenslerden birka- ler. Hepsi de "mel'un, münkir,, 
Narh komisyonu çı güldüler, ve bunun uydurma ol- diye bağırıyorlardı. Kudüs hüküm· 

h k . d" to duğunu söylediler. Prenslerin bir· darı bu muhalifi çıkartmıt ve onll 
Emanet nar omısyonu un P· kul d b be k b. d h . . . 

1 k ~ 20 para za derek 12 kaçı kor ann an em yaz e· ır ça ıra apsettırmıftı. 
anmış e mege t m e silmitlerdi- En fazla korkan Ku- Müzakere yeniden bqlamıt 'f/B 
kurl.l'Şa çıkarmış ır. d" h"kü' d · d' z il d b' · d b'tm' · te ·m 17 5 k us u m arı ı ı. ava ı a am ır netıceye varma an ı ııtı. 

Fr~nc~l~ 20 para nzı e ' U· titriye titriye papasa dörunilf ve Fakat papaslarm bu betbinane 
ruşa ınmıştır. sormuıtu: telkinatı yüzünden askerin kımıl• 

- Bu anlattıklarınız doğru damağa mecali kalmamıştL Buna 

Mondros muharebesi şehitleri 
mu?... bir çare bulmak lazımdı. Bu çare 

- Bundan hiç tüphe etmeyiniz •• de papaıların elinde idi. Onlar 
_ yemin eder misiniz?... yeniden dua eder ve mukadd~• 

Donanmamız 
merasimle 

erkanı tarafından 
ziyaret edildi 

Nar4 limanındaki bahrive ~ehitliğinde mera~fm 
Çankkalede bulunan donanmamız Mondros muharebesinde 

şehit düşen kahraman silah arkadaşlarını hatıralarının yad maksa
dile Narada bulunan bahriye şehitliğindeki deniz kahramanları 
abidesini merasimle ziyaret etmişler, muzika İstiklal marşı çalarken 
abideye çelenk koymuşlardır. Bundan sondan Hamidiye kumandanı 
binbaşı Ertuğrul Bey tarafından bir hitabe söylenmiş. bu hitabede 
Mondros ve Çanakkale ile lstiklal harpleri hakkında izahat veri· 
lerek bu harplerde şehit düşan kahramanların hatıraları, bunlara 
kumanda eden büyük kumandanlann isimleri lisanı şükranla 
yadedilmiştir. Badehu ıehitlerin ruhlarına fatihalar ithaf edilmit, 
muzika Şöpenin marş Fünebrini çalmıştır. Merasime iki manga 
silah endaz tarfmdan beş el silah atılark nihayet verilmiştir. 

T b .,. salibi meydana çıkararak aakenn 
- a n... 1 f h kk ı, önüne geçer erse za er mu a &il-" 
.- O h~lde ?1~kaddes salip Ü· tı. Çünkü 0 takdirde melekler ıe· 

zerıne yemın ~d~nız. • ,. . . . madan iner ve onlarla birlikte dö-
Bu pek muhım hır r~sı?1e ıdı. ğüşürlerdi. Hükümdarlar her ıeyi 
Prensler ve pa~aslar! ıçtıma ça: unutarak baş peskapoıun önünde 

~ırımn yanında dıger bır çadırı, kı iğilmişler ve bunu ne:- etmiılerdi. 
hıe olarak kulla~~l~~~du: Çadırın Kiliseye verilecek atıyeler, ve he• 
sonunda uzun ve ortulu hır şey du- diyeler bunu temin etti. Bunun ü
ruy?.r~~· .. Akka pe~ka~osu Rıı:fu~~s zerine ordu hareket etmit ve Ken· 
~~ ~rtulu şeye dog~ ılerlemış, or- na'ya varmıştı. 
t~yu ka_ldı~ıf, ve ıçınden kırık ve Hiristiyanların itikadına göre 
sıyah hır ıa~ı~ çıkarmıştı. Bu kara bir zamanlar burada su §arap ol· 
ve kırık .sahhı~ ~er tarafı mücev· mustu. Temmuzun harareti müt· 
herlerle ışlerunıştı. . , hişÜ. Ehli salip askerleri ıuıuzluk· 

He~~es. bu sal.ıbın .k.ar,ısında tan son derece mustariptiler. On• 
yere egıldı. Bu salıp, hırıstıyanhk larm üzerinde ilerledikleri yol bir 
için .en. muaz~~z ve en muh~~r.~m çölden başka bir şey değildi. 
9eydı. Bunu .. g~rmek, b~nun onun- Haldun ile kardeJi burada ge" 
~e yerlere surunmek, bılhaasa o~~ çen her şeyi gördükten sonra vu
opmek. hayat~a kazanılacak en hu· kubulacak muharebeye ittirak için 
>:ilk saad~e~tı ... Çü~kü hazr~ti Me· bunların içinden ayrılmak · istedi· 
sıh, .b~ sahhı~ uze~ınde terkı hayat ler ve bir fıraa gözettiler. Bir 
etmııtı. ~h.h ~~!.ıp buna tapıyor, gece bunlar seuizce hareket etmit 
ve bunun ıçın. oluyorlardı. Onlara ve karşı tarafa geçmiılerdi. 
göre böyle salıplere tapmağı men'· ( Bitmedi} 
eden peygamber, müthiş bir 
kafirdi. insanlık için ondan daha -============:;,
muzır bir kimıe yoktu. Bu sahte Seçme fıkraıar 
peygamberin ordularına karşı kat'· 
i bir zafer kazanmak için bu salip 
getirilmitti. Çünkü pu salip kal
dırıldığı zaman gök yüzünden me
lekler fevç fevç iniyor ve ona ta· 
panları himaye ediyordu! ! .. 

Bütün cemaat bu mukaddes 
tahtanın önünde durmuş , yerlere 
kapanmıı, sonra bükük boyunlar
la tekrar ayağa kalkmış ve yemini 
beklemişti. Akke peskaposu ıali· 
bin yanında durarak altı papası ça 
ğırdı ve hitap etti: 

Dört ayaklı kuı 
Mardin muhabirimiz yazıyor: 
Mardin Belediye c'oktoru 

mecit Beye Midyat kazasından 
zarf içinde öltı bir serçe yavru
su gönderildi. Bu serçenin dört 
ayağı var. Baytarlar muayene etti
ler, kutun dört aya"lı olmasın· 
dan başka bir kusurunu bulama• 
c!ılar. Şu dünyada neler oluyorl 

-K.arag iJz· 



[ Meırakb şeyi~ 
Nevyorkta gürültü 

Bununla mücadele eden komite, gürültü 
kesilmezse şehir halkının tecennün 

edeceğini söylüyor 

Nevyorkta şehir gürültüsü ile 
nıücadele cemiyeti isminde bir 
k . 0Dj.ıte vardır. Bu komite son 

cak ve temelleri deniz ~sathından 
47 metre derinliğindeki bir ka
yalığa istinat edecektir. 

Taksimde; FjKRi TEVFtK m 
OTOMOBİL 

ve 

MAKiNiST MEKTEBi 
51 inci yeni tedrisat devre• 

sine henüz başlanmıştır. Mek
tebe müracaat hususunda acele 
ediniz. 

Mektebe, Ayaspaşada Bey
oğlu jandarma dairesi önün
den gidilir. 

Telefon: Beyo~lu 2508 

5 - VAKiT 14 Temmuz 1930 

VAKiT 
14 Temmuz P1Jzarfesi 930 

.... 
Hariçte dahilde 

1 aylı~ Kurut 150 
3 

" .. 400 800 
6 .. • 750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

Safer 
1349 

zamanda gayet betbin bir be· 
yanname neşretti. Rapora naza
ran tehir gürilltlllerini durdurmak 
~~ fazlalaşmasına mani olmak 
ıçın diktatörcesine tedbirler al
nıak lizımdar. Komitenin bu 
gürültUIU tahkikatına göre 
vUcudu beşer için gayet muzırdır. 
Bazı bllnyeler Qzerinde pek fena 
tesirler icra eder; eğer gürültü
nlln kesilmesine çare bulınazsa 
Nevyork ahalisinin hem çalışma
sına halel gelecek, hem de tecen
niin edenlerin adedi çoğalacaktır. 

Asma köprünün 30 milyon 
dolara mal olacağı hesap edil
miştir. 

j Bu geceki Ay 

• Ayın doguşu : 22.40 - batı;ı : 8 35 
Vakıf paralar müdürlügvüııden· 1 Ganeşfn ~otu~u: 4,40- ba~ı1ı : 19,~0 

;;::;::.=======::::====== Müzayede İkraz Merhunann semti meşhuru ile cinsi Borçlunun · N akitl · 

K •• •• k } b bedelı· No. ·· ·ı amaz v er1 •• J ve muştemı atı ismi opru u u e eri Lira K. Saball Ôtl• Jldndl Alqam Yateı lmn.lc 

126 21673 Büyllkadada Maden cedit caddesinde 2.47 ı2,19 1s,1s . 19,40 21.38 2.25 

İki tanesi posta şubesı· Ayanikola sokağında 71, 71-1,73 No. Hava ı 
olacak lı bodrum katında : iki taşlık, mutfak, oda, 

Fort idaresi köprü başında bir mer- hala, birinci kabnda: methal dört oda, so• 
kez tesisi için Şehremanetinin yeni fa ikinci katında dört oda bir helayı ve 
yaptırdığı kulübelerden ikisini kirala- haricen ahırı ve su menbaını muhtevi 1770 
mıştır. zira arsanın 154 zira mahallinde mebni 

7000 lira kıymeti muhammeneli kagir ha-
nin tamamı Ayşe Huriye H. DOGUl\f. 

Komite oto kornalarını, kö
pek havlamalarının, motosıklet 
Patlamalannın muvakkat bir 

· •ağırlık tevlit edebilecek-

Karagöz gazetesi Müdür ve Başmu
harriri Şair Orhan Seyfi Bey arkada
şımızın bir kız çocuğu dünyaya gel . 
t' ınış-
ır. Ana babaya ve yavruya uzun .. 

210 22499 Bakırköyde Kartaltepe mahallesinde İn
cirli caddesinde cedit No. 63,65 bodrum 
kat.oda üç oda, iki hela, gusulbane, taşlık 
mutfak, kiler zemin katında sofa, 5 oda 
iki hala birinci katında: beş oda, sofa, iki 
hala, üzeri çab arahğını muhtevi ve 15 dö
nüm arsanın 300 zira mahallinde mebni 
4500 lira kıymeti muhammeneli bodrum 
katı kargir üst tarafı ahşap A maa tarla 

lerini, gDrülttinüo bugünün · ço
cuklarının ve gençlerin tahsil ve 
tetebbüüne mania teşkil ettiğini 
İzahtan sonra, lüzumsuz yere 
gürUltü yapanlara karşı fevkala
de şedit tedabir ahnmasını talep 
ediyor. 

- . mur temenni ederiz. 

3 kilometre
... ~ .. Jik köprü 
•ltıu h.ı... 

Bu köprü 60 milyon 
Türk lirasına mal 

olacak! 
Nevyorktan bildirildiğine göre 

Satı Fransisko limam agzında 
2835 kilometrelik bir köprü in
şa ettirilmesine karar verilmiştir. 
Bu köprünün projesi sekiz sene
denberi tedkik edilmekte idi. 
I<öprUnün inıası 1936 da· niha
yet bulacaktır. Köprünün en 
yüksek noktası deniz sathından 
250 metre yukanda olacakhr: 
Bu noktadaki kemeri 7 5 metre 
genişliğindedir. Köprü 30 metre 
genişliğinde bir asma köprü ola-

--·--------
Suttan Ahmet sulh mahkemes huku '~ 

dairesind:n : 

Hasan Hüseyin efendinin Ye· 
mişte hasır iskelesinde 63 No 
de mukim Ömer Lütfü Efendi 
aleyhine ikame ettiği 250 lira-

lık davanın 12-7-930 cumartesi 
günü saat 13,30 celsesinde müd
deaaleyh davetiye tebliğine rağ-
men gelmemiş ve Müddei vekili 
bir kıt'a ~net ibraz ederek 
rlrinde ki imzanm inkan halin-
de İstiktap ve sabit olmazsa ye
m~n teklif eylemiş olmağla yev
mı muayyeni muhakeme olan 
11-9-930 perşembe günü saat 
13,30 bil~sale veya bilvekile 
mahkemede ispatı vücut etme
diği takdirde hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 402 ve 
4os ve 405 ve 337 maddeleri 
ahkamina tevfikan vakıaları ka-

bul ve yeminden mümteni add edi
l~ceği ve beş gün zarfında bili
tıraz gelmediği takdirde bilahre 
~uhakemeye kabul edilmiyece
gı muameleli gıyap kararı ola
rak ilan olunur. 

İskirto ve ve ispirtolu içkiler inhisarı 1·d · d 
aresın en: 

1/592 adet bo~ şişe Beşiktaş b d 
t 5000 kilo sandık enkazı am aran a 

" 600 adet kiremit Kabataş 
16 sandık kurşun tapa 
90 çeki tat 

Yukarıda yazılı eşya 26-7-930 tarihinde saat ıo da 1 , " . ·r · ı b"l ·· d ga ata da Kefeh ha nında komi•yon marı etı e ı muzaye e satılacaktır. Talip] b -
·· b'J" er u malları mazkOr 

ambarda herzaman gore 1 ır. 

" 

" " 1 
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ve ahır bir hanenin tamamı. Aliye ve Saniye 
hanımlarla Şemsi Nazmi ve Orhan beyler 

98 22510 Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Mı
ıurhoğlu sokeğmda cedit No. 35 zemin ka
tında: Methal iki oda, sofa, heJa, birinci 
katında: 1ki oda, hela, çatı katında: Asma 
merdivenle çıkılır bir oda, haricen müsak· 
kaf harapça mutfağı muhtevi ve 189 zira 
arsanın 100 zira mahallinde mebni 1500 
lire kıymeti muhammeneli ahşap hanenin ...; ..-"1tr 
tamamı. .. Siil~J'JJU\Rı ~~B. 

189 22524 Bakırköyde Kartaltepe malıalJe ve cadde· 
sinde cedit ve N. 45, 47 zemin katında; 
iki mutfak, oda, taşbk, hela, birinci ve 
ikinci katlarında üçer oda, birer sofa, 
birer helayı ve tahtında bir satıhlı dükkanı 
muhtevi ve 193 zira arsamn 155 zira ma· 
hallinde mebni 2000 lira kıymeti mulıam-
meneli ahşap hanenin tamamı. Fatma H. 

231 22599 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Çoplük 
sokağında cedit 12, 14, 12, 14, No. lı ze
min katlarında: Birer methal birer taşlık 
ikişer mutfak, ikişer hela dörder oda, birinci 
katlarında: Dörder oda, ikişer mutfak ikişer 
helayı muhtevi ve 1491 zira arsanın 310 
zira mahallinde mebni 2400 lira kıymeti 
muhammeneli iki ahşap hanenin tamamı. Y akup Ağa 

53 22645 Kasımpaşada Küçükpiyalepaşa mahallesinde 
Tahtaköprü sokağında cedit 10, 12 No. lı 
zemin katında: iki oda, hela mutfak iki 
methal birinci kabnda: Ben oda ve belayı 
muhtevi ve 500 zira arsanın 150 zira ma
hallinde mebni 700 lira kıymeti muhamme
neli ahşap hanenin tamamı. Müteveffa yüzbaşı Kamil 
Ef. veresesi Fatma Zehra ee Düı iye H. far Mehmet 

32 30009 Kocamustapaşada Uzunyusuf mahallesinde 
Lalezar sokağında cedit 14 No. lı iki katta 
iki oda, mutbak ve belayı muhtevi ve 153 
zira arsanın 50 :zira ınahallinde mebni 300 
lira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin 

Cemal B. 

tamamı. Müt4!veffa Terlikçi Kadri 
Efendi veresesi. 

Vakıf Paralar Müdürlüğüne teminat irae edilmiş olan yukarda 
yazılı gayrı menkul emval sahiplerinin borçlarını vermemeleri hase
bile birinci ve ikinci arttırmaları neticesinde hizalarında gösterilen 
bedeller ile talipleri uhdesinde takarrur etmiş ve 31 temmuz 930 
tarihine müsadif Perşenbe günü saat ondan itibaren son açık 
artbrmasma başlanarak muhammen kıymetlerini bulduğu taktirde 
saat on beşte kat'iyen ihalelerininin icrası mukarrer bulunmuştur. 
Müzayede mahalli Bahçekapıda dördüncü vakıf hanin ikinci katında 
No. 14, 17 Vakıf Paralar Müdürlüğüdür. Vazolunacak bedelin yüz
de onu nisbetinde pey akçesi verilmesi ve müşterilerin bizzat veya 
müsaddak vekaletname ile müracaat eylemesi müzayede şartla
rındandır. Evvelce talip olup ta mezkur günde bulunmıyanlardan 
son talipten maadası müzayededen vaz geçmiş sayılacakbr. Talip
IP.rin vaktinde müracaat etmeleri ilan olunur. 

Hava bugün kısmen açık 
kısmen bulutlu olacak rüzgar 
lodos esecektir. 

Dün saat on 15 de azami 
hareket 28 derece idi. 

Radyo: 

Bu akıam Ankarada 
Saat l 9 R. C orkestrası: 

- Vagner uvertur lemetre sentor 
2 - Mouton suvlt emperesyon 

exoti.k 
3 - Amadei sernad invane 
4 - meyeaber fantazi fehugno 
5 - Strau• vals viyane kani 
6 - Simon roke mars serifyeD 

Saat 20 - 35 ajans haberleri. 
,, 20 - 50 de Caz. 

Günün müzayede ve 
münakasalan 

A Günde bir okka süt veren bir 
inek arttırma ile Sanyerde. 

,. A Mekteplarin crzakı kar.aJı~arf 
la - Fındıklıda gilzel san'a:tlar aka
demisinde müteşekkil yüksek mektep
ler mübayaat komisyonu S: 14 

• Vapur makine Ye güverte mü
kasası: Gümrük muhafaza müdürlüğü 

A 70 ton yerli malı. çivi, pazarlık
la - Galatada tütün inhisarı müba
yeat komisyonu S 10,30 

• Birahane eşyası ve levazı;nı -
Topane nhnm önü S: 9· 10 

• 617 adet demir efrat karyolası: 

Gedik\paşa Jandarma imaU.tanesi S: 14 
.A. Kömür ve odun münakaaası -

Pangaltıda Sürpagup hastanesi S: 10,30 
• Sandalyeler, masa ve kütüpane 

açık artnrma ilo - T eşvikiyepal4s 
S: 13 

.A. Satılık ev eşyası - Kuledibinde 

1 

Sadık paşa hanında S. 12 
• Eşya sanşı - Küçükpazarda. 

Hacıkadın caddesinde No 59 S: 13 
1 .A,4,3 milimetre galve .. izli demir tel ile 3 

ve 2 milimetre bronz tel münakasası 

Istanbul Yeni postane mübayaat ko
misyonu S: 14 

Sinemaları 

Alkazar - KartalJar yuvası 
Alemdar - dikiıçi güzeli 
Beşiktaş Hilal - Çarın yaveri 
Ekler - Ledi Hamilton 
Elhamra - Parisli şarkıcı 
Etuval - Aşk oyunu 
Fransız - Bebalann günahı 
Majik - Asri Kazanova 
Melek - Çıplak aşıklar 
Opera - Kafkas kahramanı 
Şık - Ölüm korkusu 

, Süreyya Kadıköy-Porterde bir gece 

~~' ~---------------------..:1• A navutluk konsolosluğu 
ı asarruf maksadile k11.ldırıldı 

Arnavutluk hükümeti buhran do
Jayısile bazı memleketlerdeki konso
loslarını kaldırmağa karar vermiştir. 

Bu meyanda ay başmdan itibaren 
Istanbul Arnavut konsolosluğu lağve
dilecektir. 

Bundan sonra Arnavut tebaasının 
işleri İtalya Sefaretinde bulunacak bir 
sekreter tarafından görülecektir. 

' 
1 

1 

1 

1 

1 



Dünkü keşidede kazanan numaralar 
Eminön1nde serbayi Ventura Ef. nin Kader gişesinden alınmış biletler bu litte üzerine hemen ödenir 

Piyanko mUdUriyetinin resmi listeleri ile kontrol edilmiştir. 

o Bulmaca o 

Bugünkii bulmacamız 
Soldan sağa: Yukardan aıağı: 

1 - Tatlı bir madde (5 ). yazıyı 

yazan şey (5), 
~ - Keder (4), Siyah (4), 
3 - Başta bir hastalıh (3), Annın 

yaptığı şey (3), çıngırak (3), 
4-Mas et(2),Ramazandan evvel(5),KA{2 

5 - Ba (2). Fırlat (2), 
6 - Peder (4), bir millet (4), 
7 - Nota (2), köpek (2), 
8 - Beyaz (2), İnce (5), ayak (2), 
9 - Kara deniz uş:ığı (3), lezzet (3), 

çanak (3), 
10 - Bir meyve (4), Para (4), 
11 - inek yavrusu (5), bir çiftçi ale

ti (5) .. 
Gönderen: Üsküdar O. M 168 

Aptüllah Ihsan 

fıcaret ve zahire 
flatJar ncaret boraau kltlblumgmlBlt 

tareftnden yeJ"tJmlıtl• 

Okkaaı 
Azamı Aıaut 
K.P. K. p 

Bu~day 
Yumuşak 9 30 12 30 
Süuter 
Sert ıo 20 11 20 
- Zahireler -

Çavdar fi ıo 6 ~o 
Arp~ 6 ıu 
Mısır 'l 20 

Fu::•-e 

DARÜŞŞAFAKA MÜDÜRİYE· 
TiNDEN: 
D4rüşşaf 4kaya talebe 

kaydı şeraiti 
1 - Daruşşafakaya talebe 

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

2 - Mektebe kabul şartlan 
şunlardır: 

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

B - tık mektebin 4 lincü sı• 
nıfına terfi etmiş veya bu de· 
rece tahsil görmüş olmak. 

C - Yaşı 10 dan aşağı ve 
13 den yukan olmamak. 

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

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

3 - Talipler ilk mUracaatla
rında hüviyet cüzdanlannı -nufus 
kagadını· mektep vesikalar1 
azami bir senelik çiçek aşısı 
vesikası, sıhhat raporu ve 3 adet 
vesika fotoğrafı getirecektir. 
~~~~~-~~~~~-

Nikah 
Sabık İzmir gümrük nazırı 

merhum Nizamettin Beyin kllçilk 
kerimeleri Süeda Hanımefendi 
ile Ticaret umum mUdüril Naki 
Beyin nikah merasimi dUn icra 
edilmiştir. saadetler dileriz. 
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MOeaaıaı ı K. Ferit -

'e Eytam bankası mü
................. · nden: 

Merftezt 
abesi 
ubeıi 

: MahmutP.&ta batı 9. ıl 
: Bejotlu lıtiklal caddeıi 376 
: Sultan Hamamı 

TUZL.fl iÇMELER 
Sabahları 8 den itibaren Haydarpaıava har~ket ecleb Vift>mlan 

trenleri menhalara kadarı cllp gelirJer. 

Tahtakurusr, pıre, sinek, si rısint•k, gü e, örüıııc 
harnarrı böceği e sair ha eratı yumurtalarile 

beraber kat'iy eıı imha eden 



Cueteye goocier!Jccek mektııplano lizerlne fdare fçlDse ( 1dare) ylllya 
ııt ae (Yazı ) l~arttl konulmalıdır. 

• .,,._ """"'•"" ·uoıwup, ı., •• u ••hc'«'e•lla r••~••n ',. • ..., .. J'•nl•• • 
hıhw•-n. .. ııı.ıa.- • lıccılcaıscl• ı.ı.,. sH'lll oldllcll& 

-· a • , tttr • x rtet • •• tt=t 
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. "9'~Kut& ya srı abri ası\ 
,/1 kiremidi Avrupa'daki Emsali ~ 

4CJ Ayarında ve bazı Evsafça Onlar1:1 .,..~_ 
A;; Hatta Faik Olduğu Fenni Tahlil ~. 
~ Raporile Tahakkuk etmiştir. Y 

Son Sanayi Sergisinde T~kdirle gorülmüştür. 

lstanbul acentesi : Refik Sabri ve Şs,,! 
• • Ü t ~ 

Tütün Gümrük No. 26 - Tel. lst. 2319 

Balıkesir vilayeti encümeni da
imisindeıı: 

Firengi milcadelesi için liizumu olan 2000 liralık Mayıster Oç
yilz markıılı neoıalvarsan ve 700 liralık toı markalı bizmojenol 500 
liralık kodeks .. iyodür döpotas 21 temmuz 930 tarihine müsadif 
pazartesi güntl saat on beşte ihale edilmek üzere yirmi glin müd
detle aleni münakasaya '°azedilmişti.r. 

Talip olanlann yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini da
ha evvel vezneye teslim ile makbuzlan ve yahut banka mektupla-

• rile birlikte yevmi mezkO.rda encilmeni vilayete müracaatları ilin 
olunur. 

Muğla. vilayet nafia baş nıühen
~isliğinden: 

Bodrum-Akyol llzerinde Bodrum mebde itibarile altışar metre 
açıklığında 9 + 600kilo M. da 2456,92 lira bedeli keşifli Hacı imam 
ve 12+666 K. M. deki 6257,64 lira bedeli keşifli Hacı Mahmut ve 
17-+650 K. M. de 3168,88 lila bedeli keşif Koca sahreç köprü
lerile 40,000 ve 41-\-000 ve 42+000 K. M. larda ikişer metro 

'\Çil<Iılınaa fiç adet muhtelif me~ez 28temmuz1930 Pazartesi günü 
saat on beşte kapalı zarf uıulile ihale edilmek üzre milnakasaya 
çdcanldığından taliplerin viliyet merkezlerinde bulunan şeraiti 
umumiye dairesin<ie hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanune 
muayyen t e·ninatlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve 
fazla malümat istiyenlerin beş lira mukabilinde Muğla Nafia daire
sinden evrak suretlerini celbetmeleri ilan olunur. 

500 ton yerli kok kömürü 
münakasası 

Gazi Orta mualliın mektebi mü
dürlüğünden: 

Ankara Gazi muallim mektebi . için alınacak 500 ton yerli kok 
komürü iki temmuz 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile milnakasaya konulduğundan şartname suretleri
nin hergün m!.Zkur mektep idaresinden ahnabileceği ve "münakasaya 
iştirak edeceklerin % 1 ,5 muvakkat teminatlanna Ankara mektepler 
muhasibi mes'ullllğüne yabrarak usulu dairesinde tanzim edilmiş 
teklif mektuplarım 22 temmuz 930 salı ihale günü saat 16 da 
Ankara mıtakası Maarif Eminliğinde teşekkUl edecek olan 
mektepler milbayaat komisyonun reisliğine tevdi eylemeleri 
ilin olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden: 

Esas No. 
20 

Kiralık konak 
Mevkii ve nev'i Sabık ican 

Nişantaşanda Tqvikiye caddesinde Saitpaşa 3,000 lira 
konağı ittisalinde 144-146 numaralı konak 
(Elyevm Mektep) 

Balada muharrer konak ıeraiti atiye ile müzayedeye konulmuştur. 
1 - Müzayede kapalı zarf uıuliyledir. 
2 - Talipler yDzde 5 nispetinde depozito akçası verecektir. 
3 - Müddeti icar bir senedir. 
4 - Bedeli her üç aylığı peıinen dört taksitte tesviye edilecektir. 
5 - lhale 30-7-930 çarıamba günll saat on altıda irae edile-

cektir. Taliplerin ve fazla tafsilat istiyenlerin Şubemize müracaat 
eylemeleri. 

= SJ'\VISJ HE~ VE~DE 5 KU~U$ .=' 

MATBAA YE. İDAREHANE.: 
(STAN'BUL. BabıaU, Ankara caddesinde •vAIGT YURDU. 

Tel 1970 ( ldare) t97l tYazı)120? (Kltapı Tetgrar : Vakıt. Posta kııtusıı : 411 

[ Devlet DemlryoUarı llAnları ] 
Kayseri poz bölüğü alta aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla mü

nakasası 30 temmuz 930 çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
nnı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu kitip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini Oç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden Kayseride Kayseri - Sivas 
inşaat müfettişliğinden tedarik edebilirler. 

• .. Jf 
Bin ton yerli kok kömfirüniln kapalı zarfla münakasası 4 ağustos 

930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 1 

idaresinde yapılacakbr. 
iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatlannı 

ayni glinde saat 15 e kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaşada İdare vemelerinden tedarik edebilirler. 

Jf Jf Jf 

Elli ton ıürşoför yağının kapalı zarfla mfinakasası 4 ağustos 930 
pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryollan idaresinde 
yapılacakbr. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla· 
rını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver
meleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

.. Jf .. 

H.P.Elektrik santralında yeni yapılan mfibeddile tesisatından dolayı 
idarenin ihtiyacı kalmıyan 180 beygir kuvvetinde çift inbisath ve 
G. Luhter fabr&kası 1902 mamulibndan bir adet buhar makinesi 
ile dinamosu 19-7-30 tarihine müsadif cumartesi günll saat on 
dörtte aleni milzayede suretile satılacaktır. Talip olanlann tarihi 
me:z:kura kadar her gün H. P. de ele!drik santralına müracaatla 
makineyi görebilecekleri ve yevmi mezkürda H. P. mağazasında 
isbatı vücut eylemeleri ilin olunur. 

* .. * 259 kalem tıbbi ecza ve sair malzemenin kapalı zarfla müna-
kasası 4 Ağustos 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 

-
Seyrisefain 

Merkez ıcentcsl: Galata Köprü baştnda 

Beyoğlu 286!. • ~ube acentest. Mah· 

mudiye Ham altında lstanbul 2740 

AyH~k sürat postuı 
( M E R S İN) vapunı 15 

Temmuz Salı 17 de Sirkeci 
rıbbmmdan hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Kilçükkuyu, Edremit, 
Bürhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve avnı iskelelerle birlikte 
Altınoluğa uğnyarak gelecektir· 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

l:.ersln sür'at postası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 16 Temmuz Çarşamba 

1
11 de Galata nhbmından 
kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Küllük, Fethiye, Finike, An
talya, Alalye, Mersine gider 
ve T aşucu, Anamor, Altiye. 
Antalya , Finike , Fethiye, 
Küllük, lzmire uğnyarak gelir 
Çanakkale için ;yalnıı: yolcu 
alınır. 

Mudanya postası 

1 

( Cuma, Salı ) Mudan;yaya 
uğrayarak Gemliğe kadar 
( Pazar, Çarşamba ) Mudanya
ya kadar saat 9 da ( Cumar
tesi, Pazartesi, Perıembe) 
Ereğli vapunı tarafından ara• 
hk postalar Armutluya da 
uğrıyarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri
sefain nhbmından kalkarlar. 

Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. -~ı•[••••••••••--ıııiıııi-... __, 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat BAR'flN h:~P!~ Postası 

teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu AYDIN vapuru Pa t s 
14 Temmuz zar e 

katipliğine vermeleri lazımdır. 
Sirkeciden hareketle Ereğli, 

Talipler münakasa şarhıamelerini beş lira mukabilinde Ankara• · 
da ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. Zonguldak• Barbn, Kurucaşile 

. 
• 
lstanbul Gümrükleri muha-

faza memurluğundan: 
1 - Gümrük Muhafaza merakibinin Aya kapıdaki kızak terti

bab 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartname musaddak nushası müdüriyet komisyon kitabe

tinden alınacaktır. 

3 - Taliplerin bu işle meşgul olduğuna itimadı mutazammın 
vesaik ibraz etmeleri ve % 7,5 teminat akçalarile birlikte 2 ağus
tos 930 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de ibalesi icra 
kılınmak üzere muhafaza mlidüriyetinde hazır bulunmalan. 

Kokulan ruhnevaz ve haftalarca sabit, derecesi yüksek 

E5JINS, KOLONYA 
ve bütiln tuvalet levazımanızı Bahçekapıda Ticaret Borsası karşı

sında Ramazan zade Cemal ecza doposunda bulursunuz. 

Evkaf Levazım müdürlüğünden: 
Miktan Cinsi 
1300 kilo Tuz 

200 ,, Beyaz peynir .. 
150 ,, Kaşar peynir 
300 ,, Reçel 

4000 ,, Arpa 
4000 Saman ,, 
1000 " Kepek 
6000 adet Limon 
2500 ,, Kibrit büyük kıu.~ 

Guraba hastanesine lüzumu olan balada muharrer dol<uz kalem 
erzak ve hayvan yemi ayrı ayrı aleni münakasaya vazedilerek tem
muzun on altıncı çarşamba günü saat on beşte ihaleleri icra edi
leceğinden talip olanlann ıeraiti anlamak üzere her gfin Levazım 
idare5ine ve ihale günü de idare encümenine mUracaatJan. 

ve Cideye azimet ve avdet 
edecektir • 

Tafsilat için: Sirkeci salonu 
karşısında Nizam oğlu Han No. 2 
Telefon: Ist. 354 

·--------- ·····-=·=----···· _.._ ..... ____ ........ ____ . ~ ...... 
1 yelkenci YAPURLARI ~i 
ii Karadeniz postası :! 
İ! S vapuru il amSUil 16 Temmuz 
:ı 

Y Çarşamba 
İi akşamı Sirkeci nhbmından 
ft hareketle (Zonguldak, İnebolu, 
b Samsun , Ordu , Giresun , 

1 
.. Trabzon, SUrmene, ve 

Rize ) ye azimet ve avdet 
p edecektir. 

1 T afsilit için Sirkecide Yel
kenci hanında kain acentasına 

i müracaat. Tel. İstanbul : 1515 il 
;na:s;;;;1111UC11:11::11&1111:11----

Dr. A. Kutiel 
Muayenehane ve tedaVil elektrikl 
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İstanbul Erkek Liseıi Müdür· 
lüğünden: 

İstanbul Erkek Lisesi l>u aene 
mezunlarından lıtanbul' da bulu· 
nanların temmuzun 20 inci pazar 
günü aaat 11 de mektebe müraca· 
ati eri. 

Profes ör Doktor 

r M. Lutfl 

1 

Gülhaoe ve Cerrahpaşı hastaneleri 
Marazı tşertb muallimi 

Dahili Ya l:ntaııl lau&alaniaı Cuma - Puu-
1 dan mada her ,ııo llddeıı aocıra Dl•aı11c>l 11 

Şekercl Sokak N. 7 il. bbal etmektedlr. 
• , Tcıeron . lst 2136 

Mes'ul miidur ı Refik Ahmet 


