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Zaferi kazandıranlar 
...................................................... 

(Ustarafı 1 inci sayıfamızda ] 
eşkiyaya yardım edebileceklerini 
zannediyorlardı. 

Fakat tenkil kuvvetlerimizin 
basiretkarane hareketi asilerin 
bu plinlarıpı bir hamlede boz
muıtur. Salih patanın idareai 
altında hareket eden bu kuvvet
ler 24 haziranda ( Ercit ) in ti· 
malinde Zeylin deresi mıntaka
aında qkiya ile temu ve mOsa
demeye bqlamıttır. 

Bunun tlzerioe ilk kıt'a ola
rak aevkedilen binbqı ( Y •tar ) 
Bey kumandasındaki suvari kuv
vetlerimiz Af orik dailan mın
takumda teaadnf ettiği eıkiya
yi tart ve tenkil ederek {Ercif) 
mıntakuına varmıtbr. Mnrteci 
takiler in tamamen yok edilmele
ri ve ocaklannın söndilrülmeai 
için mnrettep kıt' alanmız 26 
haziran sabahından itibaren ni
zamlanndan hadise mahallerine 
aevk Ye tahrik oJunmuı ve yor
pnluk bilmeden, hiç bir mani
den yılmadan yıldınm gibi asi
lerin tepesine yetiımittir. 

Sonra Zeylin mıntakasındaki 
pkiJer ikiye aynJarak Seyit Re
ıol kumandaaındaki kıaım (Ercit) 

mmtaka•na Ye(Kaa Hnaeyin)otulla-

bir halde Zeylin ve Hacıdiri 
derelerine 11ğınmıtlana da kıta
abml!ln bu dereler etrafında 
tedricen 11kıtan çenberi içinde 
biç birisi kurtulmamak ıartile 
yok edilmiftir. 

10 temmuz perıembe gOnli 
akpmından itibaren tenkil ha
reketi nihayet bulmuttur. 

Erzurum, 14 - Tenkil hare
keti etrafında aldıi'Jm mOtem
mim malOmata nauru, tenkil 
edilen pkiler lran hududundan 
Zeylin deresine pçen .. kiler
dir. Bunlardan bir teaeai kurtul
mamak Oue hepai imha edil
miılerdir. 

Ajn dajmda bulunan pki
lere ıelince, bunlum tenkili 
ayn hareklt bqlanmuına va
beate g6rOlilyor. 

Salih Pqa Karakhede faaliye· 
tine devam etmekte, tenkili ta
kip eden vaziyetle m91ıuJ bu
lunmaktadır. 

lbrahim Tali beyin yeni 
beyanname al 

Başvekilimiz 
On gtJne kadar geliyorlar 

Aldığımız mal6mata göre Baı 

vekil lamet paıa hazretleri 10 
g&ne kadar ıebrimize gelecek-

lerdir. Pqa Istanbulda bir ay 
kalacak ve Sivliı hattının kOıat 

resmini icra eyledikten ıonra 

Malatyaya giderek Adana tari· 
kile Ankaraya avdet edecektir. 

Büyük yollar 
a~ şehir bi;/;irl,;e f05e ile 

ballanacak 
Nafia Veklleti yollann ıslah 

ve tanzimi için yeni ve büyük 
bir proje hazırlamaktadır. 

Bu projeye göre Ankara-ütan
buJ ve Ankara • lzmir arasanda 

iki btıyOk ufalt ıose yapıla
cakbr. 

Bu yoJJarın iopsı tasavvurile 
vekllet ehemmiyetle meşgul 

olmakta ve proje Nafıa vekili 

Recep B. tarafından tetkik edil
mektedır. 

Maliye vekili 
Ankaradan alınan haberlere 

c Telgraflar ) 
17 haydut 

-·-
lzmirde yol 

kestiler 
lzmir 14 (Vakıt) - Tireden 

lzmire afyon getiren bir kam· 
yonun önüne 17 silahh çıka· 
rak afyonlan almıılar, diSrt yol
cuyu soymuşlar, ıofısrn yarala
yarak kaçmıflardır. 

14 Temmuz 

14 Temmuz 
Fransızlar dün bayram

larını tes'ıt ettiler 
Şehrimiz Fransızlan 14 temmıd 

milli bayramlannı dün hararetle td
it etmişlerdir. 

Saat 11 de bütün Fran81Z kolon..ı 
Sefarethanede toplanmıştır. Fran,_ 
SefiriM. dö Şambrön Sefaret ve kon 
losluk erkAnı ile beraber merasim 
lonuna girdiler. Sefaret yatının bah 
ye efradı rasimei selamı ifa edi)·orla 
dı. 

Pariate bir ·eltreamile tea- Sefir Hz. gelir gelmez Cnyon Fra 
it g e~ildi sez cemiyeti reisi ''e İstanbul refikinı 

P · 14 (AA) 14 t U izin Başmuharriri 1\1. De Gof tarafı arıs, . . - emmuz m -
li bayramı münasebetile bir geçit res- dan, çok alkışlanan bir nutuk söyle 
mi yapılmıştır. Reisicümhur ile hükü- di. M. I.,ö Kont Dö Şambrön bu nut 
met erkanı birçok Fransız ,.e ecnebi ri- kendisine his zarafet ,.e güzel bulu 
cal bu resimde hazır bulunmuşlardır. larile mukabele etti ,.e sözlerini, haz 

bulunanları büfeye da,·et ederek biti 
lngiliz amelesi di. 

H temmuz münasebetile dün şeh 
Hındiıtan da muhtariyet ve- miz sefaretleri memurl:ı.rı Fransız 

rilmeaine tırıftar faretine gelerek tebrikatta bulunmur 
Londra, 14 (A.A.) - Müstakil •· Jard 

mele fırkası milli meclisine Hint mil- ır. , . 
ıetinin tam bi 'd ri hta · t h k· Gece de Ünyon Fransez de bır s~ r ı a mu rıye e a .

1 
. . 

kı olduğuna dair bir karar sureti tek- yare verı mıştır · 
lif edilmiştir. Meclis bu takriri kabul F_r_a_n_s_a_d_a 
etmiştir. 

göre Maliye vekili Saraç oğlu -------
Şükrü B. Cuma veya Cumartesi Düğşen tayyare 
günil ıehrimize gelecek ve Da- Kartaca, H (A.A.) - Askeri bir 
yinler vekillerile temas etmek tayyare yere düşmüş ve parçalanmış-

tır. Pilot kendisini paraşüt vasıtası ile 

Milli mil.da/ aa bat~esl 
ne kadardır! 

Fransa hilkümeti mlidafaai 
n ile Emin pqa kumandHmda
ki diier bir kısım da ( Dedeli ) 
Ye (Patnot) a yllrOm&flerdir. 

Erzurum, 14 (Akpm)- Ibra· 
him T aJi bey ikinci bir beyan· 
name neıretti. Bu beyannamede 
imhanın yalnız ukerin defil bDtiln 
halkın yardımı ile vuku buldu
ğunu, 1000 den fazla miliı aakeri 
kaydedildiiini ve 91kiyaya yar· 

dam eden k&yler halkının imha 
olundujunu bildiriyor. 

üzere Avrupaya gidecektir. kurtarm::ı·•a muvaffak olmuştur. 
!======================== 

metine resmi bir protesto gön- l{ıralan emri 

milliye bütçesine 650 milyon 
frank ilavesi için mecliae mllra· 
caat etmiıtir. Bu paranın 280 
milyonu harbiyeye, 180 milyonu 
topçu teıkilitına, 35 milyonu 
istihkima, 15 milyonu levazım•, 

30 milyonu sıhhiyeye, 20 milyonu 
barutlara tahsis edilmiştir. 

Aailerin tenkili için emir ve 
kumanda uhtesine verilen kolor
du kumandanı Salih paıa vazi· 
yeti Ye kıtaabmızın barekAtını 
yalandan Karaköseden ıevk ve 
idare etmiıtir. Kıtaabmız topla
nmcıya kadar eıkiya muhtP-lif 
kuvvette guruplar halinde Bar
giri (Merdaye), {Erciı) ve (Pat
nos)a taarruza devam etmişlerse 
de üç mmtakadaki asiler kuvvet
lenen kıtaatımız tarafından fev-

kalAde çok zayiata maruz kaJmlflar, 
bilbaua tayyarelerimizin müte
madi bombardımanlanndan aer
ıemleten etkiya S temmuzdan 
itibaren, 9uncu kolordamuz kıta
ab ile kolllfU 7 inci kolordumuz
dan emrine gönderilmiı olan 
diğer kıtaat tarafından mOfte
rekea kutablarak taarruza bq
lanılmıı ve neticede etkıya ı0r6· 
leri çok perİfan Ye münhezim 

ngreli bugiine baralalllllfb. Kong
reba,On 18at 13,da Ttırk ocağında 
toplanarak idare heyetinia alb 
ayl.k faaliyet raporu okunacak 
10n ittllfname menubu edi
lecektir. 

aeyretmiıti. Çilnkll Retidenin 
yapbğı İf, bir oroapuluk, Mebru
re Hanımınki iae bir eğlenti idi. 
Ve 10nra bu bile olmasa, temel
leri devrin rical ve ekibirinin 
yaJıkazığmı andıran .. ilam 
eaerlerine merkOz bulunan bu 
evi, hangi babayiiit taflamak 
ceaaretini kendinde bulabilirdi? 
Hatta aadece bu kadar mı, za
vallı Numan ve Yunua Ağalar 
bile kaç kereler bu e•e ıelen 
mtlfteriiere yol 161termek mec
buriyetinde kaJmamıılar mı idi? ••• 
Damı albnda kerhane IO

kaklarındaki evlerde geçmeıi 
habr ve hayale ıelmiyen ytlz
ler kızartıcı bin bir ayıp ve re
zaletin irtik&p olunduğu bu 
evin adı, yalnız bu 1emtte de-

Beyannamede Ağrı dağı hare
kib için ıimdiden halktan bin· 
lerce kimsenin göollllü kayde
dilmek üzere müracaatta bulun
duğu bildiriliyor. 

T aynı~ mubabiri ne 
diyor ---Tavmlsin Tahran muhabJ .. 

rine göre Iranın lhtıl.S/ı 
b'zimle değil, asıl Rusva 

ıle imif. 
T aymiain Tahran muhabiri 

Ain dağ badiseainden bahledeo 
bir telgrafında ıu malftmatı ve
riyor: 

"Ararat daia badiaeainde 
TOrklere tiddetle mukavemet 
eden Kürtkler, ıOpheaiz, Iran 
kOrtlerinin lebdarane bialerile 
karfılan makta dırlar. Türkler, 
bunlardan bazılarının hududu 
geçtiklerini iddia etmektedirler. 

Bu ıuretle Tllrk - Iran hudu
dunu tahdit komiayonunun fa
aliyete ıeçeceği bir ıırada nazik 
bir vaziyet balll olmuttur. 

Bununla beraber Iran hoka-

iil, hatta koca Betiktqta (Be
yaz konak), (Şea konak)b •• 

Yapbğı muamele, (Fericliye)nin 
Hkeneainden farkaız olan Meb
rure Hanımın adı, 1emtte Meb
rure Hanımefendi, kezalik yap
bğı İf, Beyoğlu doğru yolunun 
k6fe hatlarım bekliyen maruf 
ve mOaecc:el pezeveklerin it· 
lerinden fark11z bulanan Niyazi 
Beyin iami, Niyazi Beyfendi idi. 
Aaabt, pabrbca, h..... g6r0nen 
kütle, or01puluk ve pezevenk· 
likte bile zenginle fakir araıına 
bir fark koyuyordu. 

izbeye; harabe kenar k6ıe 
bir evin bodrum k~tma 11jman, 
zavalb, dllfktba kadınlara kU'fl 
yumrukı.nm ullıyan balkın göz
leri AJaflan albnda daha epa 

derilmemiştir. M111r pır lemsntoıunu kepa-
Daha fazla ıarkta, Sovyet tıyor 

bükümeti ile Iran arasında da lskenderiye, 14 (A.A.) - Parla-
bir takım hadiseler vuku bul- mentonun birinci içtima devresi kıra

hn bir emirnamesile kapanmıştır. 
muştur. K bol 

Rusya hükumeti bazı Kafkaa ay an tayyareciJer 
muhacirler:ni takip iç~n lran - Rangoon, 14 (A.A.) - İngiltere 
arazisine küçflk bir kuvvet aaı... ilı Avusturalya a~uıda .bava tariktıe 

1'tr cevemn ·apmakta iken yeFc du~en 
dermiştir. Bu Kafkaslı muhacir- ve Birmanya'h köylüler tarafından 
lerin lrandan hareket ederek bulunan tayyareci .Nattews, temmuzun 
Rus araziıine tecavüz e~tikleri on ikinci günü Prome'a getirilmiştir. 

Arkadaşı Hook'un akibeti hakkında 
iddia olunuyor. henüz malt1mat alınamamıştır. Köylil-

Sovyet htıkümeti 1921 mua· ler ile birkaç polis ve bir doktor kay-

bedesine istinat ederek bu hare- bolan tayyareciyi aramaktadırlar. 

ketini muhik ıöstermek iatiyorsa Belediye nıemurları 
da lran htıkCimeti buna kabul nizamnamesi 
etmemekte ve bu hareketin te- Ankara, 14 (Telefon) - Da· 
kerrür etmemesini talep et- hiliyece hazırlanan belediye 
mektedir. memurları nizamnamesi Devlet 

Bu siyasi gerginlik, ticari ıuruında tetkike başlanmıştır. 

münasebata ait müşkülleri artır- intihap feshedildi 
maktadar. İranlı tacirlerin Rus- Adkara, 14 {Telefon)- Devlet 
yada düçar oldukları mütkliller ıuraaı Tavas belediye intihabmı 
için lran mecliıine ticari iılerde feshetmiştir. 

bilmiıil mukabele hakkında bir Şiddetli zelzeleler 
liyiha takdim olunmuı, llyiha Tahran, 14 (A.A) - Şapur, 
ikinci defa okunarak kabul Buıir ve Hoyda tiddetli zelze· 
olunmUfhır. leler olmuıtur. 

rezaletlerin cereyan etmekte ol- yatağında yattıktan sonra Niyazi 
dutu eYlerin elektrikle ziyadar Beyle ııhriyet ve dostluk kes
pencereleri kartwnda haz ve petmif olurJ.rdı. 
inbiaat ile hayran ve mearur Bir kimse ile tanııtağı zaman, 
gtll6yor ve bunu pek tabii ve Niyazi Beyin ilk İf ı, onu evine 
mutat buluyordu. daYet etmek olurdu. 

Çilnkll enelkiainde kendi ıı- Niyazi Bey, bir gOn dtııtındtı: 
nıfına menıup bulunan, kendi Beyoğlunda köıe baılarmda 
komıuau olan orta halli, fakir bekliyenler, bu kabil hizmetler 
almmn terile geçinen adam eğ· mukabilinde tutturabildiklerine 
leniyor, diğerinde, kurulduğu para alırlardı. Kendiıi ise bunu 
otomobilinin kaldanmlardan 16k- hasbi olarak yapmakta idi. Buna 
tüğü çamuru bir balgam halinde cidden kızdı, içerledi .. 
kliçlik tabakamn alnına, yüzilne, Yaptığı itin pezevenklikten 
burnuna, gözüne, kulağına çe- farkı olmadıktan, herkesin naza· 
neline, göyıüne paçasma fırla- nnda kansına erkek getiren 
tan ekabir, bütün ir ve baya koca diyerek tanındıktan ıonra 
hudutlarını qarak gönül eğlen- bu yük alhna girmesine mukabil 
diriyordu. para almamak, Niyazi beyin 

Niyazi Bey, ahpabı çok bir tellkkiıine göre, affedilmez bir 
adamdı. Sokağa çıkbğı zaman, hamakatti. 
ıağa ıola ıelim vermekten çok Buna nazaran Niyazi bey ve 
defalar adımlannı kar11tınr, yü- Haçator efendi, yekdiğerlerine, 
r6ylş0nli f&flnrdı. Adedi bOyOk bulduklan mDıterilerden aldıkları 
bir yekOna varan bu abpaplar, delliliyeyi milnasafaten paylaşa
birer ikifer Mebrure Hanımın caldarda. 

Bahriyeye 120 milyon ye hava 
teşkilatına 250 milyon fulai 
ahsisat verilecektir. BundaıMtat
a hükumet 476 milyon 4a aun

zam bütçe talep etmiıtir. Bu 
suretle talep olunan fazla bütçe 
bir milyar yilz yirmi alb milyon 
fransız frangana baliğ oluyor de
mektir. 

Arabistanda elçili2-imiz 
Aldığımız malümata 16re 

hllkümetimiz Necit, Hicaz ve 
millhakatı Arap hllkOmetlerin
de bir orta elçilik ihdu etmit 
ve bun un maslahatgüzar ilnva
nile tedvire oradaki siyui mn
messilimiz Aptülgani B. i me
mur etmiftir. 

Ticareti kolıylıttımık l9ln ... 
Atina, 14 (Anek) - Yunanistan hükO· 

meti Türkiye ile muamelAtt ticariyenin 
tC\'Si ve te hili için Şarkt Trakya hada· 
dunun bir çok yerlerinde gümrük idare· 
!eri tesisini Turkiyeye teklif edecektir. 

Haçator efendi bulduğu mOf
teriden ücretini alacak, onu Ni
yazi beyle tamıhracakb. Ondan 
sonra Niyazi bey, onu evine gö
tllrup Mebrure bamma prezante 
edecekti. 

Karısı bu işi gönül eğlendirmek 
ıçın yapıp mukabilinde para 
istememesi, aptallığın en bDy&ğti 
idi. Her külfetin mukabilinde bir 
nimetle kE"·· !laıması ilzam fel
mez mi idi. . Onun için bir gOn 
Beyoğlunun yüksek bir tabakaya 
mensup pezevenklerinden meıhur 
Akbıyık Haçator Efendi ile akti 
mukavele etti: 

Fakat bir şartla: Bunlar ara
sında Mebrure Hanımın zevkine, 
tipine uygun olanlan vana.. O 
zaman aralarında birbirlerine 
parula verecekler, badehu bir 
kaç gece sonra Niyazi bey yeni 
ahbabı evine davet edecekti. 
Haçator Efendi ziyaretçiye sıkı 
fıkı şunu tenbib eyliyecekti: 

(Bitmedi} 
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Ankaradan mektup ~:::~~~-~ü~:~==.:i Sevgililer nerede 
Anakucağını ziyaret Temmuz~ıg;::~. Londrada Şükran H. bir rivayete göre Nazilliye 

kaçmııtır Keçiören batlannın ıükiinu - h~ıta çocukların 
gözlerindeki azap - Atlıkannca dönerken .• 

toplanacak olan beynelmilel ta· 
vukçuluk kongresine hOkftmeti
miz namına ziraat mOıtefUI lhaan 
Abidin, Himayei etfal reisi Fuat Bir doktorun tavassutundan da behsediliyor 

Analrııaıfıntla 6akılan yavrular 
Ankarada himayei etfal bi

aumı ıezdlkten IOllra himayei 
etfalia Keçi6rendeki çocuk ba-
kam Y_ll'd~u da ıirmek inedim. 

Himayeı etfalin otoblld ... 
Nlaleyin erkenden beni otelden 
alda. Kasa bir zaman sonra ıe
lürden P1nn11 bulunuyorduk. 
Bua lnamea Mudanya ile Buna 
~daki hıyabanı babrlatan 
iki . tarafı •taçla bir yoldu 
ıeçtik, ballan, klfkleri Ye me
~eleri arkada bD'1lkarak ilel'-
liyen otob&a, Keçiarendeki 
~ bakım yurduna e~ illç 

n~e çıktı, hiz de mOdOr hanımla 
'birlikte mtlesse.eyi gezmiye baı
ladık. 

bllk ..,._.--ıtllrl>oktar 
la••ımı f&t&r8yorda. uı__ ;-~_,,;.; ...._.._. 
etfalia çocuk bala namayel ~ 
"A m JUl'dana naKuoaıı,, diyorlar. 

Boytık bir bahçe içinde biri 
Jeni b·r· - · :ki bina. 

1 · 1 .n doktora ile 
.. :.ı ,.relik, IDerdiyenJeri 
pktıı .da be,u hutane 
•11afu. - .1ir ... ffaaam bili 
-..ı.c1u Ambeata mlldllrO 
Ane a-. 

Keçilna batlannm lakin ro
lellitl tpade ha alet JUYUID
da beyu elblMU tenç kadm 
bana bilmem niçin ferapti tem
IİI ec:lea paç bir rahibe gibi 
plcli. Ellddea latanbulda mele· 
tep muallimlili ediyormUf, 
IODra Ankaraya ıelmit, uzun 
1eaelerdeab~ri burada çalıpyor. 

Doktor laamm, sabah muaye· 
o 

A1111~•talı mDdllrD Ay,e H. 

Eald binanm Oat kabnda bGyllk 
çocaldann yatakhaneleri var. 
Çocuklar bahçede oynamakta 
olduklan için pencereleri açık, 
bol havalı genif aalonlarda bot 
karyolalar sıralanıyordu. 

Eıld binanın en alt kabnda 
yemek mua ve 11ralan var; bir 
tarafta da bir havuz. 

. ~ahçedeki yeni bina, mima
nımden de belli idi ki son se-
nelerde yapalm1tbr H. . 
tf 1 

• ımayeı 
e a c • t• b . emıye ı, ura11nı genif 
hll' •aha içinde bOyllk bir eski 
k6şk olarak almq, sonra bir 

tetrlkaau & 

B. lerin ııtirakı takarrür etmİftİr. 
Ihsan Abidin B. bugOn Anka- lımit valisi Klzim Pf· nın km 

=:::r=a=d=an==='=eh=r=im=i=ze~g;...e=le=ce.kt.ı.·r •. --ı Şilkran hanımın aktar Muammer 
bina daha yapbrmlf, timdi bir Rueea B. le ikinci firan hadiseai 
bina daha yaptırıp mllea
seaeyi biraz daha teni etmek 
niyetinde. 
Anakucağında gezdiiimiz ikin· 

ci bina mini minilere mabauı. 
Burada bir aalonda hasta kn
çllkler yabyor. 

Bunlar karyoJalannda etraflann
da dolqan hastabakıcılara, mlldOr 
hanıma ve nihayat bu garip ıiya· 
retçiye ıeuiz bir nazarla aanki 
bütnn dertlerini dylOyorlarmıt. 
ayni ıOkut içinde 0 mOtlıit kim· 
ıeaizliğe mahk6miyet cevabım 
alıyorlarm11 gibi bakıyorlar. 

Müdür haD1m her birisi için 
ayn ayn izahat veriyor: Bu yav· 
nılann kimisi \Jmamen metruk 
kimisinin yalnız annesi varmlf, 
fakat çocuğuna bakacak kudreti 
olmadığı için onu getirip buraya 
bırakmq, le imiai de fakir babası 
tarafmdan muvakkat kaydile 
getirilmq; fakat zavallı baba 
kim bilir naaıl bir ıefalel ve aczin 
ateıten çemberi içinde kaıılıp 
bunalarak bir daha gelip yavru
sunu alamamıf. 

Başka bir salonda sıhhatli, 
nur topu gibi yavrucuklar yab· 

glla ıeçtik~e e11Vh bir ıekil 
almaktadır. Bu huauata tehrimize 
gelen haberler biri birini nakzet· 
mektedir. 

Bit riYayete ,are firar mahi
rane bir pllnla tertip olunmuı 

ve mf bu İf için Istanbuldan 
lzmire bazı zevat gitmif, gizlice 
Şiikran H. la g&rlqmeğe muyaf
fak olmuılardır. 

Şnkran H. bir gece kıyafetini 

değiftirerek Muammer B. in ar
kadqlanndan doktor M. B. le 

creraber eYden çılmut Ye bir 
otomobille (Nazilli) ye gitmiftir. 

ikinci ri•ayete gire de 

ŞOkran H. pazar günü aile in
den habersizce ( GUlcemal ) 1 ~ 
ıelırimize kaçmlf, Muammer 
B.le burada buluımuıtur. Bu su · • 
retle Oç ayhk bir aynlaktan sonra 
tekrar kavuşan çiftlerin Bo az· -
çİDİD tenha bir köyünde t tlı 
saatler yqadıklan ıöylenmek· 
tedir. 

Diğer taraftan Klıım paşa 
aileainin bu hadise mllnasebe i
le lazlannı evlatlıktan reddetmiş 
bulunduldan kuvvetle iddüa e· 
dilmektedir. 

Şnkraa H. hakkında allece 
verilen bu karar kanuni mera• 
simle de ikmal edılmit ve genç 
kaz aile OnYanile her ttlrlil mi
ru hakkından mahrum bırakıl· 

IDlfbr. 
yordu. • ••••• 

Bahçeye çıktık. Oyun yeri. • 
Kontratsız evler 

~~~":':;~ ken.;;:: istik at teklifi 
ı.: uılm•ı yavrucuklar llnumetle Bmvall meli'tdce 
d6niiyorlar k 1 -"10 H- k . • Al arlUUllltı l'lıtll~ ~ılıtı • o111yor ar, ... yor- u timetımız man gru· Bmftli metrik• idaresi uhdesiade-
lar. punun teklifini ehemmi- ki bazı evleri kontrataız olarak kiraya 

Küçükler arka arkaya bir merdi· • • Tel'IDİf ..,. emanet bundan dolayı em-
venden çalap, bir bir, kendilerini yetle tetkık edıyor .all .. trtked• cesa ı.temiştir. Bm-
meyilli bir kızaktan qajıya Bir Alman grupunun bllkt· ...ıı metrüe ldar• ceza Yermlyeee-
b •-- 20 mil I!- •-- • d finl llylemft ve Od daire arasındaki 

araauyorlar, ae.iniyorlar, seftııi· met~ yon 11n1 ~ymetm e bu mee'ele Dahillye VekAletine bildt-
yorlor. demıryolu malsemeaa Yermek rllmlftlr. 

iki yqında, Uç yqmda, dart saretiJe ikraz teklif ettiğini ev- - --------
yaıında kOçllkler, bir kOçük velce yazllllfblr. Poliste tayinler 
topun arkasından, tin tin, ko- Ankaradan gelen mal6mata Polia U~efl şube müd rü Hilmi 

1 d Ü !ar •--"-- lar x b teklifi" eh • Beyin latanbul nüfus müdUr lUitlne ve 
ıuyor ar, Üf yor 'AaAA&yor • gure gru~n u emmı- •bık polia Şabe mfidtirlerind• Kerim 
seYiniyorlar, daha kabaca bir yetle tetkik olunmakta ve mllza· BeTia Hilmi Beyin yerine tayinleri ha-
küçOk delikanlı, hiaikletle dola· kerat cereyan etmektedir. ber almnuştır. 
pyor, etrafına gururla bakmıyor, Dlter ~aftan demiryol infaab , ... ,ll!l=ty==a=-ıhııı=a=ttm-==d;ma=d;=a==ııb:s;ıir:çkı::::ıı:a=ç •-,an•e• 
seYioiyor. memleketin bu tarafmda deY kadar ray feJ'fİJatma bq)ana• 

Onlann hepsine bakıp sevi· adamlarile ytlr&mekte ve hatlarm caktır. 
niyorum. Oh, yavrular!.. bir an evvel ldlpdına çalııdmak- Sivua 15 kilometredeki Kml-

Anakucağana ptiren otobO., tadar. Bu c:lmledea olarak K'll- ll'IDAk klprlllldn ray dlfQl8 
beni öğleye dojru oradan ayır- tabya • Bahkeair batb lcAnuna- meaiai de birkaç ıtıne kadar 
dı. • • 1f. enelde açdacak, Feyzipqa • Ma· bitecektir. 

ıirmif, yine aoldan çıkmıt dedi. - Usta kodestekiler kadar bir müddet konuştular. Seslerini ~ 
Buldunuz, değil mi? tamam... sağlam. Şeytan bile içeriye gire- &:~ordum ama ne dediklerini an-

• Maktul uyanrkken öldürülmüt- mez. dun. "Mahrek,, "namludan 
.tür. Ne olup bittilini farketme- - iyi haydi artık gidini h~taki sür'at,, "zaviye,, "sacle-
miıtir samnm. Olüm çok ini ol· - Onlar da uzaklaştı. Şömine- me ' inhiraf,, gibi bazı kemtte1 r 
muf ••• Ne buyurdunuz? müddet nin yanındaki melon şapkalı me- duydum. Doğrusu ya Vans'm 
mi 7 Eh hemen hemen aekiz aaat mur bize doğru geldi Masarı.m suallerle ne kazanacağına: akıl 
kadar var! üstüne iki cıgara izmariti bıraktı. diremedim. 

Yazan : s. S. Van Dayn Hat aordu: Heyecansız, sönük bir sesle: O Hagedon'a te§ekkür eder-
Hat müstehzi bir tebessümle Nakleden : Ômer Fehmi - Şu halde ıece yanamdan - Şöminedeki gaz bonılamun ken biraz evel dışarı çıkmış olan 

IGllU: H..~:e:!::"!e~~da kuzum?. yarım aaat aonra demek? üstünde buldum. Ehemmiyetli de- polis müdürü Obren geri döndu 
- Bu iddianın doiruluiunu - Onu . · Doktor aaatine baktı. ğil ama b8§ka bir feY de yok, dedi. Vans ile Hagedon'un yanrnd 

telrefffil edemem. Gerçi bu nevi doktor' •en bıze anlatacakam, - EYet dedi tam yarımda. Hat isteksiz isteksiz söylendi: geçtikten sonra Vans'a alaycı b·r 
~ik lmrtunlar kafatulardan pey- :; Dokto b . . - Doktor bugün rapor vere- -Ne yapalım Emeri ! Sen bizi sesle: 
nirmit pbi seçerler .. akat ne de ce.ede yaJd r b yz bir lilcaydi ile ceksiniz, zannederim? bekleme, dairede bulU§unız. - Ne kadar da meraklısın ! 
olaa ondan aonra taa penaza ka· renin turaa:d • b araya baktı çeh- Doktor çanww kapıyarak Emeri'yi !f!119don ta~p etti. dedi. 
clar fidlp oraya aaplanmuı için izleri vardı K alt ~nda barut mrnldandı: - Ben gıdiyonım dedL Kurşu- Vans'm cevabmı beklemed n 
~k yalandan ablmıt olmuı lazım. &f&iı aarbn ko ugun kenarından - Evet evet akşama doğru nu saklıyacağnn. Üzerinde pya- Hagedon'a döndü, sordu: 
ffalhald Jiisbapnm söylediği me- maklannı bükt·~lH ~ldır~ı, par- ~uğu kadar sür'atle morga gönde .. m .. ~i~t ~~Ier .var. Size lizmı • - Yüzba§mı, ben müdiriye 
lllfe. _ Mind . u, . at. a donerek: nn. degıldir, degıl mı? gıdiyorum. Yolunuz o tarafta a; urada ..ıonun kapııı açıl- dedi. lzin v:nn ~zHne Y•bralmı Sonra alelacele çıktı, gitti. Hat Hat alay etti: otomobilimle sizi de bırakayım. 
41ı. Zabıta cloktoru Darenvuı ve baktı. Ma b... mı· at Markam'a memurlardan biri.ne döndü: - Saklayın, eaklaym. :Aman Markam da söze kanştı : ••Yini içeri pdiler Doktor he- taharri 111 r batı~ salladı. iki - Burk haydi müdiriyete tele- kuzum kaybolmasın 1 Yüzbaşı mak - Bizim Dinviddi'yi de götu-
Piaaiai teker teker ae~adı. (Ha· n aibi mlı.'d:"1 ~~dı .~ırtladıkla- fon et, bunu al.~lar buradan. sadı anlryamadı. Gayet ciddi: rebilir misiniz? 
t)a dinclüı çıplak soydul: ıotürduler. Çml So~ gider hem dairede beklersin •• -: Müsterih olun! dedi ve hiç - Hay hay, aman efendim, e-

Bu kaldım kuıura Doktor · dedı. bınmıze balanadan, hatti selam mir buyurun. 
b~ d d~et; yet doğrulai!İc 111jf~l .oldu. ~iha- Burk gitti. Hat bu sefer par- bile vermeğe lüzum görmeden çrk- Uçü birden çıktılar Salonda 

*-' YID -~--·:ı bakt t k d w • k e erını cebınden maklıklan muayene eden taharrile tı gitti. Vans, Hat, Markam ve ben kaldı 
.;,onra çacue ı, ıura ını çı ar ıgı ıpe mendile ıildi re seslendi . H k 1 ah V V k . 

elqiderek aiylendi: - KurJun alnın aol tar~fo:ıdan _ Nasıİ parmaklıklar? takip e;ttiği~s.:rgo··ı:.du~· Mo~d: ans yeme odasının kapısınd ki 
( Bitmtdı J 
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Vilayette 

Türkiye - ispanya 
Uzlaşma muahedesi dün 

vilayete tebliğ edildi 

Rüyasını görmüştüm Urla cinayeti 

Türkiye ile İspanya arasında akte
dilip B. M. Meclisinde tasdik olunan 

20 bin lira kazanan Şerife Ha-
Fırka mutemedi Hüseyin Avni 

tevkif edildi 
B. 

uzlaşma. adli tesviye ve hakem muahe- • 
desi dün 'rilayete tebliğ edilmiştir. Bu fi} ffi) Il evı 
muahedeye göre, iki devlet harbetmi· 

düğün evine benziyor 
yecek, biribirlerile veya yekdiğeri aley- Dünkn sayıda (200) bin liralık 
hine müteveccih tecavüzkAr bir Jtilafa 
dahil olmıyacaklardır. büyük ıkramiyeyi kazananların 

iki taraf arasında çıkacak olan hu- isim ve resimlerini neşretmiştik. 
kuki ihtilaflar teşkil edilecek olan da- Dün bir arkadaşımız bu bahti
imi uzlaşma komisyonuna havale edi· yarlardan Şerife hanımı bularak 
Iecektir. Bu komisyon beş azadan te- k d' ·ı - ü U• ihtisaslarmı 
şekkül edecektir Birer azayı tarafeyn • en .181 e &:0 r. şm Y• 

tayin edecektir. Diğer iiç aza iki ta- tesbıt etmııtir. 
rafın iştirak ve ittifakile, iki devletin 
de tabiyetinde ve ikametgahtan Tür
kiye'de ve lspanya'da bulunmıyan 
kimselerden intihap edilecek reis bu 
bitaraf azadan seçilecektir. 

iki Devlet arasında hukuk! ihtilaf 
bu komisyonda halledilmediği takdir· 
kiye'de ve lspanya'da bulunmıyan ko
hut bir hakem mahkemesine havale e
cli1ecek, bunların vereceği karar muta 
olacaktır. 

Tapu kayıtları hakkındaki 
nizamname 

- Sindar tütiln ardiyesinde 
az bir ücretle çahıiyordum. Bir 
oğlum bir kızım var. Oğlum bir 
kunduracı yanmdadır. Zevcim 
Emin önünde manavcılık yapiyor 
ve ancak haftada ( 1,5) lira ah· 
yordu. işler kesaddı. Oğlum da 
bir şey kazanamiyordu. Bunun 
için bende çalışıyordum. Geçinip 
gidiyorduk. Çok şükür allaha 
işte .. 

- Birinci ikramiyenin çıktığını 
ne vakit anladınız. 

- Bayi durur mu .. Çalıştığım 
yere gelip haber verdi •• Fakat 
ben daha sabahtan bu isi bili
yor gibi idim! .. 

- Nasıl? 
Şerife Hanım bu suale ba

şını sallayarak: 
- Ah efendim •• Allah İnsana 

neyi malum etmez ki.. rüyasını 

Geçen sene Urla hakimi İh
san Ziya Beyin başına vurulan 
bir darba ile öldürültlüğü ve bu 
cinayetle maznunen tevkif edi .. 
!enlerin bir müddettir muhake
me edildikleri malumdur. Bu 

arada maznunlar hakkında şa
hitlerin ifadelerini teptil için 

Urla sabık kaymakamı Talat, 
sabık jandarma komandanı ve 
fırka mutemedinin bazı kimse-

lere rilşvet teklif ettikleri ve bu 
rüşvet verenler hakkında tah-

kikat yaptınldığı da mevzuu 
bahs olmuştu. 

Yeni Asır refikimize Urladan 
gönderilen bir telgrafa nazaran 

çok muzlim ve esrarlı görünen 
bu cinayet tahkikatı daha mü
him bir safhaya girmittir. 

Fırka mutemedi Hüseyin Av· 
ni beyin tevkifini bildiren bu 
telgraf şudur: 

Urla, - Urlada feci ve eşe• 
ni bir tecavüzün kurbanı olarak 
katledilen Urla hakimi lhsan 
Ziya beyin katillerinin muhake· 
mesi devam ederken daha bazı 
karan1ık noktalann inkişaf eyle· 
mekte olduğu malumdur. Mu· 
hakeme safhasında fırka mute• 
medimiz Hüseyin Avni beyin 
de bu hadise ile alakadar ol· 
duğuna dair bazı deliller orta· 
ya ablmış ve bu hususta tahki· 
kat icrası karar albna alınmışbr. 
icra edilen tahkikat neticesinde 
İhsan Ziya beyin katli hadisesi 
ile alakadar olmakla maznunen 
fırka mutemedimiz Hnsnyin Av
ni bey şimdi tevkif eöilmiştir. 

Aydın suiistimali 
' Tapu kayıtlarından hukuki kıymetle
rini kaybebniş olanlann tasfiyesine 
dair kanunun tapu idarelerince tatbiki 
sureti hakkındaki nizamnameden daha 
evel bahsetmiştik. Bu nizamname diin 
vilayete tebliğ edilmiştir • 
Şile kaymakamının yeni vazifesi 

Şile kaymakamı Vasıf Bey Çimşke
zek kaymakamlığına tayin elilmiştir. 

görmüştüm dün gece .. demiştir. 
Parayı şimdilik bankaya ya· 

brdığını ve ne yapacağını düşil· 
neceğini söyliyen Şerife Hanım 

Ba.şta defterdar olmak üzere birçok 
memurun cezalandırılması istenildi 

Şerife Hanım arkadaşımıza bir aralık: 

Estern 
Şerife hanım, Galatada Arap - Dün ummacı gibi bir res-

camiinde harap bir evde mimi basmışsınız! Diye de şiki· 
oturmakta ve her nedense so. yet te etmiştir. 
ranlara, kendisine piyankodan Di§er talihliler 

Faaliyetini tatil ede- Diğer talihlilerden Çatalcada 

k 
? sadece (400) lira isabet ettiğini demiryolu amelesinden Muhtar 

ce mi. söylemektedir. Süleyman Efendiye de ikramiye 
Estern telgraf şirketinin faaliye- Tali kuşunun (20) bin lira gibi 

tini tadil edeceg~ i yazılmıştı. Mes'ele- çıkar çıkmaz kendisine bileti 
mühim bir serveti kapısma geti- t b · d h ı b' t tıfn ash şudur: sa an ayı er a ır o omo· 

Estern şirketi, MarkonJ telsiz telg· rip bıraktığı bu küçük evi, ar- bile atlayarak Çatalcaya gitmiş 

Aydın defterdan Osman Bey 
başta olmak üzere bir çok tah
sildarların süiistimalden lzmir 
ağır ceza mahkemesinde muha
keme edildikleri evvelce yazıl
mıştı. lzmirden gelen malumata 
nazaran muhakemenin evvelki 
günkü celsesinde müddei umumi 
Fuat B. bu "Şayanı teeısüf me:ıel 

f · · kadaşımız rok kalabalık ve neş- ve bahtiyar ameleyi buraya ge-
ra şirketı ıle birleşmiştir. Bu müna- T miştir. Fuat B. hadisenin cere· 
seit ti b 'ki · k t b. 'b' · · itin eli bulmuctur. Bunu Şerife hanım tirerek paralarım v·~rmiştir. 2 

e u 
1 şır e ın mnın vesa ıl' yanı suretini anlattıktan sonra 

hakkında iddianamesini ıerdet-

den istifade edecektir. da tasdik etmekte ve bu neı'eli Süleyman Efendi memnun ve 
Bu itibarla Estem kablo telgraf hal için: çok sevinçli, ayni otumobille Defterdar Osman Beyin mu-

şirketi, yalnız telsizle muhaberat yap- _Düğün evine benzedik( de- Çatalcaya dönmüştür. amelatı dört sene gibi uzun 
mak üzere Atina, Jstanbul ve lzmir mektedir. Somyacı Raıit Efendiye gelin- bir müddet mürakabesiz ve 
şubelerini esasen Ia.ğvedecektir. Yal- teftişsiz biraktığını söylemiş, 

• E- t · k t' · hük' A- timi' 1 Şerife hanım bu tili i 111ini şu ce, bu bahtiyar dün dükkanına nız. s em şır e mm vıue z e ..... gayrı kanuni gördüğü noktaları 
otuz senelik bir ın.ukavelesi vardır. Bu suretle anlatıyor: hiç uğramamıştır. 
mukave~nin hitamına daha 20 sene izah etmiı ve Osman Beyin 
var. Bitince de tesisatım hük<ımete bı- Türk ceza kanununu 204 ve 240 

Adliyede: ı il 
rakacaktır. Diğer taraftan da burala- ıncı madde er' e, tahsil memuru 

nnı kaldırmak istediği için şirket hii- Bedı· B.ı· n mu·· dafaası yapıldı Şemsettin Ef. nin 65 inci mad-
kfimete tesisatını şimdiden fakat bir denin delaletile 203 üncü mad-
ücret mukabilinde bırakmak istemek-

desi, tahsildar Asım, Ahmet, 

Ef. lerin 203 maddesi muci• 
hince tecziyelerini ve diğer me
murların beraetini iıtemiftir. 

Bir def ter dar daha 
muhakeme edilecek 

Gireson refikimizin yazdığına 
2öre sabık Gireson defterdarı 
Zeynelabidin, varidat mümeyyizi 
Mahmut, tahsil memuru Eşref 
beylerin bazı suçlardan Devlet 

şürası milkiye dairesince muha

kemeleri lilıumuna karar veril· 
miştir, 

Edir1'e Valisi yaralandı 
Edirne Valisi Emin B. geçen 

hafta büyük bir kaza atlatmış 
ve bir teftit seyahati esnaamda 
bindiği otomobil diğer bir oto
mobil ile çarpıımııtır. ŞofiSrün 
dikkati müsademeyi hafifletmiş 
ve Emin B. kolundan hafif suret· ~~ B 

Londra'dan gelen umum müdür Mahkeme müdafaadan sonra, Tarık . in ~·eh- Kamil, Tevfik, Tahsin, Nazmi te yaralanmışbr. 
hükt1metle bu nqktadan temasa giriş- • d k• • • •• •• ·· h • • b b d · · =:ıı 
miş, muvaffak olanuyarak avdet eı- resın e ı ızın gorunuı a engını ozup ozma ı dır. :esbıt. olunmu~ iz~ kastı kanuıt! F eyziati lisesi 
mişür. dığının tayinine karar verdi daire~ındedır. ~u .cihetı de Tıbbı adli 

Şirketin telgraflardan zarar ettiği rapor~e halletmıştır. .ı\rna vutköyü:ndeki çifte 
havadisi de yanlıştır. Yalnız hükftmeı: Gazetemizin müdürü Gireson meb'- Bürhanettin B. şöyle demiştir: Reıs Nusret~. aza Tahlr ~e .Nusret Hamamlara naklediliyor 
ten aldığı hisse&i ayda 5000 lirayı geç- usu Hakkı Tarik B. i cerheden Bedi B. - Daha evvel müsaade buyurursa- B. ler karan mu.z~kereye çekıldıler. Ve Feyziati Lisesi Müdürltiğündenı 
mektedir • in muhakemesine dün Ağır Ceza malı- ruz, bir nokta hakkında izahat istiye- ~eticed~ kalan 1.~~ • çehredeki ahengi Geçen ders senesi esnasında duçar ol• 

K " p H kemesinde devam olunmuştur. ceğim. Bedi B, davada entrika çevrildi- ihlal edıp etm.edigının ~e, takdir hakkı duğu büyük yangın felaketinden sonra 
.. .. a~ım I• ~· Temyizden nakzen muhakemede ğini iddia etti ve sözleri arasında gay- mahke~e~e aıt olmak ~ze~~? Tıbbı ad- ihtiyar eylediği bir çok f edakarlıkla:rw 

Buyuk .~fillet Meclisi Reisi KAzım Tıbbı adli çehrede sabit iz kalacağına ri sarih olarak müddei umumilik.ten lice tayınıne k,:ırar verıldıgı a~laşıldı. la Amavutköyünde Tuamvay yolu ü· 
Pş. Bz. dun akşama kadar ~~yda rapor vermiş, müddei umumi Bürha- de bahsetti. Bizim için takibi mucip ve- Muhakeme 3 agustos saat on dorde hı- zerinde kain Çiftesaraylara nakli te-
me~gul. olmuşlar ~e ~9 da Be:oglu .nda nettin B. bunun üzerine eski talebini ya bizim hata mahiyetinde bir hareke- rakıldı. min etmiş olan mektebimiz mezkQr 
otomobılle tenezzuh ıcra et~şlerdır. tekrar etmiş, muhakeme müdafaaya timiz v~rsa, .açıkça_ ~öyles.~. . s· k sarayı bir an evel tahliye ve mektebe 

M. Kolmodın kalmıştır. Bedı B. ın vekılı Senıyuttın B., bu ır ÇOCU teslim eylemek karannı veren Herm:ın 
Jsveç Sefareti müsteşarı M. Kolmo· Dünkü celsede müdafa yapılmış, hususta kendisinin izahat vereceği kay- Tren altında haldı ve 6ld(i Spirer müessesesine gösterdiği bu ce-

din mezuniyetini bitirerek şehrimize Bedi Beyin vekili ağabeysi Şeniyüttin dile: • Dün sabah şehrimize gelen muhte- milekarane hareketinden dolayı sami· 
gelmiştir. B., müdafaasını hadise ve şahitlerin i- - Efendim, dedi. Müekkilim asabi- lit tren Tuzla ile Gebze arasında 12 ya- mi teşekkürlerini iblağ ve mektebin (). 

Ankara telef onu fadeleri etrafında genişletmiş, tahrik dir. Belki sözünü yanlış söyledi. Tev· şındaki bir çocuğu ezmiştir. Bu yüzden nümüzdeki devre senesinden itibaren 
mevcut olduğunu iddia etmiştir. Bu a- kifhanede iken kendisine bir zat gel. muhtelit, ekspres ikişer saat teahhürle mezktir sarayda tedrisatına devaın ey· 

Dört hat tahs/8 edilecek rada hadisenin olsa olsa adiyen cerh miş, "Ben müddei umumt tarafından gelmiştir. liyeceğinj alakadarlara beyan eyler • 
. P~st~ ve te!gra~ mildürl~ğn mahiyetinde bulunduğu, Bedi B. in geliyorum. Kendini şu tarzda müda- • Da inler vekili eldi 
ş1mdı çıft tel ıle ıdare · edden vaziyeti itibarile cezanın tecili müm- faa et'"'" falan demiş. O da kendisi a- Kartalda elektrık D . 

1 
Y v kil' · Zek!i Bg 

Ankara • İstanbul te,efonunun kün olduğu ileri sürülmüş, çehrede leyhinde netice verecek bir . müdafaa Bir hafta sonra Kartal ve civan e- ayıneheri .e e gı:;:ı ... i M ey .
1 

mhezu· 
'h · k"'fi 1 d'v · ' · oı· 1 b'l ·· ·· ·· ta t · d'ld'". · B 1 kt ikl te · d"l kt' EJ ktrik nen ş r mız ~· r. umaı ey a· ı tiyaca a ge me ıgım göre• mal ıyet sayı a ı ecek, gorunuş a- rzı avsıye e ı ıgını sanmış. ana e r e nvır e ı ece ır. e .

1 
. 

1 1 
tekrar Paris' d" kt" 

.. .. .. . . 1 .. 1 dL M b h t ... . .. . k t' . b d ğı 135 b' lt- ı esm a ıp e onece ır. rek yeni bir proJ' e hazırlamııbr. henk ve tenasubunu bozan bır ız ka · soy e evzu a s e mege lüzum gor- şır e ının ura a yaptı ın vo K di .
1 

görüQmek i ti te ile-
... b · · B d' B d' F k · t k d' · .. 1 d' l l k t · t b't · t" K en sı e Y s yen gaze c Buna nazaran Ankara ile te- madıgı, unun ayrıca tesbıtı e ı . me un. a at, ış e en ısı soy e ı u esısa tamamen ı mış ır. ar- Zekai Bey: 

lefon muhaberabna dört hat in vaziyetine müessir olduğu söylenil· Bürhanettin B., itiraz ettiı tal'daki ~imento fabrikasına cereyan re,_ Size söyliy k b' . k 
iş . B 1 t k' . ., ·ı v b 1 t B' k ün ece ır şeyım 70 , taba' l k halk k la _ m tır. - u ge en za ımmış. ven mege aş anmış ır. ır aç g e d iştir 

bk ıİ 0 k~ca ve hi da bil~ J Bedi B. de müdafaasına birkaç söz - Bizçe hüviyeti meçhul r kadar muhavvile merkezlerinin tesisi- em K. h ) 
o ?18 uzere şe r a ın ~ ilave etmiş, $i>zleri arasında davada Btirhanettin B., devam etti: ne de başlanacaktır. apanan a lr ar 

um~mı . muha~ere merke7Jerı entrika çevrildiğini iddia etmiş, m:ı.h- - Biz bu izahatla mutmain olama· Tayin Emanet asrl bir şekilde tadil ve in· 
tesıs ~dilecektir. .. . keme heyeti müzakereye çekilmiştir. dık. Ancak heyeti celile kafi görüyor· Ankara Ziraat Bankası muhaberat şa edilmiyen iki ahın kapatmıştır. 

Y enı hatlar yapıldıgı takdırde Heyet salona dönmüş, çehredeki jz sa, çehredeki iz bahsine cevap vereyim. şefi Fahri Aliçe Bey, terfian Edirne son birkaç gün zarfında 25 ahır sa· 
bu servise abone olmıyan ·her etrafındaki müdafaaya dair müddei u- Efendim, kanunda "taravet ve za- merkez Bankası müdürlüğüne tayin bibi Emanete müracaat etmiş ve ahır· 
telefon da Ankara ile konuşa- mumiliğin mütaleasmı sormuştur. raf eti veçhiyeye zarar i.ras ederse,, edilmiştir. Fahri Beye yeni vazif esin- Jannı asri bir şekilde tadil edecekleri· 
bilecektir. - iddia makammı temsil eden h:aydi yoktur. Alelitlak ize işaret var· de muvaffakiyet dileriz. ni bildirmişlerdir. 



1 Meraklı şeyler 
1 

Amerika Zencileri 

Bunlann me
deniyet saha• 
ıında göster
dikleri sür'at 
beyazlan dtı
t6ndürilyor. 

medenileşiyor .. 

Jki nesil ev
velki cetleri k8-
le olan .Ameri• 

ka zencileri a
rasında bugilo
lerde bUyllk bir 

terakki ve te

meddiln gayrC4 

ti görünmekte-

dir. Şimali A· 
merikada mik
tarları 12 mil
yona balig olan 
zenciler umum! 

1 Küçük haberler 1 
Nazif B. - Dahiliye vekaleti 

umuru mahalliyei vilAyat müdürü Nazif 
Bey vilayetle emanetin tevhidine ait iş
lerle meşgul olmak üzere şehrimize gel
miştir. 

Mübeccel H. - Güzellik kırali
çesi Mübeccel Namık H. bir iki güne 
kadar Amerikaya hareket edecektir. l\I~
beccel R m biltün masrafı heyeti tertı
biye tarafından temin olunmuştur. 

Nakliyatta tenzilat - Ayın 29 
undan itibaren deniz carikile yapılacak 
nakliyat ücretlerinde yüzde 36 ve kısmen 
yüzde 50 nisbetinde tenıiUt yapılmıştır. 

Boğazın iman - Şebremaned 
Boğaziçlnin iman için bir proje hazırla
maktadır. 

Bir şikayet - Şeker ve petrol 
in!:ıisasından açıkta kalan memurlar ter
cihen müskirat inhisarına alınacakken 
ldarc hariçten başka memur almış ve 
müskirat mildürlüği.iniln bu hareketi Ma
liye vehletine şıka.yet olunmuştur. 

Fotoğraf fabrikası - Bir Alman 
grupu ticaret odasına müracaat ederek 
memleketimizde bir fotoğraf malzeme 
fabrikası açmak istediğini bildirmiştir. 

Liman faaliyeti - Geçen beş 
ay içinde limanımıza 3 431 vapur gel-
mi tir. ' 

Zirai hayat 
tısat Veka eti eteoroloji Ensti

tfisiinün haftalık FENELOn rapor
larından: 

5 - YAKIT 15 Temmuz 1930 

1 

VAKiT 
15 Temmuz Salı 930 

Hariçte dabil<le 
1 aylığı Kuruş 150 
3 

" .. 400 8():) 

6 • .. 750 1450 
12 

" .. 1400 2700 

Safer 
1349 

Bu geceki Ay 

Gtlne§fn doğu~u: 4,41 - batı,ı : 19,40 
Ayın doğu§u : 22,55 - bat111 : 9,4C 

Namaz vakitleri 
Sabah Ötl• lkladl 
2,4t 12,19 16,19 

Hava: 

Aktam Y &ti• fm .. k 
19.40 21,37 2,28 

Hava bugün açık olacak 

rüzgirlodos esecektir. 
Dün saat on 15 de azami 

hareket 34,5 derece idi. 

Radyo ı nüfusun onda 

birini teşkil et
mektedirler. 

Memleketin 
muhtelif yerlC4 

Afyon - Afyon çizgisi zamanında 
yağmurlar yağdığı için afyonun ne-
fasetini kaybettirmiş ve böyle yağmur --------------., 
tesirine maruz kalmış afyonJan köylü 1 Zayller 
satmakta pek fazla müşkülat çekmek- ·--D-a-ru0· ş·ş-af_a_k-ad_a_n-nl-dı-ğ-1m-ta_s_di_kn_a_m_e_m_i 

Bu akşam Ankarada 
Saat 19 R C orkestrası: 

1 - Şubert: uvertür, Rozamunt. 
2 - Leon Kavallp: Fantezi pay-

rinde DarUlftl- ~ fisrf Zenci gençleri 
nunlan, . kütüphaneleri ve sair medent müesseleri olan zencilerin 
medenilık. yolu~da gösterdikleri sür'at beyaz Amerikalıları meşgul 
edecek bır şekıl almışbr. 

le beraber ucuz fiat vermektedi:İ-ler. zayi eyledim. Yenisini alacağımdan eski-
! Akviran, Kunduzlu keryelerinde de sinin hükmü yoktur. 
'urağıdan pek fazJa zararlar olduğu 

Sadettin salih söylenmektedir. 

Darülfilnunu yeni bitirmiş ve elbiselerini, tuvaletlerini hpkı 
Amerika gençleri gibi yapmış olan ilç Amerikalı zenci gencinin 
resmini koyuyoruz. 

Çizilen afyonlann içersine yağmur 
sularının nüfuzu dolayısile tohumları 
çimlenmiş ve bozulmuştur. Bu hale 
pek fazla tesadüf olunmaktadır • 

Bolu - Son yağan yağmurlar af· 
Yon hasılatının azalmasını mucip ol-

istanbul asarı atika müzeleri mü
düriyetin ıen: 

Müzeler idaresince bir sene 

zarfinda yaptırılacak fotoğrafi 
ve kilişeler kapalı zarf usulile 
ağustosun dördUncft günü aaat 
15 te ihale edilecektir. Taliplerin 

şeraiti öğren~ek ü~~re, a~arı
atika müzelerı dahılı müdurlü-

Havadan 
Paraıütle kendilerini 

•-u: ere atan kadınlar .. 
~.:. • Nevyorkta Madam Rita Şu

maker isminde bir kadın beş 
bin metrelik bir irtifadan para
tütle yere inerek kadın sukut 
rökorunu kırmıya muvaffak ol
muıtur. Madam Şumakerin iki 
yaşında bir oğlu vardır. Ondan 
evvelki kadın sukut şampiyonu 
mis Rut Aleksandr idi. Mis Rut 
1929 senesi teşrinisani 18 de 
4791 metreden kendini para
tütle atmıştı. 

Satılık otı:l ve gazino eşvası 
Sirkecide Rumeli oteli ve ga

zinosunda mevcut mubilye tama
men sablıkbr. 

MARSiLYA 
Yüksek Ticaret Mektebi 

Tevsi edilmiş >eni mahallt Sent 
Viktuvar sokağı No. 35 Ticaret Odası
nın tahtı himayesinde tesis edilmiş ve 
22 temmuz 1890 tarihli kararname ile 
hükumetçe resmen tanınmıştır. 

Tıca,et Sanayı ve Bank~ctlık §~besi 
milstcmltk,Ot dtrslerı şubesı 

Normal kurslar iki senedir. 
Asgari yaş 16 dır. 
Fransa'nın ve memalild ecnebiye

ilin Yüksek Ticaret mekteplerinden 
beŞet eden eski talebe için üçüncü se
ne tahsillerln ikmali zımnında tahsis 
~dilmiştir. 

ihtiyari ihzar renesi 
Genç J<rzlar dahi kabul olunur. 
Hukuk: Marsilya serbest Fakülte-

ye kayıt olmak hususunda sühulet gös
terilir. 

Yeni binada leyU talebe kabul olu
nur. Asrt konfor, vasi bahçeler, kü· 
tüphane, mükAleme ve bedeni idman 
Balon lan. 

Mülhak mektep: . 

AMELi TiCARET MEKTE.~I 
Kayıt ve kabul muamelatı eylül ni-

\ayetine kadardır. 
Hu/assal maltlmatı havi 

k4faloglar tıdep azerine 
gönderilir. 

FERAH SiNEMADA muştur. 
17 temmuz perşembe akşamı büyük Samsun - Çekirgelerle mücadele 

devam etm kt d. D h h ·· b' · müsamere. Fahri ve Cevdet Beyler A· ci de d e kie. ır. a a enuğuz ı~mh: 
vre e çe rgeler bulundu l!ii• ı 

nastas Bale aynca sinema. liçüncü devreye girenler de vardır. 

>cnizsizlik icin yeg~ne deva lw:ıl ihya eden 
tn muntahip etibba tarafından. tertip edelmi&tir. 

Nôrasteıl 

zaDyet ~• 
Chlorosı 

SIROP DESCHIENS, P ARIS 
1 

ğüne mUracaat etmeleri ve tek

lif mektuplarım, teminat akÇeJ 
!erini muhtevi ofduğu hafde, 
zarflarda "fotoğrafi,, iıareti ola
rak, müzeler mübayaat komis· 
yonuna teslim etmeleri lazımdır. 

1930 NASH 400 

Otomobilleri 
Piyasaya çıkarılmıştır 

Paris ve Londra salonlarında olduğu gibi burada dahi 
anlayan ve kıymetini takdir edenlerin memnu

niyetini mucip oldular 
Bir otomobil intihap kararını vermeden evvel 4 

(1930 NASH 400) 
Otomobilini tecrübe ediniz 

Türkiye umumi acentaları: KONSTANTlN DASSIRA ve JORJ 
DASSIRA Ga1ata bankelar caddesi Ne. 66- 73, Telefon: Beyoğ)u 2328 

1 

yas. 
1 3 - Şapen; Vals do O. M 

4 -Lokom: Katiyon. 
5 - Dolva: Tango 
6 - Vldal: Marş triyomfal 
Saat 20 - 35 ajans haberleri, 

,, 20 - 50 de Caz. 

Günün miizayede ve 
münakasaları 

A. Satıhk han odası, Çakmakçılar 

büyük yeni han 3 iincii kat No 45 
Defterdarlıkta. S: 14,30 

A Muhtelif eşya satışı - Beyoğ-

lunda Kartal sokıı.ğı.nda 2 tıRılE:lfdk 
dükkAn önüS: 9 'f"l" • 

.& Saolık büyilk demir kasa - Ga· 
!atada Mehmet Ali paşa hanında ko
ridorda S: J 7 

.& Satılık ev eşyası - Calata yük
sek kaldınm Rosi hanı önünde S; 12-13 

.& Yirmi balye yıkanmış da.bağ yü
nü - Haydarpaşa şimendifer idare~i 
mevnıde anbarı S: 10 

Sinemaları 

Alkazar - Kartallar yuvası 
Alemdar- diklfçi güzeli 
Betiktaş Hilll- Ölilm perisi 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Parisli ıarkıcı 
Etuval - Atk oyunu 
Fransız - .Aartis aşkı 
Majik - Asri Kazanova 
Melek - Çıplak atıklar 
Opera - Kafkas kahramanı 
Şık - Hafiyeier kıralı 

Süreyya Kadıköy-Porterde hır gece 

Yeni ne~rlvat 

Resimli ay 
Temmuz nüshası çılı:mı~tır. Bu nüsha

da bilhassa Hint ibti!Ali hakkındaki yazı 

dikkate şayandır. Bu yazıda Gandinin iç 

yüzü meydana çıkarılmaktadır. Bundan 
maada fikir ve san'at hayatımıza sinema 
ve kadına ait mütenevvi ve faideli yazı

lar vardır. 

lstanbul Binci ıcra dairesinden: 

Bir borcun temini için bir 
adet dikiş makinası sandal be-

desteninde 19 temmuz 930 cu
martesi saat 1 O da açık arttır
ma suretile satılacağı ilan olu-
nur. (280-33) 

fstanbul 8 inci icradan: 
Bir borcun temini için masa 

ve sandalya 19 temmuz 930 
cumartesi günü saat 12 de Sir
kecide Beşir Kemal bey ecza
nesi karşısındaki kebapcı dük
kanında açık artırma suretile 
satılacağı ilin olunur. 280-34 



~ 6 - VAKiT 15 Temmuz 1S30~ !22!2J!' 

Dünkü keşi dede kazanan numaralar 14 Temmuz 9 30 

Eminönünde ıerbayi Ventura Ef. nin Kader gİ.fesindeıı ahnmış biletler bu li4te üzerine hemen ödenir Borsalar Piyanko müdüriyetinin re1mi listeleri ile kontrol edilmi tir. 

1 Açıldı Kıı.paıı.dı 

N 1 Türk Türk Türk ~N Türk N Türk N Türk 
o. r No. 

liras ı 
No. 

lirası 
No. o. lirası o. lirası , .ı: 0 · lirası K am b yo 

ırası 1 - 1~47183 - 1 lngiliz liratl Kr. 1032 1032 50 37 6 6736 6 9126 ti 4884 6 ~ 1315 605387 ti O 
62 6 745 8 519 416 215 6 5024 6 l 31 6 41 60 88 80 "T.L. mukabııt Oolar 0.4• ıs 

90 6 817 6ö! 595 434 324 62 6 ' 422 5 51 6~154124 80 Frank 
Li ret 

148 6 829 500· 611 458 326 88 6 47 200 652 6 146 80 ... Belga 

204 1 831 1 660 505 438 187 6 592 6 71 100 20~ 60 • • Dralım 

226 6 849 7J3 509 476 238 6 642 6 74 1~ 285 60 . . Ü. frank 

573 1 850 S68 547 6 8G3 38 60 • • Leva 612 354 6 1 651 • • 
628 1 993 916 645 689! 378 2 751 6 95 39 100 Florin . . 

Koron 
677 8 7091 96'2 648 733 550 6 797 6 987 6 44 .. 80 .. . 

Slling 
689 20 121 6 982 

~ 
939 614 6 981 6 48029 6, 771 60 ... 

Pcıcta 

725 1 166 60 12038 839 972 889 6 42154 ıoa, 11 80ı 525 60 ... 
Mark 

761 

~ 
167 40 921 30075 901 6 22 6 22 60 55 60 ... 

Zloti ... 9,5(1 
922 1 1 171 148 949 111 36012 6 302 1 275 6 561 500 PeogG 

974 6 214 224 977 241 138 100 38 6 30 l 573 6J 20 Ley Kuruş 
1 Türk lirası Dinar 

1024 6(), 241 287 980 

~ 
335 228 8 39 6 33 1 811 60 " Çervoneç K.ııraş l oBll 

73 

2~ 
326 491 6 f 8054 336 2971 6 482 10 42 8 863 60 

159 364 642 60 389 299 6 51 6 471 8 915 60 Nukut 

224 464 666 176 430 3031 6 54 6 494 2~55152 60 1 !sterlin Clng:tllı) l •l35 

300 100 584 737 227 4341 6 64 6 51 6 38 100 1 Dolar ( Amerika) 21 ı 
419 20 Frıı.n lt [ Fransız 16< 

340 

i 
6191 739 287 517 437 6 903 6 62 ~ 40 60 20 Liret {ltalya, ~.3 

343 765 326 

~ 
628 43~ 6 948 6'.) 131 2oooı 41 60 O Fraolı: : Belç llı::a] 1 li 

4701 10 723 769 393 702 452 50 3042 l 80 60 421 6') 20 Drahmi [Yunan] 55 

490 2 732 784 453 739 475 80 67 817 6 501 60 O Frank [lsviçrel 8l7 

6191 766 8081 507 826 656 101 898 6 5; 8 60 OLeva !Bulgar] 31 
60 6 ı Florin [Felemenk] 

6311 2:01 

872 80 828 520 835 817 2 232 6 96 8 554 60 20 Kuron [Çekoslovak) 
808 9G2 

~~ 
924 583 31117 849 6 241 18~ 49057 6 601 20J ı Şllıng IAvosturya] 

826 908 955 678 136 989 6 35 160 60 619 60 J Peıeta ıJspanya] 

2068 8 9201 60 l3024 6Sg 152 999 6 36 6 28 6 6 80 ı RayşmarklAlmanya) 

111 60 929 6 85j 731 157 7146 6 43 

1~ 
321 1 66Q 60 ı Zloti !Lehistan , 

277 60 948 60 611 779 188 191 6 462 43c 6) 73 80 1 Peog/j f Macaristan 
90 O Ley [Romanya] 

289 1 958 6 148 la 876 259 203 6 46 52 826 60 20 Dinar !YogoslovyaJ 

353 8 966 8 163 6 9~8 269 221 JO 47 ~ 653 1 83 200 ı Çevoneç 'Sevyet 

443: 6 986 601 169 6 19035 301 245 480 69 6 5601 100 
Altın 

472 8 8012 2C 221 60 141 396, 277 66 6 722 8L 57 6Q Mecidiye Boru 
harici 24< So 

496 8 70 8 233 8 165 3 408 293 713 6 807 

5~ 
224 80 Banlı:oo 

540 6 85 6 319 198 413 343 82 8 87 22 60 
649 6 !74 6 3701 215' 426 384 839 1~ 920 262 60 
855 5 270 6 424 433 52~ 530 95 963 329 200 ıcaret ve zahire 
975 327 530 440 = 556 596 959 60 99 8 355 öO flatlu ncaret honan kltlblamamlltlt 

3039 402 562 448 560 722 978 ıoo ~0048 60 42 60 tarafından •erılml ttr 
Olı::lı: .. l 

88 406 737 472 733 727 4409 6 162 8 452 80 Aaaml A..sut 

198 429 765 498 :ı 749 758 17 8 293 60 514 80 K. P. it. p 
Bu~day 

253 433 795 499 756 908 192 1 357 60 612 80 Yumuşak ıo IJI 

369 477 14077 519 813 9881 202 6 3 

o~ 
715 80 Sun ter 

~ 
Sen ıo ıo tl 2S 

394 5641 98 646 850 38044 247 6 427 814 60 - Zahireler -
422 688 157 682 937 254 257 6 51 8 6~ Çavdar 6 30 6,po't! 

448 696 181 808 9751 290 25 6 623 862 6:) Arpl\ 
Mısır 

45 760 278 837 990, 314 36 63 

1 
894 8~ Fas:ı!-e 

56 326 0045 ~ 20161 567 427 69 92 60 
60'"' 691 399 113 277 577 518 73 57041 60 Mühim ilin 
85G 844 403 238 Q) 346 688 55 791 66 1000 
92 9036 406 284 459 769 . 59 83 ıo 500 "Şirket, Vaniköyü ile ~artal 

959 64 4311 297 

3 
662 809 62 847 8 ıs 60 arasında yüksek tevettürlülü bir 

961 154 440 363 784 861 632 ~~ 856 20 22 ıoo havai hattın tesis edilmiş oldu-
4031 189 5881 406 801 869 70 921 6 25 6 ) ğunu muhterem ahaliye arı:ey-

73 204 696 412 882 871 74ç 2~ 923 1 317 60 
178 215 n8 474 886 916 903 964 60 432 60 ler. 

192 298 782 666 896 9008 931 2<l°ı ' 965 6 467 60 Mezkur havai hatta her ne 
221 308 802 746 914 tıs 6 954 100 5100 2 561 200 suretle olursa olsun temas et-
239 366 819 762 937 ~ 135 115063 60' 72 6~ 595 60 mekte ölüm tehlikesi mevcut 
258 422 872 785 33127 154 6 ' 66 61 122 6 617 60 

olduğundan halkın direklere tır .. 370 449 927 847 682 158 100 238 8 122 6( 198 1 626 60 
473 456 946 862 704 247 5QQ 352 8~ 165 6g 32 

~ 
72i 6') manmak, tellere uçurtma tak .. 

477 460 959 982 738 293 6 361 ' 60: 176 fi 386 765 10) mak ve taş ve saire He tellerin 
736 505 15056 2 ~ 1118 756 389 60 362 60 ?.07 6~ 528 84 60 merbut bulunduğu izolatörleri 
862 517 137 60 184 822 4101 6 3971 80 3UO 8G 563 60 905 100 (fincanları) kırmaktan sakınma-
983 520' 193 

m 
188 828 ma) 46)1 6 437 60 306 6 595 60 91 60 I lan icap eder. Hatta yere dilf .. 

?S035 555 347 210 841 487 530 60 33J 60, 743 2g~ 922 60 
97 591 411 227 849 

!o :S 
5551 532 i 41f 60 821 934 60 müş bile olsa her hangi bir tele 

107 640 478 269 947 570 548 ,e;os 60 849 6 953 80 dokunmak dahi ölfimle netice~ 

234 677 570 60 274 961 574 570 61 563 80. 887 6 ' 180H 100 Ienen bir kazayı mucip olabile· 
236 7301 649 

m 
280 17204 ~~ 5871 637 80 57 6~ 52093 6 134 60 ceğinden yine tehlikelidir. 

333 958 695 297 261 5921 1~ 
751 80 641 ~ 10.- 60 156 80 Bu günlerde hatta sureti 340 80 975 701 326 329 

~Q 
~94 842 60 659 2 32 8 205 60 

katiyyede olarak cereyan veri• 541 6 10019 751 354 346 6)8 967 20 674 60 345 6 23 60 
556 100 20 876 398 419 622 970 6 732 ~ı ~~7 6 374 60 lecek olup bu aralık tecrlibeler 
578 6~ 30 917 6 416 425 676 Ol.ı76 

~~ 
76 60 477 100 icrası icap ettiğinden bu günden 

614 80 89 939 1 470 476 60 813 84 79 8 51 6') 510 80 itibaren tellerde daimi surette 
6901 00 225 16166 8 544 818 60 844 93 81 941 80 521 

~~ 647 60 
744 60 271 189 1 581 887 60' 845 114 ~~ 6044 6 54 853 60 cereyanm mevcut farzedilmcsi 

780 ~~ 310 231 6 599 934 2~~ 861 117 5 60 601 
~~ 901 200 iktiza eyler. Binaenaleyh. hattı 

868 337 261 6 889 '28110 866 118 6~ 231 6 19001 6') hasara uğratacak ve ceryan 
890 80 484 396 6 892 119 260 (\ 867 20~ 60 23~ ıo 745 8Q 43 60 itasını sektedar edecek her giina 
884 ~ 488 452 6 975 167 880 312 6 28 60 785 60 11 9 60 hareketin hukuku umumiyeyi 
927 609 474 80 : 076 205 

~ 
896 358 61 335 6 850 60 139 80 ihlal eyliyen bir cürilm teşkil 

943 60 730 476 6 91 301 962 363 8 45 ~~ 60 328 60 
987 

:m 
764 507 339 997 374 t O 465 952 6() 476 ~51)00 edeceği muhterem ahaliye ilan 

994 835 508 243 482 34083 376 60 473 6015303 601 514 80 olunur.,, 
6026 841 575 261 51 t (\ 275 3781 ~~ 6t2 8 155 60 52 60 lstanbul 12 tezmmuz 1930 

66 91 J 588 308 531 334 388 631 6 285 60 562 60 Fatih sullı 3iincii hukuk dains:ndm. 144 20 916 605 341 533 " .. 462 401 2~ 670 6 455 60 61 ı 60 
145 6 961 670 537 577 486 476 711 

6~ 
504 6 629 60 Hacıkadm mahallesinde Sa-

155 fi 980 799 563 635 ..... 498 538 

l~ 792 60 52 6 791 60 bunhane caddesinde 18 numara· 
308 1 11003 828 583 639 567 579 857 6 53 8 805 200 da mukim iken vefat eden hacı 
328 1 30 886 675 6861 581 765 6 ! 89 8 642 80 60 Durmuş efendinin terekesine 
377 6 46 968 818 748 583 80 833 60 97 6Q 648 60 82 eo mahkememizce vazıyet edilmiıitir. 
558 6~~ 47 17023 896 61 5 6 857 l~~ 97 

60 694 6~ 854 1000 
588 

:~ 
173 160 898 891 733 6; ~ 6 99 ı~j 698 

~ 
Alacak ve börçlu olanlann bir 

633 192 250 915 9(189 852 8 41250 6 7001 mah, iddiayı veraset edenlerin 
1J 105 

75 
647 273 256 917 100 857 8 297 779 üç mah zarfında mahkememizin 

930-95 numaralı dosyasile mi"ra· 
caatlan ilin olunur. (20-280) 



Maarif Vekaletinden: 

Aynlk sarat pataıı 
( M E R S 1 N) vapuru 15 

Temmu Salı 17 de Sirkeci 
nldamuacla harekede Gelibolu, 

\;aılldaııle,, K&Çllldmp. Bdremit, 
B&rhaniye, AJYÜP gidecek 
•• aYJU iakelelerle birlikte 
Albnoluğa utnyarak plecektir · 

Gelibolu için yalım yolca 
alaur, ,ak •bnm•z. 

liersıı slr'at past111 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

npura 16 Temmuı Çaqaa;tba 
11 d~ Galata nhbm ... D 

kalkarak Çaaakk.ıe. tmir, 
K&llnk, Fethiye, Finike, An
talya, Alaiye, Meniae pler 
ve Tqucu, Anamor, AfAire, 
Antalya, Finike, F etlai1e, 
KW16k, lzmire uğrayarak ıelir 
Çanakkale için 7almz 1olcu 
aJuur. 

Mudanya pe>ıtaaı 
( Cuma, Sah ) Mudanyaya 

upayuak Gemllie kadar 
( Puar, Çufamba) Muclaa1a· 
1• kactar saat 9 da ( ew .... 
teli , Pazartesi , Pertembe ) 
Ereili Yapuru tanfmdan ... 
Lk postalar Armutluya da 
ujı:ıyarak Muclıoyaya kadar 
IQt 8,30 da Tophane Se,ri
aefam nlaı.uadan kallcarlar0 

lrabz• lkiact postnı 
(ANKARA) vapuru 17 

Temm\IZ Peqembe .... 
Galat. nhtnma• harelcetltt 

KODJIK 
makine ve filimleri sayesinde 
bugünleri tekrar görmek 

saadeti • 

Kopya VELOX 
Ka dı üzeriQ 

lktııat ve uıulii defteri 
Muallimi aranıyor 



<aıtt«sf1t!'.e c ıJa1: ı•n ., , , , ·r'•rln lCtGa lık:&11 salıCu.sdur 

Cuetcye ıe11oer!Jrcek mcktı::plann tiurlne idare Jçillse ( Jdare) ywya 
ılt sc (Yazı ) işareti konulmalıdır. 

• •f•T .. ,ffrt'rn.- ••fn ~rrrr . l 1 :1ııırt! 1:ı:l6c0ier•rts P"f'1'ft""J'l•-,. t r,.llr .. t•"'-1 r 
h1I clır.,rrc'e" •e llh ~ .. m • Cı:culcabtc!an k'•,. ru'.J itflldır. 

Edirne Kız r.ouallim mektebi 
müdürlüğünden ~. 
Azami Asgari Cinsi Şekli mUnakala 
45000 kilo 35000 Has ekmek Kapah zarf 

2500 ,, 2000 Sadeyağ Aleni münakasa 
1500 

" 
1000 Zeytinyağ ,, ,, 

5000 ,, 4000 Alpullu şekeri tt " 5000 
" 

3000 S.üt •• " 5000 
" 

4000 Yoğurt tt " 3000 
" 

2000 Pirinç " .. 
1500 " 1000 Beyaz peynir " " 1500 

" 1000 Kuru fasulye 
" " 1500 

" 1000 Has un ., ,, 
700 

" 500 Nohut 
" " 700 

" 500 Zeytin tanesi ., .. 
1200 ,, 800 Sabun tt " 5000 .. 3000 Mazot " " 1000 

" 700 Gaz yağı " " 600 Çeki 400 Odun " " 
Mektebimizin Mayıs 1931 gayesine kadar ihtiyacı olan cins ve 

miktan yukarda yazılı 16 kalem erzak ve saire hizalannda göste· 
rildiği veçhile 10-7-930 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
mUnak~saya konulmu,tur. Taliplerin şartnameleri görmek üzere 
her gün mektep idaresine ve mUnakasaya iştirak için de münaka· 
sa ve ihale kanununun 10 uncu ve 6 ıncı mlddelerine tevfikan 
ekmek için teklif mektuplarını ve diğerleri için de teminat mak
buzlarım ihzar ederek ihale günü olan 30-7-930 Carşamba glioii 
ıaat 15 te mektepte müteşekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. 

125 kuruşa kUŞTu·· vu·· YASTlk 
yüzile beraber 

Çakmakçılarda Çeşme sokağında Kut tüyü fabrikasında 125 kuruş
tan başlar. Kuş tüyleri hazır yastık, ıilte,yorgan, salon yasbklan bu
lunur. Kuş tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. Telefon lst. 3027 

İspirto ve ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinden: 
rı592 adet boş şişe Betiktaı ambarında 

= SAVISI HER. VER.D E:: 5 KUR.UŞ .=' 

MATBAA YE İDAREHANE: 
lSTM"BUL, Babıali. Ankara caddesinde •v AKIT YURDtJ. 

Tel 1970 (tdarc) t 971 (Yazı)t20:? (K.itap ı Telgrafı Vabt. Posta kutusuı 41 

Gümrükler U. Müdür
lüğiinden: 

1 - 23 ağostos 193« tarihinde Gümrük müfettiş muavinliği İçin müsabaka açılmıştır} 
2 - Duhul şeraiti ile imtihan programı Ankarada Gümrükler Umum müdürlüğü teftit heyetinde 

lstanbulda Gümrükler baş müfettişliğindedir, 
3 - lstiyenler şeraiti öğrenerek 31 temmuz 1930 tarihine kadar icabeden evrakı Gümrükler 

Umum müdürlüğüne göndermeleri lazımdır. 

• Tahtakurusr, pıre, sinek, sivrısinel{, güve, örümc~k, 
haınarrı böceği ve sair haşeratı yumurtalarıle 

beraber kat'iyyerı imha eden 

Favda daima birinciliği kazanm1ştıı 
FAYDA daha ~l\esıir daha mükemmel ve yan yarıya ucuzdur. Kokusu latif olup ka.t'Jy"n 

15000 kilo sandık enkazı .. " 600 adet kiremit Kabataı " 16 sandık kurşun tapa 
" .. 

90 çeki taş 
" tt 

leke yapmar. İnsanlara, h:yvanlara ve nebatata zara.n y~ktur •. F ~ YDA ismine dikkat ediniz.o 

1 
Devairi devlet müessesab milliye ve hususiye, Seyrısefaın, Hılalıahmer, mektepler, hastaneler 
sıhhat yurtları: büyük otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. Şişesi 50 
tenekesi 75, son derece ıağlam ve 10 sene teminatlı pompası 75 kuruştur. 

Q ..... Hasan Ezca Depoıu-T optancılara tenzilat ~ . ~ ~ .,. -~ .... . \ .. . ~ 

Yukarıda yazılı eşya 26·7·930 tarihinde saat 10 da galata'da Kefeli ha
nında komi!lyon marifetile bilmüzaycde satılacakor. Talipler bu malları mazkQr 
ambarda berzaman görebilir. 

lstanbul mıntakası sanayi 
lüğiinden: 

ıııiidür-

T cşviki sanayi kanunundan istifade eden sınai müesseseler es· 
haLı ·a: · 
Teşviki sanayi kanunundan istifade eden smai müesseselerin 929 

ıenet maliyesi zarfmdaki imalitınm tesbiti için lktısat vekaleti ce-
lilesinden gönderilmekte olan imalat beyannamelerini almamış bu
lunan müessese sahipleri; Beyannameleri almak üzere derhal ida
reye müracaat ederek beyanname almaları ve bu beyannameleri 
temmuz 930 nihayetinden evvel doldurarak tevdi eylemeleri tebliğ 
İnakamma kaim olmak üzere ilan olunur. 

İstanbul Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizde lise, arta mektep, im1m lıaCp mek
tebi mezunlarından mesleğe yeniden girece.;lere münhasır 
olmak ve 19 temmuz 930 da başlayıp 4 eylül 930 da nihayet 
bulmak üzere meslek «A'ıt kurslan açılacaktır. Bu şeraiti haiz 
olanlann vesaiki ile birlikte 19 temmuz 930 tarihine kadar her 
gün 10 dan 12 arasında Erkek muallim mektebine müracaatları. 

Ankara P.T.T.başmüdürlüğunden: 
1 - Kayıseri' de posta ve telgraf merkezi için inşası mukarrer 

bi~a 9-7-93v tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Teklifnamelerle muvakkat teminat mektuplan ve ehliyet
nameler 28-7-930 tarihine müsadif Pazartesi gününe kadar Ankara 
Baş müdürlüğüne tevdi ve inal olunacaktır. 

3 - Binanın yüz mesai günll zarfında inşa ve ikmali meşruttur. 
4 - Daha ziyade malumat almak istiyen taliplerin Ankara Baş 

Müdürlüğünde lstanbul'da P.T. mebani ve levazım müdürlüğünde, 
Kayıseri'de P.T, Müdilrltığtlnde mevcut şartname ve ilanlan tetkik 
eylemeleri ilAn olunur. 

P. T. T. U. Müdiriyeti 
Levazım müdürlüğünden: 

Seyyar posta nakliye memurlan için 150·180 takım maakasıket elbise 
aleni münakasa usulile mübayaa olunacaktır. 19 temmuz 1930 tari· 
hinde münakasası icra kılınacak olan mezkur miktar elbise ve 
kaskete ait şartnameyi almak için şimdiden, münakasaya iştirak 
için de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü saat 14te Yenipos
tanede ~übayaat komisyonuna müracaatları. 

P.T.T.U.M. Levazım müdürlüğünden: 
Telgraf fabrikasında imal olunacak pil mevadı iptidaiyesinden 

olan 5,700 kilo humzu sani manganez ile 4,600 kilo grafit kapalı ı:arf 
usulile münakasaya vazedilmiıtir. Yevmi münakasa 15 eylül 930 tari
hine müsadif pazartesi günüdür. Taliplerin şartname almak üzere 
hergün ve münakasaya ittirak için de oartnamenin üçüncü maddesin
deki suahat dairesinde kapadılmış, memhur teklifname ve temi
natlarını tevdi eylemek üzere yevmi münakasada saat 14 de kadar 
Yeni postane nıübayaat komisyonu riyasetine müracaatları. 

Nafia vekaletinden: 

Demir köprü münakasası 
Antalya vilayeti. dahilinde yapbrtlacak olan ve evvelce münaka

saya vazedildiği halde görülen lüzum üzerine münakasası vakb 
ahara talik edilmiş olan Manavgat köprüsünün demir kısmı inşa
atı şartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı zarf usulile münaka
ıaya konulmuştur. 

ihale Nafia vekaleti yollar ve köprüler mftnakasa komisyonunda 
icra edilecektir. 

Talipler milnakasa evrakını görmek ve tadilatı öğrenmek üzere 
Nafia vekaleti yollar umum müdürlüğüne, İstanbul ve Antalya Na
fia baş mühendisliklerine müracaat edebilirler. 

Evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekileti yollar umum 
mUdUrlüğlinden almabilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin şartnamelerine tevfikan 
hazırlıyacaklan teklif mektuplarını 13 - eylül - 930 cumartesi gü
nü saat 15 e kadar Nafia vek!leti müsteşarlık makamına tevdi 
etmeleri ilin olunur. 

Herkes 

Bundan daha nefis rakı 
Y apılamıyacağına kani 

olmak için pazartesi gllnleri 
saat 14, 16 arasında bizzat 8 
fabrikamızı gelip görünüz mıil 

Yüksek M~ktepler müba
yaat komisyonundan: 
Prevantoryum ile Gazipaşa, 

Dumlupmar ve Hakimiyeti Mil• 
liyeyatı mekteplerinin sadeyağı 
ihtiyacı kapalı zarfla münakasa• 
ya konulmuştur. 31 temmuz per
şembe günü saat 16 da ihale 
edilecek olan sadeyağmı itaya 
talip olanlar yüzde yedibuçuk 
pey akçelerini Fındıklıda yllkıek 
mektepler muhasebesine tevdi 
ederek alacakları makpuzu ka• 
palı zarf içine koymalan lizım• 
dır. Her mektebin alacağı mik• 
dar ve evsaf şartnamelerde yazı· 
lıdır. Şartnameler her gOn yük• 
sek mektepler muhasebesinde 
görülebilir. 

-Hes'ul mJJd'IJrıR.efilı Ahmet 


