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Beşinci sayıfamızda 

1 istifEde ediniz f 

Müzayede ve münakesaler hakkındeki 
muhtıramız1 her gün size nerede, saat 
kaçta, ne alınıp ne satı l ec c: ğmı bilcirir; J 

------------------·-----------------~--~~---.a~!~:==::::~==~====;:::=:~ 
ı'Haydar Rıfat B. in lstan-Ağrı dağı isyanı 

Ağrı dağında i haydu la-, 
nn tepelenmesi pek yakın! 

Piyanko nnnıaraları 
Bu günkü tayayre piyankosu 

listemiz, Tayyare cemiyetinin 
resmi listesile karşılaştırılmış 
ve Eminönfinde Kader kişesi 
sahibi Ventura efendi tara
fından tetkik edilmiştir. Liste
miz üzerinden Kader kişesi 
kazanan billerini ödiyecektir. Blrind Mjhada imha edilen eşklpa .!llhada vığın 

vığın cephane bıraktı ikramiye kazanan numara
lann muntazam cetveli 6 ıncı 
sayıf amızdadır. 

Sait Molla 
Garbl tr;kyada öld~ -
Ati na 14 

(Avyi) - yüz 
e 11 ilikler den 
Sait Mollanın 
Garbi trakya· 
da öldiiğünU 
bu gün bildir
miştir. 

VAKiT -Bu krokide e~kiyanın tepelerine sığındığının Tdt ki ve, mU ta re ke nin 

lran ve Rusya auuında kalan kısımları görülüyor. acı senelerin- . -Safi Molla 
Bura.5ı bugünlerde başlamak üzere olan askeri de lstanbulda neşrettiği bir vara-

harekata s111İne olacaktır kpare ile düşman emellerine yar-
Şark vilayetlerinden dün ge· şanın buralarda üç dört gün ka· rdım eden, adliye müsteşarlığında 

len haberlere nazaran bu taraf· dar kalarak avdet edeceği ve on- bulunduğu sırada ayni şekilde 
ta c;.crey~ ~den h.arekat Erciyeş dan sonra harekatı (Bayazıt) hareketten ve adn.;emizin şere
ve haval!•.ını tehdıt eden etkiya· tan idare eyliyeceği söylenmekte· fini tezlilden geri kalmıyan bu 
run tenkılınden sonra bir tevak· dir. Ağrı dağı üzerine kat'i ha- hainin gene o devrin meş'um 
kuf devresine girmittir. Bu te- k t" b d b simalanndan bı'rı· olan Papas vakkuf devresinde tenkil edı'len re e ın un an sonra aşlıyaca-

ki :.ı ğı tabiidir. Frumun aleti, şenaat ve mela-eı Yauan turada burada tek t 
t··•~ bak (A" d " ) b" k b' na vastası ı'dı·. Menfaati için Un; iyetüssüyuf kalmı" i•e grı agı nın ır ısmı ı· 
b 1 1' "' • h d ı memlekete her türlü fenalıg~ ı u~ ar ııla bir tarama ameli·: zım u ut arımız dahilinde ise 
yeııle toplanacaktır. Ayni za· de diğer bir kısmr da İran top- yapmaktan çekbmiyen bu 
manda etkiyanın taarruzundan raklarına ve şimal cepheşinden vatansız, milli mücadelenin 
d "I k J zaferle neticelenmesi üzerine ag ara çe i mek mecburiyetin.. Rus topraklarına kadar imtidat ı 
d k ı 1 1 se imeti firarda bulmuştu. Kıh· e a mı§ o an ar tekrar yurtla- ettiği nıalumdur. Bundan dola-

l · ·ı kt rısta bir müddet kalıp oradaki rma yer ettırı ece ir. Sonra Ağ- yı yeni harekat esnasında dağ Türklera fenalık etmek, ortalığı 
n dağının tepelerinde mahsur üstündeki e"kı'yanın İran toprak· k k S · b. h ld b J 1' anştırma la meşgul olan aıt ır a e u unan e§kiyanın da· lanna iltica etmek ı'stı'yeceg"ı" •u""p· M il l d d d 
w ki · d ki k 1' o a, geçen er e ora an a gın ete erın e öylerden yar· hesizdir. Maamafih Ağrı dağı kovulmuş, bunun üzerine Yuna-
dım görmemeleri İçin tahliye et- [ Alttarafı 2 inci sa,_·ıfamızdadır ] · ·ı · t · · 
ti~m~~du~~~~~~~ ===============n=ıs=~=n=a=ı=ti=e=a=e=m==ış=b=.==== 
çıkan köylü~er de etkiyaya ya-
taklık edemıyecek mahallere is
kan edilecektir. 

Bütün bu işler bir taraftan 
görülürken diğer taraftan da 
(Ağrı dağı) nın üstünde kalmış 
olan eşkiyanm esaslı surette ten· 

Gayrı mübadiller 

kili için yapılacaktır. 
Şimdiki halde bu dağın üstünde 
bulunan eşkiya taarruz edemiye
cek, hiç bir kimseye zarar vere· 
miyecek surette her taraftan aa
rl'fmıştır. fakat bu etkiyayı ol
duğu vaziyette bırakmak tabii 
kabil değildir. Bunun için (Ağ-

Yunanlılardan alınacak 125000 lira-· 
nın bir an evvel tevziini istiyorlar 
Başvekilimize çekilen telgraf 

rı dağı) üzerine ikinci ve kat'i 
bir hareket yapılmak lazım ge
lecektir. Alman malumata gö· 
re buradaki kat'i harekatın bu 
ft2'fta zarfında başlıyacağı tah
min edilmektedir... (5000)) kü-
ıiır metre irtifamda bulunan bu 
dağ üzerinde yapılacak hareki· 
hn pek kııa bir zamanda bitece
ği muhakkaktır· 

(Erciyef) havalisin~e ~§~İyayı 
tenkil eden kuvvetlerımızın ku· 
mandanı Salih Pa§a ( Karaköıe) 
den (Van) a gitmittir. Salih pa- D'llntopltınan 

Gayri mGbadiller dün öğle· 
• A den sonra Türk ocağında alb 

il • aylık mutat içtimalarıİıı yapmtf· a vemJZ lardır· tetimaa Istanbul meb'usu 
Hüseyin bey riyaset etmiş ve 

Yarın takdim ediyoruz bey'eti idarenin alb aylık faali-

Raftalık ilivemizi yarın yeti hakkındaki rapor okuomuş-
b. l'k t kd' tur. Rapor mfittefikan kabul gazetemizle ır ı te a ım 

edilmiştir. Bundan sonra, ~ayri 
edeceğiz• mübadillerin bilcümle hukuku-

Sadri Etem, Bekir Sıtkı 
l nun hiikôetçe tahtı temine alın-

Beylerin yazılanle gelişi güze dağım meclis knrsUsinden ilan 
gençlik, sinema, kadın, spor ettiği için Baıvekil İsmet Pş. 
aahifelerinin ve haftanın ıiyasi Hz. ne bir telgraf çekilerek 

'-•ic•m•al-in•i•i•la•v•e•m•i•zd•e-o•k•u•y•u•n•u•z•. _ konıre namına teıekkür edilme-

gayri milbadlller 
müttefikan kabul edilmiştir. 

yunanlılardan alınacak olan 
125000 İngiliz lirasının biran 
evve sefalet içinde yaşayan gay• 
ri miibdillere tevzii için bazı 
azalar söZ:söylemişlerdir. Netice• 
de tevziatın bir an eevvel icrası 
için Maliye bir telgraf çekilmesi 
karar !aşmıştır Bn hafta başve· 
kil Pş. yı bir be'yetin ziyaret 
edrek kongrenin teşekküratım 
arz etmesi ve meclis kürsisinden 
vadeti:ikleri hususatı teceellisini 
rica etmesi de kabul edildikten 
sonra içtiaıaa nihayet verilmitir. 

ul a o ma ı~ı m hakka 
Ailesi, "i\1em1eket haricine çıkmamıştır. Davalarını 
takip için Antalya ve Alersiııe gitmiştir,, diyorlar. 
Söylenildiğine göre, bir haftaya kadar dönecekmiş! 

Resmi makamlarda bu hususta malumat yoktur. 
Dükü nüshamızda işaret etti

ğimiz Haydar Rifat B.in ortadan 
kaybolduğuna dair çıkan şayia 
etrafında dün tahkikat yaptık. 

Bir muharrimiz, dün Haydar 
B. i birkaç defa yazıhanesinde 
aramış, gelmediğini öğrenmiı, 

bunun üzerine ğeç vakit T eşvi· 
kiyedeki aparbmanına gitmiştir. 
Gündüz telefon Matmazelinin her 
arayışta «Bu numara cevap ver
miyor» cevabına bakılınca, geç 
vakit t e olsa, evde sahiplerinin 
bulunacağı biraz şüpheli görü
nüyordu. 

«Polikar,, apartımanının süslü, 
çift heyekelli iç giriş yerinde. 
Kapıciya soruluyor: 

- Haydar Rifat B. burada -
lar mı? 

- Hayır, Efendim! 
- Peki, Hanımfendi? 
- Buradalar. 
Asansör. No: 3. Kapı, hemen 

açıhyor. Biraz sonra salonda 
Haydar Rifat B. in ailesile 
karşılaşılıyor: Refikalan H., kız
ları Semiramis ve Hamiyet H. 
lar, damadı Cemşit B. Hepsi de 
çok nazik avurtlarla şayia et
rafında konuşuyorlar. 

Cemşit B. gazetelere akseden 
rivayetlere işaret ederek, gü
lümsüyor: 

- Kayınpederim, filhakika 
fstanbulda değildir. Fakat ne 
Radosa gitmiştir, ne de Münihe. 

Haydar Rıfat B. 

Bazı gazetelerde buralara gitti
ğine ihtimal veriliyor. Kat'iyen 
doğru değil. Haydar Rifat B. 
her hangi bir surette hudutlan• 
mız haricine çıkmamışhr. 

Ba:iı davalannı takip için An
talya ve Menine harket etmişti. 

Bu sırada Hamiyet H., izah 
ediyor: 

- Nasıl ki geçenlerde de E
dirneye gitmişti. Bir davasını 
takip için. Bunda ne gibi bir 
fevkaladelik var, Efendim? Her
kes her yere serbestce gider, 
gelir. 

- Ne zaman hareket etti? 
[Alt tarafı 4üncü sayıfadaj 

Sıcaklar yalnız bizi değil bütün dünyayı 
kasıp kavuruvor 

-
Sıcaklardan ıstırap çeken yalnaz biz değiliz. 
Şikağodan bildirildiğine göre Şimali Amerikanın orta kısmını 

yalayan sıcak dalgasından bir günde yirmi yedi kişi ölmüştür. Ce
mahiri müttefikamn on sekiz şehrinde hararet derecesi 100 fahvn
baytı yani 43 dereceyi bulmuştur. 

Diğer taraftan Deyi Ekspiresin Moskuva muhabirinin bildirdi
ğine göre Rus Asyasında cehennemi bir hararet hüküm sürmekte
dir. Gölgede 180 fahrenhayt yani 63 derece hararet görülmüştür. 

Bunları okuduktan sonra vaziyetimize şükredeceğimiz geliyor. 





Mazhar Osman beye ş'şman,ardan cevap 

Havaiia muva}f ak olmu~ bütün insanlar ~i~man iken 
bllyle bir ıev n11sıl 3ÖVlenir deniJ'Or ? 

Cemiyet re si ôQle va akt!m ye ı.ekleri yerine sabah 
ve ikindi yemekleri tevsiye ediyor 

• •• • • 
!1-{.TNI)I 

Bunaan birkaç giln evvel 
~z?ıf Osman Bey yaz mevsi
iilınll~ yentn ço!< gıclalar bak
~ııda dfütalea beyan ederken 
fış111aflhğın hafif derec . , esının 

tndıana.1 ~ı. ~ok belinat, bir iki 
a ım ı erısının komiklik ti _ 
iliiini, tlaba faılasm ge r 
merhamet oldugu"" nu ısno_ lşa~at~ı 
B 

y em.ş ı. 

d
u .. sözJer hakkında ne dU1:ıün-
Ogilnü .... k · 7 

ogrenme üzere fİf-
mafılar ceni~yeti reisi Akif Be e 
m&racat 4!Uık. Mumaileyh şu~
ları t Jyledi: 

uş fnıanlar ıayanı merhamet 
•İ btllhıt arıedecek insanlar 
e a idi liayatta muvaffak olmuı 
Yf liaya\lanih l<azanhıış botnn 
~:sanlınn ıaif ve naliif olmalah 
iımeı. Halbulii en muvaffak 

blan ihsaiilaflii hemen 
d&ltıanınhi tiı&ıanlaı.aan yüzde 

r mürek-
kep olması bu nazariyeyi 
cerhetmektedir. 

8ugoi1 banka direktörleri 
mecllıi idare reisleri, müessesat; 
maliye riletaai muhakkak ıiş
mandır. Bunlann o meYkii ifgal 
etmeleri, pyanı merhamet Ye 
ltellhat arzedecek insan olma
Claldannı, Billkiı pek nki oltluk-
llniiı lal; ti kıfidir. Şiımanlar 
kazanmlf lniinlardır Ye kazan
tldıça ıtımanbyali inaanlardır. 
tlJinı metlıimet insanlar her 
haltl~ tif miBlar C:leği!air. 

Pilavın iiımanlıkta oaşlıca 
• '5§ 

amil oldGğu da dog" ru d .... 'ld' E.. .. l ~gı ır. 
ger oy e ols ıydı pilavla yaıa-

yan Sinlilerl~ Japonların yüril
yemı.yecek bır halde tiıman olma-
lara ıcap ederdi. Görüyo k' 
b "k' 'il ruz ı, . u 1 1 mı et ufak, tefek zaif 
ınsanlardır. 

E_t yemenin tamamen aleyhin
deyım. Doktor reçetesi olmadan 
et yememelidir. 
E~ mükemmel gıda yogurt, süt 

t~mı~ .. ve sebzelerdir. Anadolu 
oylüs~ sebze, yogurt, siU ile 

raşar, ışgüzar, halim, selim insan-
ardır. Et yiyen ~ehir halkı hır-
çın, asabi insanlardır. Süt, yoğurt 
sebİe ve yemiılerle yaşayan in
ıan ar hem 11hhatlerini iyi muha-
faza etmit Ye btm hırçınliklarını 
k~ybelinif itlerinde çok çahıa
bılecek kuvvetli insanlar hal· 

ı . ıne 
ge mıı olurlar. 

Halkımız çok tuhaf: Çahıma-
dıklan zaman yemek . l yıyor ar, 
~ahştı~ları uman Yemiyorlar. 
Gece ansan ~ahşmaı uyur. Halk 
yat~adan evvel yemek yer. Çalı,. 
maga ~aşl.ıyacağı zaman yahi 
s~bahleyın ııe hazan ağıma biç 
~ır ıey i(oymaz. Zaiflere ta\1-
sıyem şudur : Ekseri ıişmanlartn 
:yaptıkları gibi ıabableyin tuzlus 
~~ tatlısı ile kann doyormalı y~ 
ogle liıtü hafif bir çay •e biakll\ri 
yem.elidir. ikindi nkti gene kuv
vetla yemeli. Pek az bir zaman 
sonra kiloları farkedecektir. 

Çatalcalı ameleye çıkan 
büvüfc ikramive otelde 

.nr mı olilu '! 
Tayyare piyangusundan ken

dilerine 20000 lira isabet eden 
öcmiryollah •· 
melesinden Ça-
talcalı Yqar 
ve Çekmece 
takımı jandar
ma efradından 
Şakir iddiaları
na göre para
nın t 7500 lira-
sını Sirkecide 

ısti~tôl ottlı stıhibı lstikli.l oteli sa-
Sültı•man /;"f. bibi Süleyman 

E~endiye teslim etmitler, evvel
kı sabah amaneti geri aldıkları 
ıaman 5,000 lirasının noksan 
olduğunu görmüşler ve polise 
müracaat eylemif lerdir. 

istiklal Oteli sahibi Süleyman 
efendi t>u hususta şunları söyle
mektedir: 

- Bilet Otel kitilii ll>rabim 
efendinin idi. lbralliın bileti 
ÇatalcıHla bakkal ve bayi Ha
san ağaya satıyor. Hasan agada 
miltterek olarak öir Jandarma 
ile i:lemif yolunda çalııan bir 
li6y .Uye sabJor. Bilete isabet 
vaki olunca otel katibi bayi Ha
aan efendiye telgrafla bildiriyor . 
köylü ve Hasan ef endı jandar
maya haber vermeden buraya 
gelerek parayı 200 lira kısmak 
suretile ser bayi iskisoazi efen
diden alıyor. O tel katibine 250 
lira babşış veriyorlar. Bayi Ha
san aağ köylüye ben içinden 
2000 lirasım aldım. kalan senin
dir. deyerek pataları g5ylüye 
verı y :>r. 

Köylü paraları birer birer 
değil demet, dem~ ıaıar.Jc 
tekrar Hasan ağaya veriyor. 
Hasan ağa eYİrüp, çevirdikten 
sonra 20,0000 lirayı teslUm itdi
ğine dair köylüden bir sent 
alıyor. Bu sırada k8ylU otelin 
8 numarasına çıkara\( yalnız ka
lıyor. bir mn<Ulet ıonra aıağıja 
iriiyor " bilete iştiraki olan bir 
Jandc.rma arkadaşıı:tt var ,, diyor. 
Çaiilayı kilitleyerek bana teslim 
ediyor. Ben oıaman sayalım 
dedim. Çanta kilitli benim site 
emniyetim var ce•abını verdi. 
Ben gece evimde iken bilete 
ittirak eden Jandarma otomo
bille gece onikide Çatalcaaan 
geliyur. ve " Benden gizli n,çin 
paraları almiyi gealyonun, para-

Bundan evvel buhranın kat'i 
halline intizar edilemez 

rette 

Ye-ni jabriT<a f;fna~ı 
Dun Emanetin ağzından şe

hirde buz buhranı olmadığını 

yazmıştır. 
Bu haberi okuyan bazı kari-

IC!rimiz bunun pek de Cloğru 
olmadığını, şehirde öyle istenil
diği zaman buz bulunmadığıbı 
bau semtlerde adeta bir buz 
buhranı· görüldüğünü söylediler. 

Buz fabrikası müdiriyetinden 
bu hususta malumat istedik. 

şunları söyledi. 

başlıyacak ve gnnde huz istih· 
sali 125 tona çıkacaktır. Bazı 
yerlerde bayilerin elinde buz 
olduğu halde halka buz satma-

dıklannı ve birahanelerle sair 
yerlere fazla fiyatla tercihan 
buz satbklarım haber aldık. 
Bundan başka ihtikar yapıldı
ğını da öğrendik. Alakadarlar 

bu itlerle sıkı bir surette meş
gul olmaktadırlar. Zabıtai bele
diye hıemurlaniia da bu hususta 
emirler verilmittir. Maamafihyeni 
fabrika her ,eyi halledecektir.y 

"Fabrika bu gün günde 75 
ton buz: çıkarmaktadır. Eskid!n 
depu ettiğimiz buzlarla beraber 
ıehre guna(('"fm-8' taa 'buı· ı~Yıt' B 9 k ,. 
ettnekieyiz. Uç, dört güne kadar Jr aza 
yeni yapılan fabrika aa işlemeğe 

lar nerede? " diye soruyor. - = 8akırltöyde bir ta),yare 
paralar otelin kasasında olduğu düıtü. rakibi öldü. 
ve bende bulunmadığı için Dün sabah Bakırköyde bir 
mesele öylece kalıyor. tayyare kazası olmuıtur. 

Sabahleyin on kişi birden ge- Sabah saat dokuz buçukta 
lerek çantayı benden aldılar Gadran 59 numaralı bir tayyare 
odaya çıktılar. Çantadan bir Azmana deresi üzerinde uçuş 
demet yani 5000 lira noksanmlf. yapmıı, yere inerken telefon 
Beni davet ederek meseleyi direklerine çarpmıştır. Tayyare 
açtılar. Benden filphelendikle- yere dDımüı, rakiplerinden Sait 
rini anlatmak istiyorlardı. Ka- bey derhal vefat etmiş, Galip 
rakola meseleyi akseUikleri hal- bey yüzünden hafif surette ya
C:fe bilihete davalarından vaz ralanmııtır. Galip bey hastaneye 
geçtiler. Seriimle beraber para- yatırılmıştır. Sait beyin cenazesi 
ları zıraat bankasına yatırdılar.,, merasimle defnedilmiıtir. - =-=== t 

fey: var mı idi. Ne kadar kaldı J:;u- - Y oo hayır! tasar bir tekilde anlatt. 
raila <1erıiniz? V.anı kızmıftı. Markam araya gir- - Bize iaat y:ediye on kala ha-

- Yarım saat kadar. Gece ya- dı: ber Yeri:liler. Maktulün ihtiyar da-
rtıı l;ura<la idi. Tam ıaat yarım- - Ama doğrusu Yanı de<li hiç dıll Madam Pla~ k k ı t ı 
d 

'k' · · ...ı k .... I il · · .. ~ lZ ara o a e e· 
a, ı ınci defa ıeçı,ımae te rar uır teye e 'ürmeme ımız. ıvıa- fon etmİf bir mem ·· d ·ı 
·· d ·· O ·· ·· ·· d k d k" d h hk•k "' 1 ., ur gon erı me· gor um. çu?cuıun .. e Y.? -~u. .. em ı a a ta ı atın .11af an~~- sini istemi§. Karakol tabii derhal 

- Baıka bır 'ey gordiınuz mu? cıhda bulunuyoruz, hantı ,ey mu- bi b"ld" d" B v • • Arabanın yanında veya civarında himdirt..hangiıi değildir, kestirile- 8 zek .11 ~ 
1
' • ~~ or9:~~-1egıltm· 

Yuın · S. S. Van Dayn Naki d Ö bir atlam, falan? mez. Bu cı11ara izmaritleri elimi- u~ ıhe b merı no .etç.ı 1 1 

er. 
0

-

iılcemleyi aldı ıeldi tam ölünün kapııınde nöbet~ ' . m<' Fch'."I. - Hayır kiırıseJİ görmedim. ie belki peıı kı;meHi bir ip ucu••· ran •. a er ve_rmııler ve b~raya 
~!'§ısına oturdu. Onun hareketle- riye girdi. e ekhyen polıı ıçe- · - Memurdan daha fazla İey· rebilir. g~lmı§ler. lıem Moran . çagırdı. rı bende merak uyandırmağa baş- _ Mah il . ler öğrenmek imkan11zdı. :i:in - Bir ip ucu mu? Ne diyorau- Cınayet. m~sasından da bırkaç me· 
Iamıttı. 'rek gözlüğü gözünde idi. bir iii~mur a ... ~ın k~a~oluhdan verdiler. gitti. Hal: nuz7 Yalnrz bir tane mi? mur liıtmıı. Mbran, Hag~don'a 
Ben onu tanının ~~~nceli oldugu mek iıtiyorra:~· a~dı. ~ızi gör- - Kıymetsiz bit ip. uc~, dc:di. Vana alay cd~yordu. Onun bu t~leF~n etmiş o sizden bira~ c~el 
ıarnan 

0 
tek gözlugu mutlak ta- Hat bat fı l~yırn mı? Yarasa yarasa gazetecılehn işıne clltara ltmarlHerıhden bir şey çık- ı~ldı. Ondan daha evel M Dın

kar. Zahirde kayıtsız görünüyordu çeri kırmızı' 1 ıa atlı: Az ıonra i· yarar. nhyacaiına kani dlSuğu belli idi. vıdlfi ve Moran gelmitlerdi. Benim 
ama her şeyi inceden inceye göz- bir lrlanda'l ıu~a~~ı, ızb~ndut gibi Hat lrlan~a'hya ıuaı. soratken Hat da ıusmuıtu. Yalnız 6fkeli öf- ilk iıim Madam Platz'ı İ•tiçvap 
den geçirdiğini anlamak güç değil- aı. Marka.,:,aır ö ':. Hat• selamla- Vana uyuklıyordu .. Sonra ayağa keli bakınıyordu. etmek oldu. Siz geldiğiniz zaman ai. rek: 1 g runce ona döne- kalktı. Gürültülü bır tekilde esne- Düıünceıini olduğu gibi ıöyli· memurlar keşif ile me~cu'düle:r. 

lial'a müıtehzi bir tebeaaümle _ Ben 
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. . d • eli. Maıaya tloğru lembel tembel yen, bir az da kendihi beğenmİ§ - Nerede bu kadın, şimdi? 
bir takım ıdaller ıordu. Dinviddi i· liol efradınt:lanıı:ı d~~İcle~ı llara- yU~üdü .. Şö?'inede .liul~nan cığa· ~ir ~dam ol~uğu an!a~ıhyordu. 1- - Yukarı katta yntrp kallu ycr. 
le hır müddet ıörüttü. Odacla Toglen'dir. Dün' a~ 1• ımım ~ali Hl ızinifltlerınaen l:hriih altlı. Par- r~ •~tudile ~ır boksofe benzetilebl- Yanında bir nöbd çi vur. 
l>ir d"" .. do)ıuıvordu Bil- gezerken b k fam devrıye makları arasında yuvarladı. Ucu- hrdı. Mavı, parlak ve keskin ba· 9-l i • k' l 

h 
uzuye -s ~ · u apının önü d k"' b k T ,., ·ı k~ ~ d k I .. l . .. .. .. . - reKt va a gece yarısı 0 :.ı· 

Uli. Lil.Jı\ı"'un saplandıg"" ı l'\erva- rük bir arab .. d"" :. e u- na a tı. ıtnaıı 1 e agı 1 yırttı. 1§ 1 goz erı, kuçucuk bır ağzı, kü- -.\ [.) . . lı hl t.f le b AU•:r ıı t": :r l a gor um 
0 

•t•· f T "" .. .. k ki d O d H .. .. ı- b' b . . ,ur aa nıçm saon eJ n na er vcr-
zı i8tti~n ıeÇircU. Sonra ölünün net eri yanmtşlr. l in. u un e- utu!'u. ~ a ı. nu seyre en at çucuK ır urnu, gem' bır çenesi rtıİ§? 
~ııtfti 1~H. Vaziy~tl inceden vına mahıuı kepçe ;e ~:_2>allıl< ha- uabı bNır 1esUe ~tıldı. ,, v.ardı . ... Kırk y~l~rmda ... görünme- - Getti bir gürültü ·~·t ·~ 
ihce 1~ı.u1.c t · ıc•t b ) t t 1 d - cunlf ar u- - e yapıyurıunuz · ııne ragmen saçı:ırı agarmamıttı ~ · 

1

• mı ve 
1t ıeuna • b. 1 a 1 ~uı u. • '!n ug~ gCSrülUyôfdu. Bü sabah - Oörıttedihiz mi? Tütühü onları sıkı ııkı tarı or ve alb~ bunun nilah ~e:lİ t>hna.sma ihtf-- ~ı 

~~ ~Ü;;ı ne ff!kılde ~·: d~0';j.0~' hkber. alınc~. aklıma gel· bkladıın. içimi tatlı, inci! liıyım biraz da htiyanlin \uııanıy~rdu. vermit "."'a sokak!a böyle ı;ü ·ül
;. ıb~ıtünNe h ı• ':k uz~.n 1 ~~~ ~. ı.:: . b'm om.~ıde ~y led iln. O aa liir tütüd ! Ona baktikçii Vana' ın lıalisızlılc ~t- tüler daıma duyulduğu için a! 1ı.-
..... "'l ı. 1 ate~1 i ıozhugunu nı uMrayka gon erdı. Hat ditlerini ııcırdatarak mı- tiğini dütiinUyoraunı. Bu adam mamıf. 
çea ate ltôytlu te u•I m ya ımıza ·- ar am: )d d • h · · · B teld' Çök ... IA .. rı an ı. otlanılmıyacak bır adam değıldı. - ence bu Icndını gö"den h.\ ı. -. . .a.a oglunı, deCli. Hat - Her §eyi karıttırmaıanız iyi Markam sordu : çırmarnv.k lazım PeLi b -

1 ~ • 

Danlümüz de oturmu,tuk. A- ne fıkırdesınız? ed~t1ittiz. !ii tiltün eksperi ifıiıi- ı - Hat ffics'ele hakkm:İa neler hemmi ·eti' b" . ·; uratı:ı c-
radan bir dakika geçmeden sokak - Arabanın içinde baıka bir niz? öğrendin? Dinviddi bana pek muh- ) ı ır §ey b·1 ·(ıb=-~"'rlı ~ı? .tmt.tı) 



Memleket haberleri 

Urlada da 
Başka tevkif at yapıla

cak mı? 

1 Günün siyasetı : 

Italyanın notası 
M. Beriyanın teklifine karşı 

ltalyanın vereceği cevap Düçenin 
mukaddema yazmış olduğu ma· 
kaleden anlaşılmamış değildi. 
Maamafib bu cevap ehemmiyetle Dünkü .ayımızda Urla hakimi 

d bekleniyordu. 
Ihsan Ziya Beyin katli ha isesi Fransız: matbuatının mnttehi-
ile alikadar olarak Urla fırka 

den "demagojik• diye tavsif mutemedi Hüseyin Avni Beyin 
ettikleri bu cevap tahmin olun· 

tevkif edildiğini lzmir refikleri -
duğundan çok fazla tesir icra 

mizden naklen yazmıtbk. Dün gelen 
edecek bir mahiyette zuhur etti. 

mütemmim malumata nazaran Er 
İtalyanın ceYabı, neden ansız 

bu tevkif lzmirde yapılan ve bu matbuabnca demagojik olarak 
ahdiıeye ait rtlşvct meıeleıi tasvir ediliyor? Bunun sebeplerini 
talıkikatile değil, Urlada yapılan bizzat fransız gazeteleri yazıyor. 
ayra bir tahkikat ile allkadardır. ilk ye mtıhim sbep:italyaca böy-

Anadolu refikimize .nazaran le bir ittihada TOrkiye ve Rus
bu tahkikat ıudur: 

yanın hemen iştirak etmeleri 
Ur lada unlu Ferhat Ef. cina-

ıart imif. İtalya bu devletlerin 
yet tahkikab ve mahkemesi mn- iştiraki olmaksızın vücüda gele-
nasebetile bazı ifadeler vermek cek bir Anupa ittihadının Av· 
için izmire gelmiştir. Fakat gör- rupayı iki grupa ayırmaktan 
düğü bazı tazyık üzerine Adliye baık bir faide göstermiyeceğine 
dairesinin üstkatmdan aıağı ab- kaildir. 
larak intihara teıebbüs etmiş ve Acaba italya bu kanaatinde 
hastanede ölmüştür. tıte bu ha- hata.la mıdır? Yoksa ıtalyanm 
dise dolayısı ile Ferhat Ef. ye teklifi gayet manbki olmakla 
tesir yapanlar araşbnlmıı, HG- beraber Fransız emperyalist si· 
seyin Avni Beyin bu tahkıkat 

Yasetine muvafık mı gelmiyor? neticesinde suçu tebeyyün ettiği 
Bu iki ihtimalden ikincai birin· ve Ihsan Ziya Beyin katlinde 
cisinden her halde daha doğru müşevvik rolü oynadığı için tev· 

kif edilmiştir. olmak icap ediyor. Eğer Avrupa 

b••ı ittihadı cemiyeti akvama men· Söylendiğine göre daha .. 
kimseler de tevkifleri için ara- sup Avrupa hlikümetlerinin itti· 
nılmaktadır. hadı demek ise bu, o htik6met-

lzmir, 15 [ Vakıt] _ Ihsan lcrin cemiyete dahil olmayanlara 
Ziya Beyi öldllrmekle mamun karıı vtlcüda getirecekleri birlik
olanların muhakemesine bugün ten baık bi mana ifade edemez. 
Ağır cezada devam edildi ve ikinci sebep: İtalya medeniye-
bir çok şahitler dinlenildi. tinin Avrupanın inhisan albnda 

- olmadığını ve kıt'alar arasında 

Mazarikin eseri ~ teaannt buıunmaaı icap ettiğini 
Çekoslovakya reisicDmhuru 

mc,1yö Mazararık ahiren « bir 
milletin tekrar canlanması ,, ia
minde bir eser yazmıfbr. Çek 
feylesof ve siyasisi bu eserinde 
1914 senesinden 1918 senesine 
kadar olan habratını telhis et
etmektedir. 

Mösyö Mazarik daha ilk Bal· 
kaa harbinde Avusturya ile Sar
bistan arasında bir itilaf akdft• 
tirmeğe çalışmıştı. Konit ... Bert
holt " in ... Paçiç ,, i görmekten 
istinkaf edişi buna imkan bırak
madı 1914 ilk bahannda mazarik 
Sırplarla Bulgarlan b&rlftırmağa 
çalıştı. Saray Bosna vak'ası bu 
teşebbüsünü de akim bırakınca 
mazarik ... Çekeslovakya ,, iatik
lali için uğraşmağa başladı • 

Ondan sonra hayab muhtelif 
memleketlerde teşebeüsat ile 
geçmiş ve nihayet " Çekoslo
vakya " nın istiklalini tanıtmağa 
muvaffak olmuıtur. 

Mazarik esct>inde bir takım 
fel~efe ve mutalealarda yürüt· 
müştür. Onca htikumet " Aile 
ile hiç bir müşterek noktası olma
yan 11 " Mevcudiyeti içtimaiyenin 
nazımı olan " bir yer demektir. 
Demukrasi, ferdie istinat eder. 
Vatandaşın hükumetin teklm6lti 
için sarfigayret etmesi ıartiyle 

mevzuubohs olabilir. " Stavizim" 
kürleşerek " Y anrosizim " halini 
almalıdır. 

Mösyö Mazarik " Bir devlet 
ve bir siyaset ahlaki bir eaase 
iıttinat etmeden berkarar ola
maz diyor. bu ahlakı esas vak
tiyle " hem cinsini sevmek " 
ile ifade olunan "'insaniyet ,, tir. 

Tedafüi harp abJakan müsaade 
edilmiş ve lAzımdır. İnsaniyet 
yalınız taarrilzi harbi takbih eder 
Şiddet aleyhindedir. Fakat menfi 
zihniyet taraftarı değildir. Bil- 1 

'. ileri ıUrllyor. ltaJyanm bu mUta
leuıda Fransızlara demagojik gö· 
zük üyor. Halbuki Cemiyeti ak-
vama mensup olduktan halde Av
rupai olniyaan milletlerin ittihat
tan hariç tutulması ve diğer 
cihetten Ingilizlerin Avrupai ol· 
madıklan gibi tam bir istiklalde 
malik bulunan donanmalarının 
ittihadı kabul edilmesi demagojik 
olması bile her halde psk ütopik 
olan bir faraziye değil midir? 

ltalyamn. böyle bir ittihadın 
tarzı teıkili hakkındaki teklifatı 
da Fransızlann işine gelmiyor. 
İtalya ittihat için bir tek tet· 
kilAt. hem teırii hem icrai ve 
bütün milletler için müsavi reye 
malik ıahıslardan mürekkep bir 
tek meclis tasavvur ediyor. Bu
nu Fransa nasıl kabul ede
bilir? Mütefiklerinden Lehistan 
böyle bir ıeklin kabulü halinde 
de ne yapar? 

M. Musulini, Briyan teklifinin 
cemiyeti akvama muarız oldu-
ğunu ileri sürüyor.Onun için evveli 
terki taslihattan başlamalı sonra 
ittihat peşinde koşulmalıdır. 

Bu nazariye hem kavi bulunmak 
hem de muin toplamak endişe 
sile kavrulan Fransanın asla ka
bul edemiyeceği bir keyfiyettir. 

H. Gawur 

1 tilaf teatisi 
Atina'dan bildirildiğine göre Türk 

- Yunan itilafının müsaddak nUsha
lan bu hafta teati edilecektir. 

akis faaliyeti. en mtıfit bir azmi 
tevlit eder. insaniyet kağıt üze
rinde yazılı kalmamalı imzası 
ile kendini göstermelidir. Diyor. 

Reisiclimhur Mazarikin eseri 
Avrupa fen alemince ehemmi
yetle karşılanmışbr. 

F azlast fazla •. 

I• zmir valisinin kw bir aktöril 
tıevdiği için babasının evin

den dört bin lira yol harçlığı 
alarak Istanbula gelmişti. 

Vak'a malümunuzdur. Burada 
resimler besı!di, mulakatlar ya
pıldı.lımi bilinmez ve kendi tanın-
maz bir aktör,kendis:ni heyecanlı 
bir piyes oynuyormuş sandı. 

Macerasını dallanılırdı. budak
landırdı ; anlattL 

Hadise gazetelerin havadiı 
cihetinden yavanca olduklan 
bir devre tesadnf etmiıti. Onun 
ıçın muhabirler bu alelade 
zabıta vak'asını şişirdikçe tiıir

diler. Sonra kız lzmire, erkek 
sahneye döndüler. Bahiı de 
kapandı, gitti. 

Bir iki gündür ayni bahis 
bozulduktan ıonra kaynablmlf 
bir reçel gibi tazelendi. Baba 
evinden firarlar, mektuplar, tel
graflar ••• gırla gidiyor ••• 

Ne olacak? Birbirlerini sevi
yorlarmıf... Öyleyse evlensinler, 
bize ne? Bu alevli sevgi paraya 
maraya da ihtiyaç göstermez. 
(ki gönül madem ki bir, saman· 
lığı seyranlık edip ç&plerini 
çatıversinler .•• 

Fazlası fazladır. Bu. samimt 
bir aşk ise ört bas edilip on-
lar muratlarına ermeli biz de 
kerevete çıkmalıyız.. Yok. garip 
bir komedi ise ya sahneye nak
letsinler. yahut filmini aldırsın-
lar ..•. 

Fazlası fazladır ; kızını iıtik

bali meçhul. kazancı kıt bir 
gence vermekte teredd9t eden 
bir babaya ne diye hücuma 
vasıta oluyoruz ? 

!JA)flbı j,q,,e 

Haydar Rif at B. 
[Ustarafı 1 inci sayıfamızda ] 

- Dun. 
Burada refikası Hanım ıöyle 

söylüyor: 
- Bir akıam gazetesi, be

raber aparbmandan çıktığımızı 
yazmıı. Halbuki hiç te ayle 
değil Zevcim sabahleyin evden 
çıkb, ben akıam tlatu. 

- Yoldan meseli bir telıraf 
falan aldınız mı? 

Semiramis H.: 
,,. Hayır " diyor. « Belki mek

tup gönderir.» Ve ilave ediyor. 
- esasen çok kalmıyacağını 

zannediyorum. 
- Ne gün döneceğine dair 

bir şey süyliyebilir miainiz?. 
Hamiyet H. cevap veriyor: 
- Ayın yirmisine kadar ge• 

lir, tahmin ediyorum. 
Sonra, tekrar gtırlftyor : 
- Gelince kendisile sıCSrll· 

türsünüz, niçin gittiğine dair 
hab,a fazla tafsilat verir. Bizim 
bildiğimiz bu kadar! 
-Aman, efendim, bu bana çok 

tahaf geliyor doğrusu. Bu git
dişte ben hiç bir gayri tabiilik 
görmüyorum. Kendisi de gelince 
ıaıacak. 

- Ayın yirmisinden evvel 
gelmesi muhtemel, değil mi? 

- Vallahi. bilmem ki. Biz 
her halde bir an avvel baba· 
mızın yanımıza gelmesini isteriz 
tabii. Belki daha evvel de gelir! 

Haydar Rifat B. in ailesin
den alınan malumat bu. Resmi 
makamlann bu husustaki ıözle--

~~~~=CENNET 
• • 

FEDA YILERI =:vezen:Öfftll~~= 
Hücum ' ••• H.. ' ucum ..• 

Haydar, gök gürültüsünü andıran bir sesle 
böyle bağırmııtı 

• - 86-

Ehli ıalip askerleri akşama ka- den birine iltica ederek oraya ça• 
dar ilerlediler. Salihettin'in aa- dırlarını kurmak ve kendilerini ko
kerleri onlara her taraflarından hü rumak istemişler, fakat mütevali 
cuın ediyordu. Maksat onların hamleler buna da pek imkan ver• 
ric'at hatlarını kesmekti. Akta· memişti. 
ma doğru ehli salip parçalara da- Bu ıırada Hiristiyanlar arasın• 
ğılarak bitap bir halde bulunuyor da bir ıes duyuldu: 
ve bütün askerler zabitlerine karşı - Mukaddes Salip etrafınd• 
"Biraz su! biraz ıu,, diye bağırı- toplanınız! .... 
yorlardı. Fakat onların geçtikle- Mukaddes Salip Hatin tepele• 
ri yerde ıu yoktu. rinden birine dikilmişti. Bu kar• 

lalam askerlerinin mütemadi ve kırık, fakat baş~an qağı m~ 
- '--nları karııaında Hıristiyan or· raaaa olan haç, gerıde kalan Hı: 
IUIU • • ı b• • 'b1 duıunun geri hatları asıl ordudan rıstıyan ara ır an c~ verır gı 

im t B kıt' l ı K d.. oldu. Bunlar, tepeyı zaptetmek 
hayrükü' 1

.. ıdt 1
• u k a ~ a l k ;,s iıtiyen Müılümanlarla mezbuhane 

l m arıdn b-~rukz b. 0 an kİ k uğrqblar. Mukaddes Salibin ele 
a arı arasın a uy . .1~ açı 1 düımemesini temin için çalıımıt• 
vardı. Bunlar kendılerını kurtar- lardı. Nasıra peskapoıu ıağ ka• 
mak için bir hamlede bulunmuş- lanları teıvik için: 
lar, fakat muvaffak olamamışlar- _Hazreti Mesih Cebel mevi:ı• 
dı. Bunların batında bulunan Tra- asım tam burada irat etti. Burada 
bluı prensi Raymond ümidini kes- aleme sulh ve müıalemeti tebıir et· 
mitti. ti. Muhakkak ki burada bizi bırak• 

Ehli·· salibin vaziyeti berbatb. mıyacak ve bizimle beraber bulu· 
Bütün gün yorulan kınlan, susuz- nacak! ..• 
luktan kıvrılan aakerler geceleyin diyordu. 
de istirahat edemediler. Çünkü Fakat bunların hepıi beyhude 
hepsi de ıuauzdular. Hepsinin bo· idi. Susuzluktan, yorgunluktan hal• 
ğazlan yanıyordu. Bütün geceleri kalmıyan ehli salip böyle sö.z• 
bunlar "ıu, su,, diye bağırmıtlar, lerle harekete geçecek halde değıl• 
• 1 . 1 .. d b .d t . di 
ın emıf er ote en erı en emın o· · S 1 S lAh · E • H d • 
lunan birkaç kırba suyun üzerine u tan a a ~tt~ mır ay a 

1 k 1 d d··km·· l ra ve onun maıyetınde liulunan 
ab ara on an a rere . 0 uş er Haldun ile Zeydun'a emretti: 
ve ıuyu heder etmıılerdı. B . · 1 d" · t B 

S b hl . .k. f h be - u tepeyı ışga e ınız . \J 
a a eyın ı ı tara mu are · l'b. · ... d'kinı·z 

h ı d H. · · 1 h ıa ı ın yenne ıancagımızı ı . 
ye azır an ı. ırıstıyan arın e· M h b b har k ti b•t ek 
d f . T b · ·d· S ı~h · · u are e u e e e ı ec e ı a arıye ı ı. a a ettın ıse f nl k 1 ı..t 

l b . h d . ve za er onu a azanı a~~ ı. 
o!1 arıd uh yofldal ım .. alüın~ ecelktı. Vla· Haydar ile iki kardet derhal 
zıyet a a aza mua an arın e· h k t tt•l M · tl · dek·ı at . . . . A . . are e e ı er. &s.ıye erın " 
def ı. ! a~arıye ı.d!. . Sala hattın ıse lılar kut gibi uçuyorlardı. Hepsi 
T ~kıyuddın, .~ırıstıy8:_nlar~n. ke~- de bir hamlede tepeye çıkmıılardı. 
dı tarafına hucum ettıklennı go· Papaılar da ıovalye elbiaeıi giye• 
rerek üzerinde bulunduğu arazi- rek mukaddes Salibin etrafında di· 
nin me~zul .otlannı y~rmıf! hu· zilmişlerdi. Aka peıkaposu, Nası· 
n~n n~t!cesı o~~~a~, . ~uverrıh lb- ra peskapoıu bunların baımda idi. 
nu~ Esı~~n dedıgı.gıbı, ıuıuzluk a· Bunların yanında Kudüs Hüküm· 
teıı, guneı ate91, muharebe ate- darı için bir çadır kurulmUJtu. Bir• 
ti,, araaında kalmıılardı. k d k'k f d bükü' ·· d ·dd . aç a ı a zar ın a m ar e· 
. . Muh~re~ son derece fi ~tlı sir dütmüf, ve kumandamn yanına 
ıdı. ~inıtı~anlar h~r hamle ettık· getirilmiıti. Haydar, onu birkaç 
çe azım zayıatla ~erı atıhyorl~rdı. askerle geri gönderdi. Birkaç da· 
Müılümanların ıhata çe~berı ~~n kika geçmeden hükümdarın çadır1 
dere.c~ d~~almı~~ı. .. lbnul Eıırm parlamıı ve kül olmuıtu. 
tasvırıne gore Muslumanlar, mer· Mukaddes Salip ile onun etra· 
kezini ihata eden daire muhiti gibi f ında toplanan kitleden baıka bir 
dütmanlannı aarn119la.r~ı.. Bu va- şey kalmamııtı. Bunlar da berta· 
ziye.t ~ar!.11ında ~ırıstıyanl~m raf edilirse muharebe bitecekti. 
bakıyetuasuyufu Hatın tepelerın· H d ··k ·· ·· ıı·· ·· ·· d ay ar, go guru usunu an ı· 

rine gelince. şöyle hulisa edile- ran bir ıeale bağırdı: 
H.. 1 '' bilir : - ucum ....•• 

- 'Haydar Rifat B. in mem- Aske~l~r hücum e~i~er. ~ar.-
leket haricine kb.., hakkında dar bepıının batında •.dı. Muslu· 

• b. çı gı manlar,. Mukaddes Salıp etrafın· 
hiç . ı~. maldmabmız yoktur. da kurulan canlı duvan parçalı· 
Kendısının derdesti veya seya- yorlardı. Papaslar can hevli ile ba· 
batinin men'i hakkında adliyece ğırıp, çağınyor, Mukaddes salip 
hiç bir tebliğ mevcut olmadığı ile beraber bütün ruhani ve cisma· 
için her vatandat gibi bir zatın ni nüfuzlarının sukutundan korku· 
du bu.. · t• . t hd·d· .. k.. yorlardı. r:ıye ının a ı ı mum un . . .. 
olamazdı. Maamafih kendisini Bır aralık Emır Haydar dut· 

.. • man ıafıru yararak Mukaddes sa· 
gost~ren ve memleket haricine libi istihdaf etmit, bu salibi yık· 
çıkbgını bilen memurumuz yok mak ve sökmekle itin biteceğini an· 
tur. ailesi tarafından da tagay- lamıştı. Haydar dütman ıafı için· 
yilp ettiği yolunda bir müracaat de ilerlerken Haldun onu takip et· 
vaki olmadığı için zabıtamız ti. lkiıi ~k~.daşlanndan .a?.ıl· 
k d. · . .. . mıtlar ve bır duıman çemberı ıçm-

en ısını armak luzumunu hısset- d k 1 1 d (H ld ) tt d. e a mıt ar ı. a un un a ı· 

me ı~.v v ğı bir mızrak Akka peıkapoau Ro-
Dıger taraftan haber aldıgı· finnuıu yere ıererken dütman ta• 

mıza göre, Haydar Rifat 8. rafından kopan bir mızrak Emir 
hakkında Adliye vekili Mahmut Haydar'a iıabet etmİf. o da yere 
Eaat B. in açbğı davadan dolayı düşmüttü. H3.ldun bir lahza tevak
Ankara ceza mahkemesince ve- kuf etmiyerek ilerlemif, birkaç 
rilen iki sene hapiı kararı, tem- darbe ile yolunda duranları ~r
yizen tetkik edilmek üzere taraf etmit ve Mukaddes Salıbın 

. . . ' tam yanına varmıfb. 
evrak, başmfiddeı umumılıkten y 1 k · b ·tt• M k dd 
T · d" d . . apı aca ıt ası ı, u a es 
emyız ur üncü ceza daıresıne salibi yerinden sökmek ve tepeden 

gönderilmiı ve tetkikata baş- aşağı fırlatmaktı. 
lanmıştır. ( Bitmedl J 
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[ "VAKiT,, iN SEHiR HABE~LERi ] 1 Mahken,e ve icra ilunıarı l l lP.!!~""!""'~~= ...... ~~~T~~~-, 
Beşı taş Sulh B.rwcı hukukundan: A Ki 

Limanda 

FazJa yüklü vapurlar 
Deniz iictıret mOdQrlüğtJ 

tedbir alıpor-
Deniz tjcaret müdürlüğü yaz 

llriinuebetile vapurlarm haddi 
iatiabmdan fazla yolcu aldık
lannı görerek buna mini olmak 
İçin Boğaziçi ve adalar iskele
lerinde birer liman zabiti bulun
durmağa karar vermiştir. 
Bundan mada mühim iskelelerde 
ihtiyat bir vapur bulunacak, faz
la yolcular bununla nakledilecek· 
tir. 

Amanullah Han 
tiç dört g{J.ne kadar 
ıehcimi~e geliyor 

Amanullah Hanın üç dört 
giine kadar ıehrimize gelmesi 
beklenmektedir. Mumaileyh, bu
rada kaldığı müddetçe kendisi
ne tahsis edilmiş olan Tarabya· 
da bir köşkte oturacakhr. 

Kontrol bürosu 
Haber aldığımıza göre, !ktısat 

•ekaleti mağşuı mal ihracatına 
mani olmak ve ambalaj işleri 
ile uğraşmak iizre dokuz müşa
virden mürekkep bir büro teş
kiline karar verm:ştir. Bu yeni 
teşekkülün denizcilik umuruna 
Liman şirketi meclisi idare aza
aından Mehmet Ali Nısfet 
U . ve 

mum tıcaret mfiıavirligın" • d 
T" d e e ıcaret o ası raportörle • d 
Halda N "h" B J rın en 

• • ezı ı • er tayin edil .. 
llllflerdır. 

Büronun sana • • 1 • 
t5rJüğüne Mmı~ t yı ışruferı rapor -

asar cemi ti 

Emanette 

Kadın namzetler 
Henuz belediye meclisine 
aza namzedi gösteril

memi#ir. 
Eylüld~ yapılacak belediye 

intihababna kadınların da iştirak 
edeceği malümdur. 

Bu intihapta Üsküdar, Beyoğlu 
ve Istanbulu temsilen Nakiye, 
Efzayiş Suat, Latife Bekir hanım
ların seçileceği söylenmekte ise 
de bu şayia etrafında yapbğımız 
tahkikat neticesinde henüz ne 
erkek, ne kadın hiç bir namzedin 
kararJaılınlmadığı anlaşılmıştır. 

Konservatuvar binası 
Konservatuar ve tiyatro binası 

için. Alman gurubunun yaptığı 
proıe ve emanetle aralarındaki 
mukavele Dahiliye yek.iletince 
tasdik edılmiştir. Münakasa şart
namesi yakında hazırlanacak ve 
Avrupa gazetelerinde ilin e:lile
cektir. 

Kadıkoy yolları 
Kadıköydeki bazı bozuk cadde 

ve sokakların tamirine başlanıl
mıştır. Tamirat bir buçuk ay 
sürecektir. 

Köprü kulübeleri 
Köprü üzerinde yapılmakta 

olan kulübelerden dördüncüsü 
on gün sonra bietcektir. Ayba
ıından itibaren Karaköy cihetin· 
deki kulübelerden biri pastahane 
diğer üçü de tayyare piyanko 
müdürlüğü tarafından· kiralana
caktır. 

Borsa komiseri 
muamelat mildü il V d Y~ 

~ .. 1 ' l t · d' r e at Nedım ./Jvrupa ~evahatinden dün ,. .u t . n ayın e deceği söylenmek - ., . 
e<.ır. • d(iµıfi1 ,, • 

Yerli mallar sergisi Muharririmize beyanatı 
d"" Yerli mallar sergisi idare heyeti Yirmi gündenberi Avrupada 
YI u~ ~~lata.saray Jisesine giderek bina- bulunan Osmanlı Bankası ve 
tiba-s ım almıştır. Heyet bugünden i· kambiyo borsası komiseri Aptül-

ren binada paviyon taksimatı a kadir Bey dünkü ekspresle şeh-
P&cak ve tefrişata başlıyacaktır. Y • 

rimize dönmüştür. 
Ihsan B. Mumaileyh dün ~endisile gö-

• ~vvelk1i gün Ankaradan şeh- rüşen bir muharririmize seyahati 
rı~~ze ge en gümrükler urnum hakkında şunları söylemiştir. 
mu ürü ıhsan B. dün f t b ı - Osmanlı Bankasının Lon-b üd'" . . a an u 
b aşr ,urıyetı ınuame'atını, am- drada toplanan hissedaran hey-

ar arı teftiş ederek ü ··k eti umumiyesinde hazır bu-
ka ·ı ·· 6 g mru 

er nı e gor fmüştür. lundum; avdette Parise uğradım. 
Mumaileyh yakında /zmire Gerek Londra ve gerek Pa-

a-idecektir. 
risteki temaslarımda milli pa-

Ka 01 bi yo boarssında ramızın kıymetini muhafaza için 
Kambiyo mürakabe heyeti d.. t alınan tedbirlerle bunların tatbi-

ı un op-
anaradc şimdiye kadar vize irin b kindeki muvaffakıyetin takdirle 

.. t d" :r orsa-
Y~ .muracaa e ıp de hala taahhütle- karşılandığmı gördüm. 
rını geri almamış olanların şiddetle --------------

tecziyelerine karar vermiştir. r Küçük haberler 1 
Iıaretler: Ziraat tetkikatı - lktısat vekd· 

N k 1 !eti tetkikatta bulunmak için bir kısım 
UrSUZ a anlar z.iraat müdiirlerini Avrupaya gönderecek-

Bogaziçinin Anadolu kıyısında ve 
Kuzguncukla Kandilli arasında oturan 
bir dostumuz. bize şöyle dert yandı: 

"Anadolu kıyısına elektrik getiren 
kablo Am3vut köyünden Kandilliye 
geçer. 

Binaenaleyh içinde sönük petrol 
lAmbaJan yanan evlerimizin önünden 
geçen caddelerin altında elf'ktrik tel -
leri vardır. Şimdi, Elektrik şirketi bir 
de Kartala elektrik gcitürmek üzre 
Kandilli sırtlanndan elektrik hadan 
geçirdi. Şu vaziyyette biz, sağından, 

solundan hatlar, kablolar geçtiği halde 
kapkaranlık bir adada oturuyor gibi)iz. 
Oturduğumuz mahallelerin yer altı 
yerfn üstünden daha mamur, daha 
medent 

Şehremaneti ve zaman bi?.i zul· 
metten nura kavuşturacak ve Elektrik 

hangi mes'ut günde bize nur vermemek 
hususundaki yeminini bozacak? 

-tc * 

tır. 

Kapatılan ahırlar - Emanetin 
gösterdiği şerait altında ıslıh edilmeyen 
ahırları~ kapatılmasın:ı başlanmıştır. 

V ~lı - Şoför davası - Şoför 
Hamdı Ef. vali Muhittin B. ı h' ih a ey ıne aç· 
tıg t?,~at d.a \'asından vaz geçmiştir. 

Nobetçı mahkemeler - 20 

temmuzda yaz tatili yapacak mahkeme-
lerden ağır ce7.a üçüncu·· hk . . . ceza ma e· 
melerıle bırınci ticaret ve d" ct·· .. h or uncu u· 
kuk mahkemeleri istisna edilerek b . 
1 "b · k un arınP.nlo'letcı ·almaları tekarrür etınişcir. 

ı al arda - Son günlerde şehri· 
miz plajlarında boğulanlar çoğaldığından 
her plajda emniyet tertibat alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Zahire borsasında - Zahire bor· 
sası idare heyeti intihabatı bu ay sonun
da yaptlacaktır. 

Ceza kongresi - Darülfünün 
müderrisl~rinden Baha B. 20 ağustosta 
Prağda toplanacak olan beynelmilel ceza 
konğresine iştirak edecektir. 

Vilôyet- fnıonet 
Hangi kısmları 
birleştirilecek ? 

Umuru Mahalliyei Vilayat Müdürü 
Nazif B. birkaç gündenberi şehrimiz
de bulunmakta ve vilayetle emanetin 
tevhidi mesaili etrafında tetkikatla 
meşgul bulunmaktadır. Nazif Bey 
dün kendisile görüşen bir muharriri
mize şehrimize mezunen geldiğini söy
lemiş ve tevhit işi hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Tevhit nizamnamesi Devlet şu
rasındadır. On güne kadar çıkacağı. 
ru zannederim. TaJimatname henüz 
yapılmamıştır. Tevhit eylülden itiba-
ren tatbik edilecek Emanet muhase
besi ile vilayet muhasebesi birleşecek
tir. Açıkta memur kalıp kalmıyacağı
nı bilmiyorum. Bu bir bütçe ve tasar
ruf işidir. Emanet fen heyetile vila
yet nafıası birleştirilecek değildir. Şe-
hir meclisine kadınlar da bittabi inti· 
hap edileceklerdir. Kanun hanmılara
da 18 yaşında intihap etmek, 25 yaşın
dan itibaren de intihap edilmek hak· 
kmı vermektedir. 

Haber aJdığımlza göre kadınların 
intihap edilmek için okuyup yazma bil· 
meleri hakkında bir kayıt yoktur.· 

lnhisarlardan açıkta 
kalan memurlar 

Şeker, petrol inhisannın ilga
sı münasebetile açıkta kalan 
memurların müskirat inhisarın
daki münhal memurluklara tayin 
edilmedikleri ve hariçten memur 
alındığı yazılmııh. Dün Müskirat 
inhisarı müdürü Asım B. bir 
muharririmize bu haberin doğru 
olmadığını söylemiş ve demiştir 
ki: 

- Şeker p,etrol inhisarının 
ilgası tarihi olan 1 Hazirandan 
itibaren açılan memuriyetlere 
hariçten kimse alınmamıştır. 
Münhal memurtukların bir listesi 
yapılarak Şeker Petrol inhisara 
tasfiye hey' etine gönderilmiştir. 
Açıkta kalan memurlardan bu 
münhaHere talip olanlar bittabi 
tayin edileceklerdir. 

Sigortalar komisyonu 
Sigortalar komisyonu dün ticaret 

müdürlüğünde toplanmıştır. 1çtimaa 
Darülfiinun Fen fakültesi reisi Hüsnü 
Hamit Bey de iştirak etmiş ve antre
polarla sigorta şirketleri arasındaki 

ihtilaf tetkik olunmuştur. 

SATILII{ EVLER 
Onakö) de Taş meJdivende Fıstıklı 

sokahında 52 nnmaralı üç ev satılıktır. 
Taliplerin Şirkeclde Ebassuut caddesinde 
Şark otelinde misafireten mukim ,Alişan 
Beye müracaatları. 

Fer2h sinemada 
17 temmuz perşembe Akşnmı büyük 

müsamere S. Fahri ve komik cevdet 
Beyler heyeti temsiliyesi Anastas bale 
ayrıea sinema \'aryete Fiyatlarda tenzildt. 

Müddei mütevellikaymakamı 
Murtaza beyin Müddei aleyh 
Beşiktaşda Kaptan lbrahim ağa 
mahallesinde ikinci Aziziye cad · 
desinde 3-5 numaralı hanede 
Saniye hanım aleyhine ikame 
eylediği icar bedelinden AL Ti 
BlN YÜZ kuruşun tahsili dava .. 
rının cari muhakemesinde Müddei 
aleyb namına gönderilen dave-
tiye zahrına mübaşir ve muhtarı 
tarafından mezkür haneyi terk 
ederek ikametgahı mecbul ol
duğundan bahsile iade edilmiş 
ve müddei ilanen tebligat ifa
sını talep ve bu vechile ON 
BEŞ GÜN müddetle ilanen teb
ligat ifasma vebu suretle muha· 
kemenin 20-9-930 Cumartesi 
günü saa 14 de talik kılınmış 
ve tastir kılınan davetiye mah
keme divanhanesine talik kılınmış 
olduğundan yevmü mezkur ve 
saati muayyende hazır bulunmanız 
tebliğ makamına kaim olmak 
lizere ilan olunur. (29-280) 

Istanl;ul dördüncü icra memurlu.-
Uundau: 

Mehmet Beyin Mihran Efen
diden borç aldığı 500 liraya 
mukabil dayin uhtesine teminat 
irae edilen Fındıklıda dere için
de Hacırecep mahallesinde yağ· 
hane sokağında 12 eski 14 yeni 
No mukaddema bir bap hane 
ely~vm 949, 950, harita No. h 
arsa talibi ubtesinde yüz lirada 
olup bukere yüzde beş zam ile 
ve 15 gün müddetle ihalei kat-

iye müzayedesine vaz olunmuş· 
tur. Hududu, sağ tarafı 948 ve 
sol tarafı 943 yeni numaralı tapu 
ile mahduttur. 114 arşın 17 
parmaktır. Heyeti umumiyesine 
300 liraya talip olanların kıy-
meti mutiamnıettesittin yüzde ~n 
nisbeti~peyvakpeaini- musfilts
hiben 4-8-30 tarihinde saat 14 
ten 16 ya kadar bizzat veya 
bilvekale 929-603 Dosya No. 
sile müracaatla malumat ita 
edileceği ilan olunur. --------

Ke~an ıcra mernurlaf{ımdan 

Keşanlı bakkal Dimitirinin 
keşan hazinei maliyesine 1720 
lira 49 kuruş borcunu ödemedi
ğinden emvalinin haczına karar 
verilmif olduğundan bütün mal
larını alacaklarını haklarını ve 
kazancını gerek tahriren ve ge
rek şifahen Keşan icra dairesine 
bildirmesi tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Keşan icra memurlu!fundan: 
Keşanlı gadara Tanasahi ve 

biraderi T odorinin Keşan da hazi
nei maliyesine 1680 lira 5 kuruş 
borçlarım ödemediklerinden em
valinin baczma karar verilmiş 
olduğundan bütün mallarını ala
caklarım haklarmı ve kazançları· 
nı gerek tahriren ve gerek şifahen 
Keşan icra dairesine bildirmeleri 
tebliğ makakamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

1 va.nda.rma. ima.lata.nesi ilanları 
1000 ila 1500 Adet sandık kapalı zarf usulile satın alınacaktır 

münakasa 22 temmuz 930 tarihinde salı günü saat 14 te jandarma 
imalathanesinde yapılacaktır. Şartname Gedik paşada imalathane
den verilir. Teklifnamenin tarzı tahriri Şartnamede münderiçtir. 

istanbul Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizde lise, arta mektep, imam hatip mek· 

15 Temmuz Çarşamba930 

l lariçte dahilde 
1 aylqı Kuru~ 150 
3 .. .. 400 80'.) 

6 
" .. 75J 1450 

12 .. " 
1400 270J 

t.... 
Safer 

1349 
Bu geceki Ay 

Güne~in dolu~u: 4,4'J - batı1ı : 
Ayın doğu~u : 23,08 - b:ıtı11 : 10,50 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• lklndl 
2,49 12,19 ıa,ıe 

Hava1 

Akfam Yatot 
19,39 ıı .39 

fmaak 
2,27 

Hava bugün açık olacak 

rüzgirlodos esecektir. 
Dün saat on 15 de azami 

hareket 34,5 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Saat I9 R C. orkestrası: 

l - Berliyoz uzertilr karnavaı ro-
mcn. 

2 - Glazounu&: Süvit sopenyana. 
3 - Grik: andante sonat-
4 - Ldbar: dopıııi eva. 
5 - Piton: vals sigan. 
6 - Süza: marş Amerikan. 

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

Günün müzayede ve 
münakasalan 

A Satılık ev eşyası - Fenerde pa· 
tirikane kar~ısında 3 l O numaralı evde 

i 
ev 9 S.II- J l. 
.A Fındrklıdıt güzel san'atlar mekte

binde müteşekkil yüksek mektepler mü
bayaat komisyonu mekteplerin erza!•ı 

münakasası kapalı zartla S-:14. 
A Posta, telefon müstahdiminin el

bise münakasası yeni postane mübayaat 
komısyonunda .. S: 14 
A Kilyosta tahlisiye mebasile iskeleye 

kadar yolun yeniden inşasının kapalı 

zarfla. mtinakasası:Galata nbnm cadde· 
sinde tahlisiye idaresi S: 14 
.A Köhne makineler saaşı-tütün !n

hisan mübayaat komisyonu S:l0,30 
A Hastaneler için Et - şehremaneti 

levazım müdürlüğü S: 15 
A Sa alık ev cşysaı~ - Kadıköytinde 

pazar mahali S: 14 
A İstanbul kıtaatı erzakının bir se

nelik nakliyesi rnünakasası .M.1\1. V. satın 
alma komisyonu S: 14. 
A Tiftik ve yapağı satışı - dör· 

düncü vakıf Hanı iş bankası emtea de
posu S: I 0,50 
A 45 çuval Riyovil numara beş kah

ve sanşı - lstanbul gümrügü sirkeci 
ambarı S: 10,30. 
A Satılık n:ıı otomobilleri- Şehzade 

başında Eeyziye sokağında sabık Fey· 
zlye garajında S: 10 

İJı. ~Jakarnn imalatına mahsus rnrıki· 
ne - Tahtakalede kul ucularda nu· 
mara 73 S:J7. 
A. 1 lurda demirler satışı ve köhne 

eşyaıy sıhhiye - 3 üncü kol0rdu 
satın alma komisyonu S; 16 
.A. 4524 çeki fırın oduuu münaka· 

sası - 3 üncü ordu s:ınn alma ko
misyonu S. 16 

Sinemalar : 

Alkazar - Kartallar yuvası 
Alemdar - dikişçi _güzeli 
Beşiktaş Hilal - Olüm perisi 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Moskovalı kadın 

Fransız - Artis aşkı 

Melek - Çıplak aşıklar 
Opera -Pembe köşkün dsrarı 
Şık - Hafiyeier kıralı 

tehi mezunlarından mesleğe yeniden gireceklere münhasır 
olmak ve 19 temmuz 930 da başlayıp 4 eylıil 930 da nihayet 
bulmak üzere meslek «A» kursları açılacaktır. Bu şeraiti haiz 
olanların vesaiki ile birlikte 19 temmuz 930 tarihine kadar her 
gün 10 dan 12 arasında Erkek muallim mektebine müracaatları. 

Süreyya Kadıköy-Porterde bir gece 

t.. ..J 
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Dünkü keşidede kazanan numaralar 

751 
7581 
823 
865 
939 

3()28 

47 
232 
264 
293 
338 
340 
397 
452 
587 
620 
631 
720 
774 
887 
994 

4127 
193 
230 
287 
359 
394 
42!) 
502 
611 
672 
761 
799 
808 
823 
832 
893 
900 
9631 
973 

5()()9 
28 
38 

112 
163 
192 
194 

2681 447 
450 
481 

Eminönünde ıerbayi Ven tura Ef. nin Kader giıesinden alınmış biletler bu liate üzerine hemen ödenir 
Piyanko müdOriyetinin resmi listeleri ile kontrol edilmiştir. 

9 
9002 

60 
106 
152 
125 
252 
337 
425 
467 
479 
563 
594 
694 
830 
897 

60 905 
8Q'l l0099 
60. 99 

200 120 
~ 121 
60 298 
6 338 

391 
528 
590 
752 
801 
861 
964 

11056 
181 
209 
322 
376 
423 
544 
596 
625 
726 
767 
773 

...._ ________________________________ ._.!~ 

, 
15 Temm~z 930 

Borsalar 
llngillz liratı Kr. l 03_ 
"1'.L. muhblli Dolar 0,41 Ii 

Frank 11 ı:-.so .. . Liret !' gq ... 
Belı.ta ~ J:',7; .. .. 
nr~hm ~ 3 
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Maarif V ekiletinden: 
• 

Hk muallim mektepleri için bir hıh111ıbha kitabı lazımdır, Bu 
kitap aşağıdaki bahisleri havi olacaktır: 

Sıhhat, hıfzl!llhhattan maksat - sıhhat ve marazın tarifi. Sebebi 
enıraı, enva1 ve vesaiti ıirayet, mikrop, bakteri, tufcyl, ıureti 
taharrisi. 

Su: Kabili 1Urp suların evsafı, ıu menbalara, mülevves suların 
nıuarrab ve tasfiyesi, su ile intikal eden emraz. 

Hava: Teneffüs, havanın terkibi, teneffüs ile terkip havada husule 
gelen tegayyürat, havayı mahsur, humuz ve hamm karbonun teh
likeleri ihtinak ve tesemmüm. 

Havayı netimlnin taxyikı, tazyikı neıimtnin tezayüdü ve tenaku. 
sunun uzviyete tesiri. 

Havayı nesiminin harareti, gUneş ve hararet çarpması. Bürudet 
ve ziyanın mikroplara tesiri. 

Havanın toz ve mikroplan, hava ile sirayeti emraz. 

Melbusat: mensucata muhtelifonin kıymeti ııhhiyesi, nakiliyeti 
haturiye, elvan, elbise intihabı, ayakkaplan. 

Tegeddi : ihtiyacı tegaddi, tayini gıda, ağdiyenin envaı: etler 
ve kıymeti gıdaiyelcri, süt, peynir, naime, ve kışriyeler, yumurta, 
Y•ğ hububat sebzeler ve kıymeti gıdaiyeleri, meyveler, baharat, 
.lconae"eler, muhtelif konserve usulleri. Ağdf yenin tağşişi. 

Ağdiye ile, tesemmUm, etlerde mevcut tufeyllt. 
Limonata, kahve,· çay. 
Meşrubata klluliye, meşrtıbatı rnütehammire ve mlltekattire. 
KOulOn tesiratı, daUlkUul ve tevessOuna karşı ittihazı icap eden 

tedabir. 
Mesken: tayini mevki ve teveccüh. Tenvir ve teshin. 
Emrazı sariye hakkında mulumatı umumiye : emrazı sari · 

• ik l' "k l · · k" yenm ın~ a ı, mı rop. arın. ışt_ıra ı, m~raza. istidat. Şarbon mikrobu. Mu-
afı)let ve aıı, dıfterı mıkrobu, sırayctı, serum ile tedavj, 

Emraıı sariyeden sillilrrie, kolerin, hummayi tifo'ıdi hu .. . . , mmayı 
mcrzagı ve habıse, lekeh humma, veba, daülcerp, daüJefrenç, çiçek 
kızıl, kııamık, kazıkla humma, kuduz hakkında malumat ve bunların 
avamili maraziyeleri, araz, devri tefrihi sureti sirayeti tedabiri 
tehaffuziy~i. ' 

UıulU takim: Harareti ratıba ve yabise ile takim, etüvler, alel-
umum muıadı teaffün mahlulat hakkında malümat. 

Evride ve şerayin hakkında malumatı mufassala. 

Yaraların ıureti tedavisi, yaradan akan kanı dindirmek. 
Y q pansuman, kuru pansuman usulleri. 

Yanıklar hakkında izahat, yanıkların envaı, hafif vasat ve 
Jıtedit oldu§ıJDa göre tedavi ve tedbir. 

Çıkıklara ve bugrulmalara karşı yapılacak tedbir. T esemmüm 
edenlere yapılacak tedbir ve tedavi. 

Semdar gazlar ile ihtinak edenlere yapılacak tedabir. 
Suya düşfip al4imi ihtinak henüz başlamak üzere olanlara veya 

bayılanlara yapılacak tedabiri acile. 
Yılan, köpek ve emsali hayvanlar tarafından ısarılanlara yapı· 

bcak tedabir. 

lncimat edenlere tatbik edilecek usulü tedavi. T eneffüsli sınai 
hakkında malömata mufassala. 

Çiçek, kolera, hummaya tifoidi, aşılarının sureti tatbiki. 
Kitap ikiyüı sahifeyi geçmemelidir. 
Bahisler gayet açık ve vazıh bir lisanla tevsi edilecek ve met · 

.._ • · · U · · k'll ' nı w:nvır ıçm m nasıp resım ve ıe ı er bulunacaktır. 
K muallim mekteplerinin dördüncü sınıf talebesine hita 

edect.:.., nden programdaki bahislerin bu sınıf seviyesine ö b~ 
il. . . tihd f . d g re ır 
ım vermeyı ıs a etmesı ve pe agojik şartlara uygun olması 

llzımdır. 
Her bahsin sonuna talebeye telkinkar tesirler yapacak l 

• . d d- d , on ara 
abhat meseleler• Ozerın e uşün ürecek sual ve meseleler konulması 
çok faydalı olur. 

Kitabın telifine bir nüm~ne C?lmak üzere Amerikan mektep· 
lerinin en yeni hıfııs!nhha kıtaplaranm gözden geçirilmesi tavsiyeye 
tayıııdır. 

Bu kitabın yazılması üç ay müddetle müsabakaya konulmuı· 
tur. Müsabakanın nihayet günll 31 ağustos 1930 dur. 

Maanf vekAleti ~u müddet ni?ayetin~e tevdi edilecek müsvet
teler ıalihiyettar bır heyete tetkık ettırerek en iyi yazılmıı olan
ların birinci ve ikincisinin muallim mekteklerine ders kitabı olarak 
ve birincisi telif hakkı vekaletçe sabn alınmak suretile bastırılacak 
ikincisi yalnız kitap listesine ithal olunarak müellifi nakdi mü
klfatla taltif edilecektir. -
Aydın nafıa başmühendis

liğinden: 
ı _ (24182) lira 90 kuruş .. be~eli ~eşifli bulunan Reşadiye-Azi

ziye yolunun 2+000-7 +500 uncU kılome~roları ar~smda imalatı 
ıınaiye inşaata ilk münakasa keenlem yekun addedılerek yeniden 
görnlen lüzum fiçerine yirmi giln mUddetle ve kapah zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. 
2 _ Taliplerin 661 No. kanun. ı_ııuci~ince . ihzarına • ~ecbur ol

duklan vesaikle % 7,Steminat akçesını havı teklıfnamelennı yevmi iha
le olan 21nt930 Perşembe günü saat albya kadar vilayete tevdi 

etmeleri. 
3 _ Fazla izahat almak isteyenlerin nafıa ba,müheddisliğine 

mDracaatları. 

Seyriset:ain 
~~= 

Merkez ıccntc5i: Gıılııta l\öprü ba~ıııda 

Rcyo!lu 9802. Şube 2centesi ;\lalı· 

mudiye Hını altınd~ htanbııl '.!740 

Mudanya oostası 
(Cuma, Salı) Mudanyaya 

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

ı rabzon ıKınci postuı 
( A N K A R A ) vapuru 17 

Tem muz Perşembe akşamı 
Galata nhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, Ineboluya uğnyarak 
gelecektir • 

İs{e~deriye sürat posla>ı 
(GÜMUHRIYET) vapuru 18 

Temmuz Cuma 13 de Galata 
rhhmından kalkarak Cumar 
tesi sabahı fzmire ve akşamı 
lzmirden kalkarak Pazartesi 
1skenderiyeye varacak ve Çar
şamba lskenderiyeden kalka
rak lzmire de uğrayarak Js
tanbula gelecektir. ·----... ---Jı 

~lühinı itan 
'Tur' anonim E'tktr./tr. şir/tdınden : 

Şirket, VaniköyU ile Kartal 
arasında yüksek tevettüriü bir 
havai hattın tesis edilmif 
olduğunu muhterem ahaliye arz 
eyler. 

Mezkur havai hatta ker ne 
suret!e olursa olsun temas et
mekte ölüm tehlikesi mevcut 

olduğundan halkın direklere 
brmanmak, tellere uçurtma tak
mak ve taş ve saire ile tellerin 

merbut bulunduğu izolatörleri(fin-

canlan) kırmaktan sakınmaları 
icap eder. Hatta yere düşmüı; 

bile olsa her hangi bir tele do
kunmak dahi ölümle neticele
nen bir kazayı mucip olabilece
ğinden gene tehlikelidir. 

Bu gUnlerde hatta sureti kaf
iyede olarak cereyan vtrilecek 

olup bu aralık tecrübeler icrası
icap ettiğinden bugünden itibaren 
tellerde c'aimi surette cereyanın 

mevcut farzedilrnesi iktiza eyler. 
Binaenaleyh, hattı hasara uğratacak 

ve cereyan itasını sektedar ede
cek her gôna hareketin hukulu 

umnmiyeyi ihlal eyleyen bir cü
rüm teşkil edeceği muhterem 
ahaliye ilan olunur. 

Doktor 

Ihsan.Şükrü 
Sinir hastalıklan mütchasmı 

Cuma \'c pazardan maada 2 den 6 f 
kadar Tcpcbıışı 73. TeL Beyoğlu 

862, l\adıkciy 49 

L_ Zayii er ) ___ ___, 

Kasımpaıa şubesinden namı
ma tahsis olunan maaşıma ait 
cüzdanımla mühürüm zayi ol
muıtur. yenilerini alacağımdan 
hükümleri yoktur • 

. \ hmet \"H c ır Ef. kcrimc.:- i Hıl\er 

--· - - -----.-- ~. 

7 - VAKiT 16 Temmuz i 130 -

a 

ekte 
Leyli ve meccani olan bu roekteR 

ı - f ü §~k ma en 
ı - Yü 'sek s nayl 
Bu ıubelerin tahsil m:icldeti 4 senecfü. Mezunlar staj için Avru

paya gönderilir. Mün~,asıran lis: mezunları kabul o \lnur. 

3 - Möden me lek şubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Taheil :-.1üd· 

deti 2 s~nedir. Orta mektep meıunları imtihansız, ilk mektep me
zunları imtihanla kabul olunur. Asgari yaş ı8 dır. 

Orta mektep mezunlarının kat'i müracaatları için 25 temmuz 
930 tarihine kadar m"ihlet verilmiştir. 

Duhul imtihanı yapılmısına lüzum görüldüğll takdirde mahal ve 
zaınanı icra gazetelerle ilin edilir . 

Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu
amelesi başlamıştır. ıstidaya melfuf 6 foto ile vesaika ve sıhhat 
raporunun Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali. Müdüriyet 

Maarif V ekiletinden: 
Ankarada inşa edilmekte olan orta mektep elektirik tesisah 

yirmi glln müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş!~· 
Talipler şartname plan ve projeleri tedarik etmek üzere he~ .gun 

öğleden sonra Maarif vekaleti inşaat dairesine müracaat edebılırler· 
ihale 30 terüınuz 1930 sut 15 te inşaat komisyonu tarafından 

icra edileceğinden taliplerin ayni günde müzayede, mDnakasa ve 
ihalat kanununa tevfikan ihzar edecekleri teklif mektuplarını 
mezkur komisyona tevdi etmelidirler. 

-Posta. T.U. M. levazım müdürlü-
ğünden: . 
- 160 tonu Ankarada umum mUdürlük binasile Ankara telsı-

istasyonlarma ve ns tonu telgıaf fabrikası ve lstanb~~ ~.el~izlerine 
ai olmak Uzere Il).ıibayaa edilecek olan 225 ton kok komurü kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. . . . . . 

2 - Mevaddı mezkurenin 31 temmuz 930 t'1rıhındc ıhalesı ıcra 
kılınacağından taliplerin şartname alma~ için. şimdiden, şart.namen~n 
Ü üncü maddesine göre ihzar edcceklerı teklıf mektupları ıle temız 
n~tlarını tevdi için de mezkOr tari3e müsadi~ perşemoe .. günü saat 
14 te lstanbulda ycnipoıtanede milbayaat komısyonuna muracaatları. 

Jstanbul ırııntakası sanayi ıniidür
liiğünden: 

Teşviki sanayi kanunundan istifade eden sınat mllesseselcr es

habına: 
Teşviki sanayi kanunundan istifade eden sınai müesseselerin. 929 

aenei maliyesi zarfındaki imalatının tesbiti için lktısat vekiletı ce-
lilesindcn gönderilmekte olan imalat beyannamelerini almamış . bu· 
lunan müessese sahipleri; Beyannameleri almak üzere derhal ıda
reye müracaat ederek beyanname almaları ve . bu beyann.amel~~i 
temmuz 930 nihayetinden evvel doldurarak tevdı eylem~lerı teblıg 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 



CIHftYe paer!Jecek ıı:d;tupların iizerine idare lçlMe ( Jdare ) )'Uıya 
•it se (Yazı ) ı~aretl kon imalıdır. 

••ftr ••1•TT1•"" .,,.,,..,..,.,,.. lrı•ıU setıc·c·ırrrt. •*l•rr'•"• ',.... ..... ''"'-' , 
.. ,, dw ........... llh!or• • es icı!••••i- ......... ·..ı .:.ırc11a 

[ Devlet Demlryollaro ııAnıarı ) r:: Y. ~. K ~ ! 1 ~ 
259 kalem bbbi ecza ve sair malzemenin kapalı zarfla müna- 1Kuçuk ilanları 

kaaası 4 Ağustos 930 pazarteai günü saat 16 da Ankarada Devlet ~ ... H .._ _ __. . - .... ·- ........... . 
Demıryollan idaresinde yapılacaktır. •••••••••Tarife••••••••• 

Münakasaya iştirak edecelderin teklif mektuplarını ve muvakkat : 1 Def1Jlık kuru' JO : 
teminatlannı ayni günde saat 14,30 a kadar mtinakasa komisyonu ~ • • $0 i 
k!tipliğine vermeleri lizımdır. S • • 65 : 

Talipler münakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara· 4 • • :I5 : 
da ve Haydarpaşada idare vemelerinden tedarik edebilirler. ihtiViJÇ k1Jlm1Jvın-1 i * * * CiJV4 k4diJr (azamı ' • 

Kayseri poz bölüğü altı aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla mü· 
r.akasası 30 temmuz 930 çarşamba ifinü saat 15 te Ankarada 
devlet demiryollan idareainde yapılacakhr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu katip· 
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Uç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada idare veznelerinden Kayseride Kayseri - Sivas 
inşaat müfettişliğinden tedarik edebilirler. • 

•ROBERT KOLEC• 
Koleo kısmı - Ali mühendis kıaml - Sanayi kurları 

15 temmuzdan iHbaren her pertembe ve cuma günleri saat 9 dan 
12 ye kadar mOracaat kabul olunur. 

Mahrukat münakasası 
Yüksek baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

kok. kömürü, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömürü 24 temmuz 930 
perşembe günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzere kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. T•lip olanlann şeraitini anlamak 
üzere hergün ve ihale günü saat 14 le Defterdarlıkta iktisat mu
hasebeciliği milbayaat komisyonuna milracaatları. 

Şehremaneti 111\n ları 

Fatih dairesi müdüriyetinden: Hoca Halil Attar mahallesinin 
K~~ Çeşme S. 24 No. hQ.aain , ·emanete ait 4 de 3 bi.,eai 
açı~milzayede ile kiralanacaktııı.uTalipleriu 5 Ağustos 930 Salı 
gilnQ saat 14 te encümene gelmeleri ilin olunur. 

Beyoğlu dairei belf'dıyeıinden: Galata borsa hanı albndaki 
emanet malı dükkanların tamirab kapalı zarf ususile münaka
saya vaz olunmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Beyoğlu 
dairesi fen hey'etine ve münakasaya iştirak için de yüzde 7,5 
teminat akçesini daire veznesine yatırdıktan sonra yevmi ihale 
olan 9- 8 - 930 cumartesi günü saat 14,30 da daire encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

: 1 O defa) illin edil- · ıoo : • • • mek uzere mak.la 1 
: • • Aboneleriınlzin her üç ayhlt için : 

: bir defan meccanen! : • • 
: 4 satırı reçeıı Ulnlanıı fazla ~atın : 
• için 5 er ku~ zammoluoar. • .......................... ı 

İş arıyanlar 
Fransızca ve Türkçe ;ağa muk

tedir bir matmazel müesseselerde daktilo
luk yapmak arzusundadır. idaremizde L 
adresine müracaat 

it arıyorum - Tahsilim lisedir. 
Askerliğimi ikmal ettim. Fransızca lisa
nına vakıfım. Her hangi bir müessesede 
iş arıyorum. lş JQtfedecek zevatın zirde
ki adresime yazmalannı rica ederim. 

Üsküdar Nuhkuyusu ctddesindc J49 
numarada Mehmet Yaşar 

t, arıyorum - Tah.tilim lisedir. 
Askerli mi ikmal ettim. f ransızca lisanına 
vakıfım her hangi müesseselerden bi
rinde iş arıyorum. iş IUtfedecek zentın 
zirde~i adresime yazmalarını rica ede
rim: Üskildar Nuh kuyusu caddesinde 
149 numarada l\Ichmet Yaşar. 

Alım - Sabm 
. Yazı makinesi - Kullanılmış Re· 

mington markalı Türkçe, lngilizce kltv· 
yeli. İdarede 11 numaraya müracaat. .. 

Acele ve kelepir satılık peru· 
klr salonu - Ayda azam! ~ ıs· 
gırt 300 lira hasıbt temin eden kadın 

ve erkek pcrukAr s:ılonu satılıkur. 
Kadıköyünde Rıhtım boyunda odun 

tüccarı Orakyan beye müracaat 

Satılık - Erenköyünde sıcma pu
nnr köskü: 33 dönümlük münbit arazi, 
meyva ve çam ağaçlan, menba ve 
kuyu. içindeki sahibine müracaat. 

Şehremanetinden : Sebze balanda bir numaralı baraka 15,5 Acele satılık arsa _ Çifte ha-

--
' MATBAA VE İDAREHANE: 

tSTANRUL, Babıali. Ankara caddesinde • V AKIT YURDU. 

Tel 1970 (İdare)t971 tYazı)t2ıJ"? (Kitap ı Telgraf: Valctt. Posta tutasa: 48 

' DANTOS 
9iS ISllMi 

fCZA DEPQSV 

DlŞ 

. DAN TOS dit macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürDmekteO 
vıkaye eder. Dişleri inci gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir 
ve kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefeuilhab 'ff 

ufuneti izale eder. Diş ağrılarına nezlelerine mani olur. Ağızda gayet 
latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gele" 
cek her ttirlti hastalıklarm sirayetine mani olur. Avrupada daiaı' 
birinciliği ahr ve altın madalya ve nişanlar almıştır. Hasan ecıt 
deposu. Dantos diş macunu yerine başka bir marka verirlese alma" 
yınız. Çünkü Dantos dünyanın en enfes mükemmel dit milstahzancfd. 
20 kuruıtur. 

En zengin ihracat teklifleri 
En nafi münaıebstı tioariye 

• • 
L E 1 P Z 1 G Serğisinde 

1604 emtiai ticariye gurubu; 24 muhtelif 
memleketten gelen 9600 fabrikatör ve top· 
tan muamele yapan tüccarlar, bundan bq
ka ecnebi alıcılar Verbandsbüro vasıtasile 
tesisi münasebat edebilecekleri mllkem· 
mel teşkilib haiz bir çok ihracat ticaret· 
haneleri bulabileceklerdir . 

30 AOustoıtB başlıyıcek olan: 

L E i P Z i G Sonbahar Seriiıinden 
istifade ediniz. 

Ayni zama.nd~ her ~evi k~!k " ·pA Beynelmilel· sergiıinİ 
ve av derılerı teşhır edılır. 1 ,, ziyaret ediniz. 

·.. . . · . -.. ~. . 'M '; 
.' ... ,. 

Bütiln tafsilat: 

LE iP Zi GER MESSAMT, 
LEİPZlG tarafından veyahut Istanbul fahri 
mümessili bulunan Galata'da Agopyan 
Hanında mühendis H. ZECKSER tarafın
dan v~rilmektedir. 

Posta kutu 'u Galata 76 

ve 6 numaralı barakalar Yirmiıer lira bedelle talibi üzerinde vuzlarda Amerikan mektebine varmadan 
1 "h l -dd t• 22 T 930 t "h" t d't d"l · ·························-·····:::::-·----. o up ı a e mu e ı emmuz an ıne em ı e ı mış sahilde, yeni po tane caddesinde Şekerci ::::::::::::::::::::::::::::::::a:r.::::::wa: 

olm;~~::'~:~:~Dd~::a~:,.:~0::ı~ij:.:.g~:~:::~a kadar me- N·~:tı~.~·o:~:~;azino cşyuı - ı!.;~ruaı iZ -Stid e~tin El. nin 
-~~li!:l~l:l~l:lnul~l~lnl~leln•k1i1m1s1e.a1Iın1m•a1y1a1~1ğ1ı1n1d1a1n1m.ü1r1u1a1a1t.e1d1il1m1e1m.~1i•ı=d=a=!=~=~=:=~=~=:=b=~=ya=d=~=~=~=~=;=~=g=a~ti=no=s=u=n·= 1~COLUMBJA 

n. ~~::~~~;,~:;:~;~~·::r"!~:· İ ~İDİ p[;;d~iilğu Plô~I lJise talebesile 
nıek isti yenlere: 

Fransızca 
.. ..., 

Fransızcanın ruhu olan gayrı kıyasi fiilleri bellemek içinMuallim 
Bit Efendin in ( Gayrı kıyasi fiiller rehberi ) ni alınız . Fi atı 50 

?Ostai parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi. 

P. T. T. U. M. Levazım nıO~ürlülün~en: 
l - idare ihtiyacının temini için mübayaası lazımg~len 300000 

metre sahra kablo!u ile 30000 metre t' thill telgraf ve telefon te
sisatına mahsus tek ve çift nakili lihtikli ve kalaylı bakır tel ka
palı zarf usulıle münakasaya konmuştur. 

2 - Mcvaddı mezkiirenin 16-Eyliil-930 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden şartnamenin 
üçüncü maddesine göre ihzar eduekleri teklifname ve teminatlannı 
ihtiva edecek membur zarfları tevdi için de mezkfir tarihe müsadif 
salı günü saat 14 de lstanbulda Y enipostahancde mübayaat komis
yonuna müracaatları. 

AnkaraP.T.T.B Müdüriye
tinden: 

Baı Müdliriyeti~ize merbut bilumum Posta miltaahhitlikleri 
münakasaya çıkanlmııtır. Taliplerin müteşekkil münakasa komsiyon· 
lanna müracaat etmeleri ilin olunur. 

vi müracaatları kabuı edilecektir. iffi Vürut etmiştir • 
---- iHHi!iiilli!ii!!lllDIP.limil*iliS!!§li!!iii!!ii!iEr~Eiiiilraiiınf:iınil!illmlHiil!lftDlll Tercüman ve - Alım, sarım, icar, 

isticar. ıkraz. ı stıkraz her lisandan tercü· mmm:::w:m::ın Tenezzüh Motörleri 
me, yazı.GhlustuslKdo··eprrsu~~br. 'l h Al" mr· .. ··i;t;"nbul Liman Şirketinden: 

a a a aşı .v e met ı ·••• 
paşa han No. 33 ijij Tenezzüh için muş, romorkör ve Hotörler ucuz ıeriitle 

ıımmmıııııııııuımıımııınıı111!iillj[ 1111111 :m kiraya verilir. Galata'da Yağkapanmda Haydar Hanında iılet-
ın~mıımın:ııımıııımlltillllıllnı!il 1 . ı 111 fifimmm!H me •ubesine müracaat. Telefon Beyogv lu: 2606 •• D r. A. Kuti el ·_···-_ ..... _ ..... _ y ________ .. ----

Istanbut Mıntakası Maadin Mühendisliğinden 
Muayenehane ve tedavii elektrikt Usküdar kazasının Pen~ik karyesinde Pavli yanm adasında de• 

laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesi 34 mir, ve sair madenlerin taharrisi için Bozöyük kereste fabrikall 

Vichy en mükemmel say· 
fİyedir. Ayni zamanda su
i.mtn hassai şifaiyesi ve 
~azinolannın müteaddit eğ· 
lenceleri ve cihanşümul 

müsamereleri ile mütema· 
yizdir. 
Tifsilat: Syndicat d. 
initiatıve, Vichyden 

alın bilir 

ıc117 
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sahibi lbrahim bey namına verilip 24 agustos 927 tarihinde meri• 
yeti tastik ve 9 Kanunevvel 928 tarihinde müddeti temdit edilmif 
olan 24 Temmuz 927 tarih ve 72-34 numaralı ruhsatnamenill 
müddeti 29 KAnunevvel 929 tarihinde hitam bulduğu halde mnd
detin hitamından evvel mezkur Madenlerin ihalesinin talebine dait 
bir güna mUracactt vulrn bulmadığı anlaşılmış ol~uğundan mezk6t 
ruhsatnamenin Maadin nizamnamesinin 22 inci maddesi hllkmUn• 
temkan iptali lazım geldiği Vilayet idare heyetinin 6 Tem muz 930 
tarihli ve 733 numaralı kararı cümlesinden bulunmakla keyfiyeti 
iptal ilan olunur. 
---~-----=-------------~--~~------------~--~~--~~~----

Ne v rol Cenıal 
Bayğınlığa, sinir, yürek çarpmasına emsalsiz iliçtır. 

Hes'ul müdür:Refik Ahmet: 


