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Ordumuza şeref veren 
büyük muvaffakiyet 

Eşkiya çekirge mücade
lesi, usulile tepelendi 

Kadınlık ve intihap 

Mühim bir 
tamim 

Belediye meclisine kadın 
aza temini icin .• 

Şarktakİ .. hay4utlan» tenkil 
hc:ıeketinir idare eden S&Iili pa· 
tanın tatbik ettiği imha . pllnı 
çok gUzel semereler vermif tir. 
Bu plin aalihiyettar zevat ta
rafından bir nevi çekirge müca
delesi usulüne bemeti!mektedir. 
Filbakiıia Salih Pş. Bayazıt, Bar
g'iri, Ercit müsellesi arasındaki 
havalide dağınık bir ıurette 
k6}~eri yağma eden müsellah 
eıkıya çetelerini adeta süpürge· 
ler ile çekirge silriilerini bir çu
kura atar gibi her taraftan ta
rama ameliyesile Zeylan dere
sine toplamış, burada toplanan 
binlerce eşkıyayı gene bir çe
kirge yığınını imha eder gibi 
hep birden tepelemiştir. Adedi 
(iç bini gcç~n müsellah şakilerin 
bir kaç gün içinde bu suretle 
imha edilmesi kıymetli ordumuz 
için her vakit ıeref ile zikredi
lecek büyük bir muvaffakıyettir. 

Bu muvaffakiyet şimdi ağrı 
dağının tepelerinde tahassun et· 

miş olan eşkiyayı büyük bir kor
ku içinde titretmektedir. Çünkil 

Haftalık 
VAKiT 

• • <mzetemızın pa-
rasız i14vesini 

isteyiniz 1 
Bugün, içinde Gençlik 
sayıfaları da olduğu 
halde mütenevvi mün

derecatla takdim 
ediyoruz 

· pelc: yakm bir zamanda bunlar 
· da (Ercil) hav"alisiııde imha edi
, lenler ~bi yine Salih paşanın 
idaresi altında hareket eden 
askerlerimiz 'tarafından tenk·ı 
edilecektir. Alınan malftmat~ 
gSre buradaki eşkiyanan bir 
kısmı Ağn dağının cenubunda 
bir kısmı ıarkanda bulunmakta
dır • . 

Fakat bunlar her taraftan İyce 
ıanlmıı olduklan için ne cenup-

. ~~n, ne farktan kaçmalarına 
ımkln yoktur. Bazdan Rusya 
~arafına iltica etmek istemişler 
~se de Rus karakollarının ateşi 
ıle karı~laşmışlardır.Dağın geriye 
kalan ıran tarafı da çok arızalı 
gayri kabili mürur araziden mü
teşekkil . olduğundan y ine eşki
y~nın k~ç.malarma müsait degil
dır. Bu ıtıbar ile (Ağn dağı)mn 
n~tiinde bulunanların hiç bir şe
kilde kurtulmalarına imkan tasav
vur edilememektedir. 

~na~olu ajansı diin Ağn dağı 
hadısesı hakkında şu te)grafl 
t bı•v arı 
e ıg etmiştir: 

lrana haçnıak {~terken 
Van, l4. (A. A)- Tendürü

kt~? irana kaçmak isteyen bir 
eıkıya grupu Gevri Samyan ka
rakolunun tazyiki ile dağlara 
atılmıılard1r. Müfrezemiz, bunlar
la ?1ilsademe ederken hudut 
üzennde Remas Rusi civarında 
ve İran toprağında bulunan T 

0 
ı:onun adamlan da mfifrezemize 
ateı açmışlarsa da püskürtülmüş 
)erdir. 

Korlln oğullan kaçmı~ 
Van 15, (A.A) - haydaranlı 

Hasan'la Kör Hü:eyin Pqa 
oğulJarının 10 Temmuz gecesi 
lrana geçtikleri tespit edilmiştir. 

[ Altta.rafı S inci sayıfamızdadır ] 

• 
Haber aldığımıza göre dahi-

liye vekaleti kadınların beledi
ye intihabına iştiraki hakkında 
vilayetlere bir tamim günder
miştir. Tamim şudur: 

0 1 eylül 930 dan itibaren mev
kü tatbike konacak olan yeni be-

lediye kanunu şehirlerimizin içtimai 
hayatinda büyük inkişaf amili 
olacaktır, bu kanunun açık va· 
sıflarından inkilapçı rükünle-

rinde biri de Türk kadımnın Türk 
erkeğine zaten mllsavi olan ıereflli 

hakkını belediye işlerinde de 
tamamile tayin etmesi ve kadın· 
larımıza intihap hakkı tanıma· 
sıdır. Pek eski devirlerdenberi 
Türk yuvalarının hakiki birer 

amili ve nazımı olan Türk ka
dını tarihin her safhasında ve 
içtimai hayatın her sahasında 
erkeğile yan yana her fedakar
lığı yapmış, millet ve vatan iş· 
lerinde büyük faragatle1 her 
mahrumiyete her cefaya 
ve her acıya katlanarak 
milletin, vatanın felaket ve saa· 
dctlerine ayni hisle iştirak et
miştir. Bu husus genç cümhuri· 
yetimizi kurarken kadınlarımızın 
gördüğü milli ve \tatani hizmet
ler, istiklil harbinin ve inkılap 
tarihinin en canlı ve heyecanlı 
sayıfalarını teşkil ediyor. 

Büyük kalpli, yüksek faziletli 
Türk kadını, müşterek eseri o
lan bu cfimhuriyette kendi evi
nin işlerinde olduğu gibi bele
diye işlerinde de temiz ve ciddi 
mevkiini alacak umumi ve içti·· 
mai · hayata kanunun tevcih 
ettiği haklar ve tahmil ettiği 
vazifelerle iştirak edecektir. 

1Jahlltve vekilimiz 
Şükrll K11va B. 

Bu, kadınlarımız için şerefli 
bir hizmet, şehirlerimiz için kıy
metli bir amil olacak ve Türk 
kadınlığı için yeni ve mühim bir 
çalışma sahası açılmış olacaktır. 

Binaenaleyh bilhassa biiyük 
tehrilerimizde b~!ediye meclisle
rine mahalli ihtiyaç ve imkan 
derecesine göre üçer, beşer ka· 
dan aza intihap olunması lazım
dır. Bizzat yakından alaka göste· 
rilerek keyfiyetin teminini ve ne
ticeden malumat itasını rica e
derim efendim.,, 

T aymisin makalesi 
Şark hadf~Btı hakkında ingiliz ga• 
. zetesinin yazdığı mahlm makale 

Ar nen ıercıimes!· 3üncıi sayı/ am•ziadlf 

-
Daktilo müsabakası .. 
Hakem heyetinin raporunu 

neşrediyoruz 
Daktilo şampiyonluğu müsa

bakamız geçen Cuma günü ya
pılmış ve neticesi ertesi günü 
ilan olunmuş, fakat hakem he
yetinin (barem) e nazaran ittihaz 
edeceği kararını da bugün ilan 
edeceğimizi ~ildirıntişik. 

Hakem heyeti yapdığı tetkik
lerden sonra müsabaka hakkın· 
da şu raporu vermiştir: 

Yapılan müsabaka da birinci 
gelen Mediha Haşim hanım on 
parmağile ve klavyeye bakma
dan yazmaktadır. Keza Fatma 
Hüseyin hanım da on parmağile 
ve usul ve kavaide riayetle 
yazıyor. Her ikisi de iyi bir dak· 
tiloya mahsus - noksan olmakla 
beraber • bir kabiliyet sıöster
mektedir. 

Mediha Haşim hanım hakikat-
te daha fazla vuruş yapmışbr 
Çünkü makinesinde bazı harfleri 
iki kere vurmak icap ediyordu 
çünkü işaretler ile büyük ü ve 
ö yoktu. 

Her nekadar Mediha hanımın 
on yanlışı görülüyorsa da bu 
yanlışlar Beynelmim!el kabul edi-
len hatalardır. Halbuki bizim 
memlekette bu yanlışların pek 
okadar farkına bile varılmaz.. 
Hakikatte bu hamın 4-5 yanlıı 
yapmıştır. Fatma Hüseyin hanı· 
mın yanlışları da bu nevindendir. 
Marj hatası tenkit işaretlerinin 
mevkii gibi. Müsabakaya iştirak 

eden diğer daktilolar sırasile 
vasati ve gittikçe hafif bir sür· 
atle yazmışlardır. 

Müsabaka heyeti umumiye 
itibarile iyi bir netice vermişti 

Diğer müsabakalarla mukayes 
ed ildiği takdirde: Beynelmile 
d!.inya şampiyonu olan Alber 
Tangora bir saat sfiren bir mii 
sabakada 132 kelime yazmıştır 
ve 47 yanlış yapmıştır. Avrup 
iampiyonu Miss Eleonor Mitelıe 
yirmi dakika süren bir müaa 
bakada 11,433 vuruş yapm 
yani 114 kelime yazmış ve S 
yanhı yapmıştır. Binaen aley 
Avrupa şampiyonuna nazara 
bizim şampiyonun hatası azdır 

!kinci Fatma Hilseyin hanı 
42 kelime yazmışbr v~ 15 yan
lış yapmıştır. Cihan ikin • 
şampiyonu Hasfild bir saat 111 
ren bir müsabakada 131 kelim 
yazmıı ve 59 yanhf yapmJfhr. 

Avrupa ikinci daktilo pmp" 
yonu Depuiı 86 kelim 
yazmıştır, bizim ikincimiz ise bu-
nun yarısı kadar yazmıştır. 

llk nazarda bu mtisabaka ne 
ticesini cihan ve Avrupa daktilo 
fampiyonları ile mukayese etme 
belki gülünç gelir, fakat dütiln· 
meliyiz ki bizim lisanımız daha 
doğrusu yazımız hennz iki sene-
lik bir hayata maliktir. Hemen 
hepimiz bunun acemisi gibiy 
HalbulH İngilizce, Fransızca b6y 
le değil ••••• 

ikinci meselet daktilo bizd 
pek yeni taammüm etmeğe bq• 
lamıı bir aan'atbr. Bunu hakiki 
surette bilen de Türkler araam
da el ile gösterilecek kadar az-

~ ! .. , -: ~ ; -.t 1 ... W' t il:~ •• ~ı .. ~ • ... . ., c. 
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Türkiye ve iran Kürtler Türkaraziainemünha· ~.~~B~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~-, 
ıırolaalardı, A~~ah_?kumeti~in ( Telgraf haberleri 
zerre kadar endııe gostermesıne ._, J 
mahal kalmazdı. Fakat Kürtler ~•1>111ııııııı111111ıııı ı ı11111111ıııı11111ıı ıııı11 ıııııınıı ı111111ııııuıııııı1 111ı ı !!! +; .'*k' d 

T aymis gazetesi mühim 
bir makale neşretti 

T~rk!ye'ye .. mün~asır d~ğildirler. ~ f ran toprakfarznda ~ IS en eriye 
Turkıye Kurtlermden hır kısmı, ~ - .A ~kerle ahali çarın~tı , 17 
IOD senelerde, Suriye'nin ı~ma.li i emni)1et kalmadı mı? 
batakbklannda tavattun etmıJler· ~ E k:\i öldü, 130 kişi yaralı 
dir. Bunların bir kısmı Sovyet Er· § Anadolu ajansı dün şu tel- ~ 
menistan'ında bulunuyorlar. Ira·~ grafı tebliğ etmiştir: ~ lskenderiye, 15 (A.A) - Bu· 
kın Musul vilayetinin batlıca ıe· ~ .. Bayazıt 15 (A.A)- İrandao ~ rada ahali ile aaker arasında 
k.e~eai Kürttür, F~kat !ürkiye ha·~ postayı alacak olan kimse = gayet şiddetli müsademeler ol· 
ncınde ya9ıyan Kurtlerın en mü· § • • € muıtur. Kıyam eden ahaliden 

" Tlirkler tarafından ~österilcn hiddet makul olmakla 
beraber Türk gazetecilerinin, fran ordusunun 35 bin 
askerden ibaret olduğunu unuttukları anlaşılıyor,, 

him unsuru Şimali b"' l 'd • ~ gelmedığınden ( Bayaııt) dan E 1.., k l gar ı ran a ya - ( . ) d .1 B - 17kişi ölmilf, .JQ i şi yara anmıı-
~ar. ~ ıran a gön err en posta a· ~ 

Bunlar, Türk ~ürtlerine bir· ~ yazıta) avdet etmiıtir." ! br. Yüksek rütbeli iki polis ami-

~----~--------------~~--~--•l~ n~~~~~~~n~~ &W~ ~~hlrimn~riı~~~~~~~~ç~ 
tc Bir tarafın zafı, diterinin pddetli tenkitleri Ye proteatolan kiye'den k~~lar. buraya iltica e- ~ gerek iranın dahili vaziyeti i kimseler de yaralanmıştır. Sükun 
yüzünden Türk - İran dostluğunun muhtel olmasa .ulb Ye der, ve .Turkiye ıl~ l~an ar~~ında g noktai naıanndan ıayan dik- \ iade edilmiı gibidir. Vaziyete 
komıuluk namına hiç anu edilmez •• Bu ancak OçthıcU bir tayam dıkkat gergınlıkler vucuda ~ k . (Av d v ) 1 = hakim olan Mısır kıtaab İngiliz 

deYleti mllatefit eder ..• ,, getirirler. Şun!" da hatırlatmak la· ~ .attır. gn agı nı? A tepe ~- ~ kıtaahndan muavenet talep et-
~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--ıı ~dn ki~kcyeK~dü~ammna~ nnden maada şark ~~yeUu~ J 

Şark vilayetlerimizin bir las· mandanberi bu etki7anm &kınlan raziai on dokuzuncu asrın ortalan· ~ mizin her tarafında olduğu { 
mında zuhur eden iıyan hareketi Ü· Türkiye, Rusya •e Iran hududu- na kadar milnaziün fih idi. Umumi~ gibi (Bayazıt) vilayeti dahilin- f 
zeı·ine (Taymiı) gazeteıi bir ba1· nun birlettiği Ararat haYaliıinden harpten sonra bile, aulh konferan· s d d t · d t = 

k l B ak 1 d b d b · d k" ı hh = e e amamen asayıf av e s. ma a c yazmıttır. u m a e e u ağm cenu undan tSO mıl me· sın a t ran mura aıları, Erzu- ~ t . b 
1 

d w d § 
hakiki vaziyete tevafuk etmiyen ıafede olan mühim İran 9ehri U· rum ve Diyarıbekir hakkında me· ~ e mış u un ugun an m~tat g 
bazı cihetler olmakla beraber lnıi· rumya'nın rarbma kadar imtidat talip dermeyaa etmiılerdi. Bun·~ olan posta (Bayazıt) dan ıran ~ 
liz noktai nazarını röıtermeai iti- etti. dan batka, İranlılar, Türk askerle· ~ hududuna gitmektedir. Fakat ~ 
barile çok fayanı dikkattir. Onun Haber verildiiine ıöre bu teca· rinin ve Ruıların umumi harp es·~ yukanki telgraftan anlaııldı- ~ 
için m~zkiır makaleyi aynen tercü· vüzlerin rehberleri, 1925 tenesin• n~ıı~da Urumya havaliaine girdik- F ğına göre son defa gönderilen ( 
me edıyoruz: de Şarki Kilrdüatan'dan firar eden lerını unutmamıtlardır. Bunlar türk:. t l k · · · d h. = 

"T"" k" hü"k" . Kü k b" • 1 d' 5 o· be t 1 . . t nkitl . . T. k = pos ayı a ma ıçın ıran a ı- E ur ıye umeb, rt a t• re11 er ır. 192 te ıyarı kir Te ıue e erının e ermı ür hü· g • • . -
lelerile tekrar ciddiyetle me1gul ol· Harput Kürtlerinin umumi kıyamı kUmetinin, hududu tuhih ile 1- ~ ~ndea .. po(s~acı g)eldmemıştır. ~ 
maktadır. Geçen ayın ıonlarında, Türk hüktlmetiniı. 70,000 Jriıilik ran'daki kürtleri hakimiyeti albna ~ nun ıçın ayazıt an pos· ~ 
Bayezit ve Van' daki hükUmet ma• bir orduyu seferber etmele mecbur almak arzu ettiğine delil telakki e· %. tayı götüren Türk postacısı ~ 
kamalı, l~an' ~an gelen ve hud~t eylemitti. ~ ~~iler bir ta.lam İpti• de~ilirle~. Türkler tarafmdan göa- J bir müddet hudutta bekledik- ( 
muhaf~zl~rıle Janda~malardan .mu: d_ai muvafı ....... yetlerdeıı aonra mai· terılen hı~~et makul olm~la be- ~ ten sonra geriye dönmtiş, tek- J 
t~kkıl ınce. p':rdey~ reçerek ıç~rı lu~ ~lmutlar, bunların reisi Şeyh raber .. Tur~ . gazetelennın• .ı. f rar ( Bayazıt ) a gelmiştir. \ 
gıren çetelerm ıcrayı takavet ettık· Saıt ıle 40 tan fazla diğer rüeıa i· ran hükOmetının orduaunun ?.S hın~ Acaba ( · ) d bili d h l 
Jerini., ve Türkiye' de onlara taraf· dam olunmutlar, diferleri. lran'a den fazla olmadığını unuttukları g vakit lıran ~ n ben d ~r ~ 
tar olan Kürtlerin bunlara iltihak kaçmıtlardı. Şeyh Saidin baıladığı anlatılıyor. Bu kuvvet Anadolu'· i . . g~ en . P?S acı u .c. a ] 
ettiklerini haber vermitti. O za• harel:et, millt olmaktan ziyade di- nun takriben iki misli olan bir mem 1 ~çın ge memlfbr? Bunu? ıçın ~ 
dır, bu hususta lisanımızda ted- ni idi. Ankara'nın yaptıir teced- leketin hududunu muhafa2aya ka· ~ ılk hatıra gelen sebep ıranın İ 

dütler köhne fikirli Kürtleri iğ- fi değildir. Kürtler ~bi, müıellah ~ garp hudutlarında kAfi derece- = 
vin edilmiş öyle bet on tane •- zap etmitti bedeviler, kolaylıkla, zaptedile- ~ de emniyet Ye asayiş bulun- İ 
ser de yoktur. Öğretenlerde az- Fakat iayana iıtirak eden Kürt· mezl~~· . . . . f maması ola~il.ir, iht.imalki İran ( 
dı.·. .. . .. leri en çok müteea1ir eden nokta Turkiye ıle Rusya ar~mdakı i h~dudu dahıhndekı m~e~lih ~ 

En muhım. mesele Tu~kçe~e tarikatlerin tatil ~e ilruı idi. Kürt· dostluğun~ l~an memle~':llne ~- f aııretler ve hudut çetelerı ıran i 
mahsus makınelerde ıabıt bır ler araamda "pir,, y e",eyh,, ünva· fi fena b!r n~yet healedıgıne zabıp : postacısını vurmuıtur. Yahut ı 

klavye tesbit dilmemiı olmasıdır. nile tanılan dini rehberler, azim dimi a~İ,·hİ(·· bİr ~mT~ k bulunama- f postacı vaziyetin kanşıklığın· -; 
Bunun yüzünden hiç bir yerde bir nüfuzu mahalliyi haizdiler. A· 1 1 gı ı .~rt ennl ~lr toprakla· ı dan korkarak gelmemiıtir. f 

·ı t "k ti ld ki nna tecavuz etme ene Sovyet as· = L 
usul ve kavaidine tenikan dak-

11 
edr arbı ak arK9:.rt meknıbu"pl 

1 
°. u .a- kerlerinin İran toprağına tecavüz ( ~te yalnız bu hadise bile ~ 

tilo öğrenmek kabil olamıyor. rlın an kraıba "d~ 1 a Tı ~ ekrı h~~~- etmeleri araırnda hiç bir münaae- ,- ıarktaki eıkıya yuvalarının ! 
M I A b. · · k M d"h H ernn a a ası ır er. ür ÜKU· L~ kt ._1 • T k. . . : ese a mncı çı an e ı a . t• . f • il . Kü 1 • uet yo ur. temı&.aenmemesı Or ıye ıçm ~ 
b k b. ki x .. d d t me ının za erı zerıne rt erı B h d h. . . . . _ k d .. h. · . . . d E 
aş a ır avye unun e a e a .. ki . k . • 'ddl bb"· u u ut adııelerının meıulı- = ne a ar mu ım ıse ıran ıçın e : 

. k 1 k B ki h tur ettirme ıçın cı te,e UI• f . tkik . . : d b Ik. d b h. ~ 
ac" m_ı . a aca tır. u avye ercii ler vukubuldu. Kürt ailelerinden ye ınTı .. tke İ ıçmhgdeçenkya~ topla· ~ ~o an be .tı.b a ~l m~ ımholkdu- i 
mercınm bir an enel önüne ge- b" k d G bt A d 1 , k nan ur - ran u ut omıayonu· s gunu, u ı ı ar ı e ıran il Q- ~ 

ın a arı ar na o uya na • t h• d' 1 • k"k · · · = -
çi:mesini bilhassa alakadarlardan 1 1 d G Kürtl • T .. k nun, yen a ııe erı tet 1 ıçın ıç· ~ metinin bu hususta Türkiye ile ~ 
. . . o un u. . . enç .. en, ~enç ~r tima edeceği anlaşılıyor. Bu içtima· § "k· · · ıa 1- ~ 

r ıca edenı. ÇllnkU no yapıhrsa yapmak ıçın Turk muallımler ıon• T·· k h. . . . = teırı ı mesaı etmesı zım ge : . . . . . .' . . ın ur 1111yatım tatımn etmeaı :. d. v. • .. . : 
yapılsın 11ın esaıı bozuktur. derıldı. Kurt ıehırlennde teced· beklenebilir. Ya bir tarafın zifı il ıgını gostenr. ~ 

H tta b da d ı dı ı. · dütler tatbik olundu ah d'.. . ·nı·· 'd, Alnıııııu111ıııııı11111ııııııı111111ıııııı111111ııı111ı1111111 ıı ııın11111111 rınııııF. a un n o ayı r aı · y ut ıgennı uzumıuz yere ıı • J M 
müsabakaya 70 - 80 kiti talip Bütün bu tedbirlere rağmen, ya· detli tenkitleri veya protestoları i- Y Unan 1 ihaf 
olduğu halde iatedikleri klavyeyi hut bu tedbirleraen ve Türkç~lük le Türk - İran dostluiunun muh- Kaı-akcıhk yaparken 
bulam d '-1 d k 25 30 propaııandasından dolayı. yenı re· tel olması, Orta tarkta ıulh ve 't • 

a IK ann an anca • .. Ş k ·ı· 1 . d 1 k l k f"" akal d k" . . b"l . ti Jlfnt ar TI flY.et erın eyer eıeme- omtu u mena u namına, Kat'· y an ı 
ışı gıre 1 mıı r. , di. Yarı be~vl çobanlar Yergi tah· iyyen arzu edilmez. Türkiye ve 1- fzmlr 16 (Yakıt) - Kuıada-
Bu miiaaba~a bu san at ıilliik aildarlarından, propagandacılar· ran anamda gerginlik hasıl olma· b·ıı' inde t tul y 1 eden ve ticaret bayatınm mn- dan, hatt! ~olialerden kaçmağı bi· aı ancak üçüncü bir devleti_ müate· 

1M1 
.h•al 

1 e~t t .. u d an n unan lı 
h" ı ı d 1 d kt• 1. 1 d f. d B .. nkü. . .• ı a e aı mo or e uç çuva ım e eman arın an o an a ı· ıyor ar ı. ıt e er. ugu vazıyete gore k k gar k~ .. d ·ı b 
1 l "k 'l 1 Ç l 1 k . b h b h""'-"' "h ·ı f d"" 1 aça cı a agı ı ı e azı eş-o an teıvı gayeaı e yapı ır.,. . . ete er m~ e etın .. azı. aT&· u U&umet, ı tı a a UfC~. er ara· ya yakalandı. 

Bu müsabakada birincilikten haındo f@l ıdıler. Kurt vılayet· aında tavaaaut ederek, nufuzunu _ 
yedinciye kadar derece kazanan le.rinde do~ak iMiyen Avrupa· kuvvetlendirmekten memnun olan, Temdit edildi 
h l etl b f lr aeyyahlann, Türk hükGmetin· Ye ıon zamanlarda Lozan muahe· A k 16 (T I f ) l 
a~ım ~~n ne s~r ~ . u mııv" - den gördükl~ri m.ü~üla\ bu hava· desindeki Boğazlar itilafnameıine n ara e e on - s-

f akı yeti ıhraı; ettıklerını göıteren linin Türk matbuatı tarafından id· muhalif bir ıurette K'radenizdeki veçle akdedilip müddeti hitam 
mufassal cetvel (~)inci aay,ıf~ dia olunduğu doreçe4tl ıe.kin edil· donanmaıını takviye eden Sovyet bulan muYakkat ticaret muahe-
mu.dadır. mediğini ıöateriyordu. hükümetidir... desi temdit edilmiştir. 

miştir. 

Kahire, 16 (A.A) - Diln tı
kenderiyede vukua gelen arbe
deler esnasında 2 avrupah telef 
olmuş ve iki avrupalı da yara· 
lanmıştır. 

"Elehram,, gazet~ine naza
ran hükQmet, "Elbelag,, "Kev
akibUşşark,, ve "Elyevm" gaze
etelerini tatil etmeğe karar 
vermittir. Bu 3 gazete Veft fır· 
kasının naıiri efkindır. 

Ticaret odasında• 

Bir broşür 
Ticaret odası PransızC41 ve 

lnglliıece bir broıtf r 
çıkaracak 

Ticaret odaaı riyaset diYanı 
dün sabah toplanmıf, lnsiliıce 
ve Franıızca olmak l\zere bir 

broıilr nctrine karar vermİftV. 
Bu broşür Türkiyenin ml\him 
ihracat ıehirlerindeki ihracat 

tllccarlarının iıim ve adreılerini 
ihracat emtiamızı Ye bunlar 
hakkında mufassal mal6mat Ye 

TUrkiyenin harici ikbsadjyatiDa 
ait malumati ihtiva edecektir. 

Broşür bütün dUnya ticaret 
o dal an na, ikbsadi ve mali mtles· 
sese ve ticaretanelere meccanen ,, 
gönderilecektir. 

2_0mrCıktel 

Çimento torbaları 
K~ğıt olursa dahtı f ••la 

g-tfmrdk ma alınır! 
Norveçin Portlant çiment~~ 

eskiden çuval içinde gelmekte 
idi. Son birkaç aydanberi kl· 
ğıttan torbalar içinde gelmekte
dir. Gümrük idaresi kAjıt tor
balardan pek fazla resim alma· 
ğa başlamıştır. Bu vaziyet tlıe
rine ticaret odasının hakem· 
liğine müracaat edilmittir. 

VAKiT ın t:efrlkası ı 3& gördüğü hayasız manzaradan elle· lesi, ıoyu, ıopu, aalr, teceresi belli inan, sarsılıyordu ...• 
rini yüzüne kapıyarak kaçmıftı.... itte böyle müstesna, necip bir aile Harbi umumi devrinin açlıiı ve 

İıııııııııiİ • H A. L . , -~ Mebrure Hanım kızına bir giln idi.... açlığın tevlit ettiği akibetler, cemi-' -A ~ --... nasihat venneği dütünmüı, fakat S~m~in §en konak diye tamdıiı y~t~n içtimai nizamı, ahl.akt bünye• 
u\~: ı ı z.. . ı JM . .~ naıihat verdiğine, vereceğine na· bu evı.n ıç yüzü Rütt;ü için bütün a· aın1 ı skarkamdıttı. !3u netıce belle tu• 
• MU HARRIRI: SfLA HATTIN EN IS dim olmuıtu. Zira Ruhsar' da kül- yıplarıle, yüzler kızai"tan mesaviaile tu aca a ar ayan ve vazı tı ... 

• • • • • v • • lü aybından baıka, pabuç kadar da malumdu. Kaç geceler, oradan ge· Sonra bu kafi gel?1iyormuf ri· 
N.ı~azı ~-ey, 1:Jıhat ~acı Be~ın ~~raıınıı, bırçolE dehkanlıları o~a bir dil vardı. Ulu orta annesine: cenin geç ıaatlerinde, ayakta du- bi mütareke, do.layıııle latanbul, 

kendı~ıne böyle bır evlat h~~ıye ılanı aıka,, memur: mu etmemı§, _Babam ıana f ıtanbul'un dört ramıyacak kadar ıarho§, karılı er· y~tmit iki millel!n ~e~er!i hali• 
e~m~aınd~n çok me~~un ve ~u!te- neler uelcr yapmaııuıtı?:. bucağından erkek taıır, sen istedi- kekli kafilelerin çıktıklarım, hatta m almı§tı. Şehrın bır Bibıl kule
hırdı. Bır kere bu yuzden hurrıye- Fakat aoyauz kız, haç oralı ol· ğin atıklarla yatarsın, Muvakkar bunlar içinde nim üryan denecek ıinden farkı yoktu. Bet kıt'anıu 
tin . ~l~mna ka~.ı.r N_ihat Naci Be- mamıf, ıenç m~ukt ve muhibbe· dilediği adamın kolunda gezer .... vaziyette bir takım kadınların bu· ıekenesi lıtan~ul'da J~ny:~a, o
ye ıstmat ederek ve ... undan da lerin aıkları ona genç ~ıkların Yİ• Bunlann hiç biri ayıp olmaz da be· lunduğunu görmüttü... muz omuza gezıyordu. Afrıka'nın 
: : vet alarak o dev. :· "nuru dide,, aalinden tatlı gelmiıti... nim iki arkadaınnla biraz sıkı fıkı Her defasında bu bedmeat aü· vah§i sahalarından g:ti~~lm!t may• 
ai olm11ıtu.. Şimdi de oilunun yü-, Ruhsar, hafta tatillerinde iki Uç oluıum, ahlilaızbk olur, ıneı'ele o· rünün kapı önünde otomobile bi· mun suratlı, 

1 
kara yuzlu, pıde du· 

·· h"" · · ı· d · '- d ·ı ı· d ı._ ı d ~·ı '? • ı · · k ıb· d" l · d 1 daklr Negro ann yanlarında ıerv• zu suyu urmetıne nca ı ovrıD araa. qı o eYe ıe ır, o a.aına &&pa· ur, egı mı.... nıt erını, a ı ıf erı arasın a o · b .. .. • .. .. 
"pirayei mecliıi,, olarak bulunuyor- rurdı. Orada bir fiako•w~ ıiderdi. Kızının, ailenin bütün ayıbını duğu halde ıeyretmi§, bunlar ara- en1daın, Pb~I e. yuzlu, ~~ f ıoz:u, f, 
du. Belli idi ki bu çocuk, istikbali Ah Rub .. nn arkadMları ıJÜzel annesinin yüzüne YUrmaıını Meb· ıında karısının bulunması ihtimal taydan zAd t~rıdne teb~a1 • uki 0 uhn!1• 

k b. k ·d· V dah · d" ı... 1 1 d · H · k k h ·1 ·· b b ki · · bU yor u. e a ene 1 ır 9e nn açı ır çocu ı ı . e a tım ı· ~z ar o say ı, barı.... epaı er e rure Hanım mektebe, tahıile atfe· ve ev amı e goz e e ermın • k ld ı d ·ıı I d .. 
t"" ·· • fi ld w h' · a ırım arın a mı et er en mu· 

den i~mi ıibi muyakkar •e ~uhte- yapılı gad~~t. . ~ik kaf~ı mah· derken Ruhsara bu sözleri söyle· !1n vua a 1 e açı ıgıru ıssetmıı· rekkep bir nehir' çefit çe§it renk 
remdı ve "mahbubu ~lup,, tu... luiElardı. Gozlennı çendı,;en mor ten müeuirin doğrudan doğruya tı.... .. . .. .. ve kıyafetteki in~anlarile bir ma· 

Mebrure Hanım oglunu sevme· haleyle kimıe bunlar~ bir kız diye- kendi ıui hali kendi ıui terbiyesi Dunyada gayrı mumkun ne var· 1· d b. h 1 d .., kı 
• v kı ""b d. d. ' • dı ki um an ır meç u e ogru a yor• 

aıne ragmen zına muı er 1: mez ı.... kendi aui ahlakı olduğunu dütün· ·:···· . .. . lardı.. Şehir, adım batında açıl· 
Bir genç kızın bir ge~ kızı sev• Bit gece merak aaikasile Meb- müyord Gıderken terkettıgı lıtanbulla, b I .1 kaf l .1 · · · .. · u..... bugün bulmuı olduğu ıu mütareke mış ar arı e, e9antan arı e, a· 

mesını Mebrure Hanımm kafası rure Hanım, anahtar dehgınden Pezevenk bir babadan orospu d . . l b 1 d k lüfteler meanaı evlerle muaz· 
· ·· ·· h ' evrmın atan u u arasın a o a· 

hır turlu alamıyordu.. Ru aarla arkadatlarının neler yap· bir anadan, cinaeyn rabıtalarında dar müthi! ve gözler karartıcı bir zam ve vasi bir umuhane halini al· 
Ruhıan bu tabiatinden vaz ıe- tığını seyretmek iıtemiıti de bunu fail bir kızdan ve meful bir oğul· fark göze çarpıyordu ki kafası her mı~tı. 

çirtmek için Mebrure Hanım u iDi yapbğına bin kere piıman olmuı, dan mürekkep olan Niyazi Bey ai· iki lstanbulu mukayese ettiği za· ( Bitmedi J 
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1929 güzellik kıraJiçesi Feriha Etibba odası Haydar Rifat B. nerede~ 
T f k H A 

Dıln bir dif dolıionı ile dlıçl 

ev i merikada •r-n":,,t;,."":m'hll'Nı Mersine giderken, geminin uğradığı 
Güzellik kıraliçesi "Yakıt,, a mu····- Btibba ocluı haysiyet divanı Radosa mı çıktı ? 

dtın ubah sıhhiye mOclOriyetin-
baka haberlerini muntazaman deki dairesinde Baş müddei umumilik, hakkmdaki kararın bir 

bildirecek to~~riik noktadan nakzım istedi 

Tekaaata Gelveston ıehrinde 
temmuzun sonlanna doğru yapı
lacak 1929 dünya v.üzellik mü
sabakasına da· 
Yet edilen Tiirk 
1929 gOzeli F e 
riba Tevfik Ha
nımın Amerika 
topraklarına vi 
ad olduğu aile· 
•ine geJen ha· 
berden anla,ıl 
mııbr. 

Feriha Hanı 

Meksika körfezi uhilinde karaya 
ittisali olan ayni namda bir 
adanın OıtGndedir. Meksika klr
fezinin en gOzel, en tabii bir 
limanına malik olduğundan ve 
T ebas hükümetinin ibracab bu 
liman vaaıtasile yapıldıtından 
şehir çok mamurdur. 

Salim P1- mn 
riyuet ettiji b~ 
içtima bir ... t 
lllrmlf, arala
rında bir •Ot
teri y&zGnden 
hadise çıkan 
dlftabibi Şekip 
Rıfat Bey ile 
ditçi Haç i k Tevfi'Jc Salim Pı. 
Z;Uasoçyan Ef. 

Haydar Rif at B.in nerede ol
duğu henliz anlaşılamamışbr. 

Kendisinin gitmif olmaaı muhte
mel gBrlilen yerler. hakkında 
muhtelif faraziyeler yüriltillmek
tedir • Bu arada ençok mevzuu· 
bahis olan yer, Radoatur. 

Ailesinin verdiği izahatta Mer
sin ve Antalyaya gittiği temin 
olunuyordu. Dün öfrendiğimize 
vazaran, pazar gfinll sabahı 

" SeyriseJain " in " Anafarta " 
vapuru Antalya ve Mersine git-

Haydar Rifat 8. aleyhine Adliye 
vekili MaLmut Esat B. in dava
sında verilen iki sene hapis ka· 
rannın Temyiz dördüncü ceza 
dairesince tetkik olunduğunu 
yazmıştık. Başmüddei umumilik 
bu karann nakzını istemiftir. Hu
kuki bir mlltaleaya göre, Haydar 
Rifat B. in müdafaa hakkından 
vaz geçtiğine dair mahkemeye 

Pariste Romany 

Bu itibarla Amerikada ekıeri 
güzellik milsabakalan bu ıehirde 
yapılmaktadır. Feriha Tevfik H. 
mllsabaka haberlerini V AKIT a 
muntazaman bildirecektir. 

D1D mal6aıatlanna milracaat edil
~_lr. Neticede diftabibi ile 
difçı arasındaki hadiseye ıahit 
olan Gelibolulu ttlccann mek
tupla maJOmatına mtıracaat edil-

miftir. Haydar Rifat B.in bu va
purla gitmiş olmasına ihtimal 
uerilmektedir. Bu, ailesinin verdi
ği izahata da tevafuk etmektedir. 

bir ıey ı6ylemediği teklinde 
temyiz lfyihasında kaydettiği 
nokta varit g&rillilyor.Ve Temyiz 
noktadan itirazı tasvip edene, 
yeniden muhakeme icap edecek-
tir. Bu nokta varit oluna, tadi
le• tudik ihtimali yoktur. Mu· 
mafih, karann bu nokii'clan ya-

Alman, Fransız, ' rıha Tev/./t. fi . 
lngiliz, Macar, 
Rus, PaJonya ve Mısır güzelleriJe 
birlikte Radiyo oteline misafir 
edilmif, on temmuzda Amerikaya 
harekt etmiftir. 

Ahnan malumata nazaran Türk 
rGzeli muhitinde iyi bir tesir 
yapmaktadır. 

Mllaabaka yazıldığı gibi 1930 
ıeneainin iki kısma ayrılan bir 
tekli olmayıp sırf 1929 senesi 
sOzellerine aittir. 
MG~abakadan sonra güzeller 

~enkanın en meşhur şehirlerini 
eglence yerlerini gezecektir. 

Bu meyanda Holivutada gide
~~dir. G6ba hükumeti bele
dıyeaı 1929 giizellerini sureti 
.ma~uaada davet etmiştir. 

Nufusu kırk, elli binden ibaret 
... ..olan Gıalveaton tehri Amerika
~n. ~e~ ve eğlence şehirlerinden 
bırısıdır. Şehir şimali Amerikanın ! tkaaa hükflmeti dahilinde ev 

mesi tekarrtır etmiftir. 

F elset~ .kongresi Kabul edilmiyecek 
Prf. NimetuUah B. lnekçilerin talebi 

davet edildi hakkında Emanette 
H ne deniyor? 

er sene toplanması mutıt 
ı B SlltçWerin evvelki günkli. içti-

o. ~n . eynelmilel F elaefe kongre- mal aranda asri ahır meaeleıi 
11 ıçtimaıru Okafortta akdedecek- mevzuu bahsedilerek bu ahırlan 
tir. Eyliil bidayetinde toplanacak yaptırmak için inekçierin para
olan bu kongreye dOnyanın her lan olm~dığanı, Emanetin bu Jl• 
tarafından murahba•lar ittirak lurlann ıntaaı için ya 3 sene 
d milhlet vermesi yahut da ahır· 

e ecektir. Kongrenin müretti"i ları inşa ettirerek inekçilere ki-
olan heyet davet ettiği murah- ralamuı, ve yahut taksitle sat
haılara İngiltere dahilinde ten- masa huauJannın Emaneti arzı 
:ıilitlı fiaatla seyahat edebilme- kararlqtınllDlfb. 
le:i. ~ç!n birer kart da glinder- Emanetten 6ğrendiğimize gö-
mışıtir. re bu taleplerden hiç birinin 

lstaobul Darülfünunu manbk kabulüne imkln yoktur. Emanet 
ahırlann ioıası için l. milyoo 

müderrisi Halil Nimetullah Beye lira verecek Yaiyette değildir. 
de bir davetiye glnderilmiı " Talimatnaa.e de İllfUbd tehir 
b k edilmem-: ... : amır· ~!-. u ongreye iıtiraki rica edil- - ~ 
mittir. Tifo ırtmıt dıOıldir 

Vapur, seferi esnasında Radoıa 
da uğrayacatına göre, Haydar 
Rifat B. in bir milddet kalmak 
Ozere oraya çıkmıı olabileceği 
tahmin edilmektedir. 

Vaziyetin bugünlerde ta Yaz· 
zuh edeceği zannplunuyor. 

artbğı yazılmıfb. ~maoet Sıhhi· 
ye mildürlüğü bir istatistik ha
zırlamııtır. Bu istatistiğe göre, 
929 senesi nisan, mayıs, haziran 
aylarında 58, bu senenin aynı 
aylannda 45 tifo vak'ası gii
ri\lmliştilr. 

Emanetin Barem cetvell 
Cemiyeti belediye gelecek 

hafta toplanarak oktruva maz
batasını tetkik edecektir. Ema · 
netin Barem cetveli şimdiki 

lıalde Maliye vekiletinde bulun· 
•mld:achr • .&jera~ıe ....... 
tou kadar pline 930 batçeai
ni fimcliki meclia, gelmezse ıe· 
bir meclisi hazırbyacakbr. 

hut diier noldaJardan b~~p 
bozulmıyacatı ben&. belli detü
dir. 
Şimdi karan, Temyiz aza•r 

bir zat raport&r ıdatile te • 
etmektedir. Ceza Hi~etiafll b
ranm on sekiz TemmUz:t. Yen

ceji ı6yJenmektedir. 
Kuvvetli bir t.hm•ne g6re •• 
lzmir, 16 (Yakıt) - Jılayct.r 

fat Beyin lıtanbUl'Cfan ~~'iUiliıil.ıti 

vapwile aynldıiı .•~:ı• 
mek iıtediii anlatlJm "' • K 
vetli tahminlere pre vapur F etW' 
ye'ye ujradıiı zaman Baytlar Ki' 
fat Bey oraya çıkmıt ve oradan Ra· 
doıl' a geçmek ve yahut, vapur Ra· 
doa' a da uinJ'acaiı için doinıdQ 
doiruya oraya çıkmak emelinde
dir. 

Bu huıuta her twafa t~l~dla 
malWııat verildiği söyleniı...elde
dir. 

Daktilo müsabakasında 
Yanlışlarla 

latanbulda son aylarda tifonun 

kazanılan dereceler 
Yanlışlar çıktıktan sonra 

Piyango 
Keş ide bitti 

Sekizinci tertip tayyare piyan
gosunun aon keıideai alb gün de
vam ettikten aonra dün bitti. Düa 
en aon olarak 100,000 lir-a mükl· 
fat çekildi. On numara aramda 
taksim edilen bu mükifab kua· 
nan numaralar ıunlardır: 59843, 
18644, 38642, 30127 20012, 4531, 
20087, 44926, 8495, 33881. 

• 

Derece isim VUruf dakikada yanlıf 
kelime 

4197 56 10-100 
3334 44 15-lso 
2855 38 18 -180 
2505 32 14-140 
2280 30 12-120 
2264 29 38-380 
1834 24 41-410 

" 

1 inci Mediha Hatim hanım 
2 « Fatma Hüseyin ,. 
3 üncli Mukaddes 
4 ,. Mevhibe Şevket ,. 
5 inci Semiha Ali 
6 ıncı Muzaffer Hiİmi ,. 
7 inci Nebile 

" 

tefrlkaau 7 

Vurut 
4097 
3184 
2675 
2365 
2160 
1884 
1424 

Dakikada 
kelime wruı 

55 273 
42 212 
35 178 
31 157 
28 144 
25 125 
19 95 

saniyede 
vuruş 

4,55 
3,53 
2,97 
2,61 
2,40 
2,08 
1,ss 

Underwood 

• 
" 
" Kappel 

Remina~on ... 
Undervvood 

- M. Hat aman dikkat edin. laya devam etti: 

Bu meyanda Fatihte Y eniç91-
me' de Yahya Tevfik Efendi med• 
reaeainde Hüaeyi nEfendinin kano 
aı Ayte Hanıma 10000, bayi Süre 
hanettia Beye 3000 lira çıbuttır • 

14 haziran cuma sabah 
saat 11 Zıvanamn üatünde dudak boyuı· - Niçin cıgaralann imal ve fü-

mn kmnızılıiı kalmıı. ruht tarihlerini bilmiyoraunuz, ta· Markam: 
Hat içinden köpürerek Vans'ı fıyorum. - Şimdi artık evi dolqahm, 

bqtan qaiı ıiiıdü. Hat söze karııtı: dedi. Hat sen zannederim daha e-
- Bu tütün tozlanmn bu cıga· -Her ne iıe bunlar bot ve bey· vel gezdin. Fakat ben de vaziyeti 

ralara ait oldujunu iddia etmiye hude aözler. Şimdi bu kadını bul· kavramak iıtiyorum. Dadıyı ce-
imkin yok mu 1 dedi. mak lazım. aet kaldırıldıktan aonra iatiçvap e-

Yazan: s. S. Van Dayn Naki Ôm Vana da ayala kalkmıfb. ~~- Vana: deriz. 
~ t b. aaniye tereddüt etti. M kanı eden: •• er Fehmi kenetle cevap verdi: - Eier itinize yarıyacaiım Hat: 

Sonra b~nden bir kadın çantalı Hat'a;: d·· mendıla ıöıtererek - Hiç bir suretle! zannediyonamz evet bulmalııınız. - Bat üatüne! dedi •e ayala 
ile b~ c~ftı beyaz eldiven çıkara· _ 1 otn u.: • • .Afızlıtı eline aldı. Jliye ett: Ben ayni fikirde olmamakla bera· kalktı. 
rak ır çı üzerine atb: muay t ::!"~el b!r ız ! dedi. iyice - Muayeneye, tetkike falan lü- ber ıize yardım edeyim: Bu kadın Dördümüz de evin arkHma ai· 
~~b lunan bunlar. Bizim· H:~b ınız mı bunları? zum yok. Bu izmaritle· hep biribi- eımer bir kadındır. den koridora çıktık. Bu koridonm 

kile d f b" · ubunları töminenin üı· di: •tını salladı. Cevap ver- rinin aynidirler. Markam aordu:. . nihayetinden bodruma iniliyordu. 
t .. d e~. ır~. . Dü Hat tüldü. Cııara izmaritleri - Nereden bıhyorıunuz? Kapııına kocaman bir kilit aaılmıı; 
un :ı::.::· eldivenleri ıüratle da tqıdı ... ~ J!d Be~n'un yanın- ile ajızbiı bir kiiıda sardı. Cebi· . -. A~ini ıöy~eme~ için m.a· ıürmeıi ~e ıürülmütt~. 
ıözd . d"kten ıonra çantayı dııına .! d ~'Beaıt olacak ••• Da- ne aoktu. kiyaJ denılen teyı zerre kadar bıl· Hat ızahat vermeıe batladn 

ej ~eçırk!I . .. r· d r um. naan'un dün Markam sealendi: memek lazım. Podra Ra~el pod- - Bodrum tarap ve mekULlt 
b!b.I çınBde j en ~aaak~ ~· b:e gec~. r!'n e'"i:u •ardı. Alqam ye- - Vana ılrdünüz mü? Size iz· ruı. Kullandığı dudak boyaıı Ger mahzeni olarak kullanılıyor. Köı• 

f& ttı. ..kİ arı ~orme K~j;n ğunn T;:;na yejd~.... . i~i~ aokaia çıktı. maritlerin ite yanyabileceklerin· len boyuı. Sarışın kadınlar bunla· pısı gördüğünüz gibi ka;>ah. Platz 
:aa~ {cı aımıtym· h ~ • b hİle M•.ıır;: ıtıtmedim,, dedi, den bahaetmiıtim. ra el bile ıürmezler. yukarı katta yatmaktadır. Ber.• 
han ı amı!~ danı ra a ra· b ~ 11 t. C. ı bulmak güç - ite yaramak mı? Adam ıiz Markam: ıon'un batka kimaeıi yoktur. Yal• 
at cıgaraaını ıçıyor u. . 0 ıy ·• de ne ite yanyacaldar sanki. On· - Bravo Vana dedi. Hakkınız ruz batına yqıyor. Evin girdi i, 

Çanta gözle ancak farkedıle- • '!f&r~ .aiızlıfı eline aldı, e- lan tekrar yalap İçmenin imkinı var.. çıktııı bir hayli yekun tutmaktadır. 
c:ek kadar küçük altın halk~l~I~ vardı, ~evırdı •• Muanm üatüne vur- yok. Görmüyor muaunuz pek kü· Sonra Hat'a döndü: Ha itte bakın buruı da mutfak! 
6riilmüttü. El ile tutacak yerı mını du. lçınden birkaç tütün tozu dö- çük? A 1 ld H t d d" r Ea Hat kapıyı açb. içeri girdik. 
lllini tqlarla ıüalü idi. külün~~ ~at ye!1nden kalktı. Ma- Markam çok sabırlı adam .. Kız- merbir k._';/ı~ ~:ı.ı: e ı. • Mutfaiın tertibab çok temiz ve 

Markam maaanın üıtüne bo- ~n .uatundeki cııara izmaritle- macb. _ Şüpbeıiz... • çok moderndi. iki penr..-reai kü· 
talttıiı öte beriyi muayene ile met· nnı ıöıtererek: - Bu bir ip ucudur, azizim, de- Hat Vans'a timdi daha müla· çük avluya bakıyordu. tunlar da 
auldi: Bir küçük tite levanta, bir . -. ~UJ?lar ihtimal ki bu atızlık· di. Demek ki çantanın ıahibi olan yim ve daha doıt bir nazarla bakı· diğerleri gibi demir parmaklıklar• 
podra kutuıu, ince ve zarif bir~- I~ ıçılmıttır, dedi. lıte bea belli bdm Bemo~'la birli~e .. dün gece yordu. Onun cııara izmaritlerini la ör~lmüılerdi .... Küçük ve dar b·r 
tızhk, bir tüp daeak boyası, bır kı kadın cıgaralan. buraya plmlf. Haylı muddet kal- bozan arkadaınnı tam•men affet· merdıven mutfaıı aynca yemek o• 
ipek mendil •••• Mendilin üıtünde Vanı'ın. ıüldüiünü aörclüm. Yi IDlf Ye iki cııarayı İçınİf.. tiiini anladım. daaına raptediyordu. 
M. St. C. harfleri vardı. ne alay ettı: Vana hiç istifini bozmadan .. - 4 - (Dnamı varJ 
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-;ı;::===~=:.=~===~:.:=== H 15 temmuz 1930 Tarihinde ;i 
Avrupa daki mevkiimiz Donanma tahvilinin icra edi- ?i 
Beynelmilel siyaset noktai na- • len 13 çUncü keıidesinde ikra- ii 

zarından gUniln en mfibim miye ve amorti isabet eden U 
meselesini bir müddet evvel Fran- tabvilatm tertip ve sıra numa- :: 
sız Hariciye nazın Mösyö (Briyan) ralarını gösterir liste. j 
tarafından bir (Avrupa birliği) Tahvildiın tertip !! 
teşkili hakkında muhtelif Avru- ii numaraları ı 
pa hükftmetlerine gönderilen M 180 5308 5511 8037 
muhtıraya karşı bu hükumetle- 18919 9186 9225 9929 5 
rin verdikleri cevaplar teıkil edi- lkramipe fjabet eden j 
yor. Muhtelif devletlerin bu mes- ft numaralar 1 
ele etrafında aldıklan vaziyetler l lkramiye Tertip sıra E 
kendilerine mahsus umumi siya- mıktan T.L numarası unmarası ! 

ıetile sıkı bir surette alakası bulun- 3000 9929 100 , .. 
duğundan Briyan muhbrasına kar- r. 100 5308 89 
şı verilen cevaplar Avrupanın 5 50 8919 52 ı 
bugllnkü siyasi manzarasını gös- ğ 10 8037 52 • 
termek itibarile hakikaten kıy- ~ 10 9929 30 il 
metli birer vesikadır. Ayni za- fi 10 8919 10 U 
manda bu vesikaların Türkiye Ü 10 180 1 n 
için de ayn bir kıymeti vardır. P. 10 180 70 fi 
Çünkü Fransız siyasisinin dfi- ff 5 5511 70 il 
ınndUğü Avrupa birliği içinde M 5 9929 74 ~i 
Türkiye ile Rusyaya - Cemiyeti il 5 9225 75 g 
Akvama dahil olmadıklan beha- 5 5511 71 :: 
nesile • yer Yermek istemiyen 5 9225 92 İ 
Briyan muhtırasının dilştüğfi ha- 5 9186 7 g 
ayı bazı devletler sarahaten ce- z 5 9186 40 ii 
yaplarında ifade etmişlerdir. 1 5 8037 42 ij 

ltalyanın Briyan muhtırasına 5 9929 51 H 
verdiği cevap ta, Avrupada vücude 5 5308 88 İİ 

getirilecek her hangi bir birlikte n Baladaki tertiplerin hizala- :: 
Tnrkiye ile Rusyaya yer veril- H rında gösterilen numaralardan i~ 
memesi doğru olamıyacağını pek ff mütebaki sıra ve tertip numa- i~ 
sarih bir şekilde bildirmiştir. H ralarına kamilen amorti isabet g 
Bunu evvelce yazmıştık. Atina- ıı etmiştir. ikramiye ve amorti ii 
dan gelip dUnkil gazetelerde ı bedeli 22/Temmuz/1930 tari- i~ 
neıredilen telgraflara nazaran Iİ hinden itibaren tediye edilmiye fi 
Yunanistan da ayni noktai na- ı·ı başla~a~ktı.r. Amorti bedeli g 
zan iltizam etmiştir. Diğer ta- f beherı bır hra on kuruştur. !i 
raftan Almanyanın verdiği ce-
vabın da tamamen hu şekilde 
olduğu anlaşılmaktadır. Hiç 
tllphesiz Türkiye ile Rusyayı 

Avrupa birliğinden tecrit etmek 
isteyen Briyan muhtırasının bu 
açık hataıını göstermekte ltalya 
Almanya ve Yunanistan yalnız 
kalacak değiJJerdir. Avrupada
ki mevcudiyetlerini sadece F ran
ıız siyasetine peyrev olmakta gö
~n memleketlerden manda her 
devlet açık, veya kapalı bir şe
kilde bu hakikati ifade ede
ceklerdir. 

ı•:nc111:11n:nm:.:nwna1111111awwwumr.ii 

kadınlar 
Yalovaya gidecekler 
Kadın birliği idare heyeti 

dün toplanınıı, 30 ağustosta ya
pılacak olan vapur gezintisi için 
hazırlıklarda bulunmuştur. O giln 
saat 10 da Yalovaya gidilecek, 
gece saat 24 de köprüye dönü
lecektir. 

Malatya afyonu 
Ticaret odasına gelen malô-

mata nazaran memleketimizin 

en belli başlı afyon istihsal mın-

takası olan Malatyada bu ıene 

afyon rekoltesi çok iyidir. 

Rekoltenin az olacağına dair 

olan haberler yal.mdır. 

İn~iliz lirası .... 
lngiliz lirası 1034 

1035 e çıkmış, 1034,S 
kap:ınmıştır. 

Davbtler 

açmış, 

kuruşta 

Muallim ihnt B. e - Hak· 

T arib sahasında altı asırlık 
h;ıyatı olan Osmanlı imparator
luğunun Avrupadaki hududu 
Tunalara kadar Avrupa içlerine 
girdiği zamanlarda bile Garp 
devletleri Türkiyeyi bir Avrupa 
devleti değil, bir Asya devleti 
telikki ederlerdi. Bu suretle 
Avrupa devletlerine mahsus olan 
hukuku düvelden Türkiyenio 
istifadesine tahammtil edemez· 
lerdi. Halbuki Avrupadaki hu
dutları T unalardan Meriçe ka
dar çekilmiş olan küçfik Türkiye 
cümhuriyetinin resmen ilanı he
nüz altı seneyi bulmadı. Böyle 
iken bir Avrupa birliği yapmak kı Tarık B. i ge r .ni:ı: rica olunuyor. 
isteyen F ransanın bile Türkiyeyi 
bu birlikten uzaklaştırmak için 
gösterdiği sebep "Avrupa dev
leti olmamak,, sıfatı değildir. 
Yalnız Türkiyenin henüz Cemi
yeti Akvama girmemiş olmasını 
bir behane ittihaz etmektedir. 
Fakat buna karşı Cümhuriyet 
Türkiyesini açıktan açığ-. Avru
pa camiası içinde görmo!c iste
yen devletler bugün ekseriyeti 
teşkil etmektedir. 

Bu devletler bu husustaki 
arzularını nazari bir cemile şek
linde değil, resmi milzakereler 
esnasında, resmi notalar içinde 
pek açık surette ifade etmekten 
çekinmemektedirler. 

Geçen gün bir arkadaşımız 
yazdığı makalede yeni Türkiye· 

nin Avrupaciaki mevkiini tahlil 

ederken birkaç sene evci ile 
bugün nrasında far!' olduğundan 

bahsediyor ve bu farkın aley
himize olduğunu söliyordu. Biz 

bu fikirde değiliz. Yeni Tilrki
yenin durıya nazarındaki mevkii 
birkaç sene içinde şüphesiz tahav· 
vül etmiştir. Fakat bu tahavvülü 

aleyhimize de3il bilakis lehimize 
olarak kaydetmek lazım gelir. 
Nitekim yukarıda yazdıfımız 

veçhile Briyan notasına karşı 
ltalyanın, Almanyanın ve Yuna
nistanın verdiği cevaplar Türki· 
yenin Avrupadaki mevkiinin na· 
sıl kuvvetlenmekte olduğunu 
gösteren birer delil değilmidir? 

.AteluHel .A4UH 

Başpapas 
E." ip nıahkemcsi ne 

g~lecek mi ? 
---Kanuna gıivenmek carıim 

müdür? 
Kuşadası sabık metrepolidi 

Yuvakim efendinin veresesi tara· 
hndan Fener başpapaslığı aley
hine açılan emniyeti sui istimal 

= • • ...... v - F& 

• 

FEDAY 
Büyi.ik birr za eır •••. 

Fakat buna nıukahil prk kı)'meıl. lı.r şahsiyet 
fetfo edil ı ·şıi 

- 87-
davasının rü'yetine Eyip sulh Haldun ehli salibin korkunç na- tecavü:ı:k,;rane bir hareket başla· 
ceza mahkemesinde buglin de- raları arasında bunu yapmış, sali· mıştı. 
vam edilecektir. Dava hakkında bi yerinden ookmüş, onu kaldırmiş Endülüs'te, Tuleytule ve ::m.ir 
aldıgıv mız malumat şadur : Kuş- ve onun yerine bütün müdafileri şehirler onlar tarafmdan işgal o· 

önündeki tepeden aşağı fırlatmış- lunmu§, Siçilya ada:n zaptolun· 
adası metrepolidi Yuvakim, bun- tı. l! ir lahza sonra Haldunun et· muş, Afrika havalisinden birçok 
dan on bir sene evvel ölmüş, rafında askerleri toplanmış ve bun- yerler onların eline geçmişti. 
kardeşlerinin ifadesine nazaran larm içlerinden biri selam sanca- Hicrclin 491 senes;nde ehli sa· 

.birkaç kıymetli eşya, mücevher ğını tepeye dikmişii. lip Antakya'ya girmişler, bir sene 
ve para bırakmıştır. Verese 0 Tepenin eteklerinden kopan :sonra Kudüs'ü muhasara ederek 
zaman bu mirası almamışlar, tekbir~er, fe.zap titretiyor~u. :ellerine geçirmişler, orada yüz bin· 

Ellerındeki sıl~hlar_ı ben~ bı:ak- ]erce mi.ı.,i manı kılıçtan geçirmiş· 
Fener baş:papaslığı terekeye vaz'ı maı:ıış olan ehlı_ s~hp ba~1yeın h;ı lerdi. Dlnu müteakip ehli salip o 
yet etmi~tir. Bilahare müteveffa dakılt da semavı bır mucı:ı:e beklı- havaliyc musnllatolmuşlar, Berut, 
metrepolidin veresesi hukuk yerek semaya bakmışlar, fnkat C b 1 B c: d S H 
mahkemesine müracaat ederek ··k ·· ·· d b' ı k · d'w· u ey' anyas, ...ıay a, ur, n• 

d g? .!uzukn edn . ırb~ehe ınrnh.~ 1~~- ma gibi birçok şehirleri ellerine 
bir miras avası açmıştır. Bu nı gorere erın ır unran ıssı ı- · · l d. B 1 h · d"k 
dava uzun müddet sürmüş, tem- çinde silahlarım bıralmu~lar ve f ""~ırmıj eh ı. ~n a~ er ~!ktı • 
yiz mahkemesi heyeti umumiyesi teslim olmuşlardı. b., yer e .. ~~ şeyııya~h e d1

• en 
Fener başpapashğının imtiyazatı İslam askerleri bir taraftan eh- I ""r a Gmus .uman.arı 1~. al . c ıyol r· 

1. ı·h· b k. · · t 1 1 '- ı. erçı ara sıra mus uman ar 
ilga edildiği için despot tereke- ı sa ı m a ıyesını op ayıp on arı , b 1 1 w k 

silahlarından tecrit eder!ccn digw er ~a un ar.a ugraşıyor, fo. at onla· 
lerinden hisse alamıyacağına ka- · b" d be · d. · taraftan Zeydun ile Halc.ıun asker" ra l.1üe:sır ır ar m ıren11yor• 
rar vermiıtir. Bunun üzerine lerden bir zümre ile L: n'r Ha} dar forc.. Artık iş deği§miş ve muteca· 
başpapaslık Yuvakim öldüğil ile me§gul oh.ıyorlnr ı. HayJo.- v;zJ .. r iJk müth;g hamleyi Hntin 
zama b k 1 d w t b'" ""k el . ,. r n eş . p~rası ama ıgı r m yarası ı..yu ve c. .nca. '."1! ovasında ve tepesinde yemişlerdi. 
cevabını vermıştır. Halbuki verese fazlaca• akr.:ı. ~t. Fa!q-t h-:ır 'li ZAFERDEN SONRA 

Sul" n Sdfıhettin zaferden son· müteveffa metrepolidin muhtelif ölmed~n . eve~ tepe~e gr. .. :-n m ~
A b k l d k" d zam hadııeyı, salıp yenn~ tcv t 
vru~a an a arı~ .8 ı mev ua- kelimesini taşıyan cuncağın <lik.I-

1
rn vaz"ycti tetkik ediyorlıcn Emir 

hnın ıl~ühaberl~rmın Fene~ baş diğini gömı..:.:ı', afağıdan yükselen Haydı:ı.rın .ehit düşenler arasında 
papaslıgı nezdınde oldugunu, tekbir seslerir..: cyını:.ştu loım-:m:dan s;on derece müteess:r 
hatta başpapaslığın bu dava Hayd~r ihti:: ... r dnF'c.:ı.lnrmı c ·nu"tu. 
üzerine bir taraftan mahkemeye geçiriyordu. Şanlı alker (Haldun) r. • ıA · tt" • t• · 

w l d .. :ı ':ı onun son vasıye ını 
karşı demi malumat beyan eder- u çagrrtmı§, ve onu n nm an °,. h · _ · · ku . z 

• müs askerinin kumandasını ona -n~n ycrı .... ~ getırmıf, rıa ey· 
ken hır taraftan da Avrupa ·' d · b •v• d b 1 ı· . . bıraktığını söylemiş, do.ha sonre ur.~ ısa :?t ettıgm en u ;ıymet ı 
bankalarındaki bu mevduatı tahsıl zabitlerinden Abc.ullahı çağırarnk r · evher ono teslim olmuştu. Bu 
ettiğini iddia etmektedirler. Bu son vcsiyetini on:ı bildirdi. I fay- n ·· vher etrafı elmasla müzeyyen 
sebeple vereae resmi makamlarda dnrın İ::it::diği serpu unda taşıdığı b · . "..iınrüttü Daha son a h"tl 
'l k k I' b' ·· h · Z ' · r e ı er hı afı hakikat beyanatta bulun- co ıymet ı ır mucev .erın ey· . . -. ~ . 1 S 1 d• H ld ' "h.J • d. ıcı nı merasım yapı mış, a a-

mak mali gayri bilerek gasp un veya a una ı ansı ı ı. h~ . • . . . A • 

' .. .. . . unların ikisi arasında k r'a çeki- at .u mera:;ıme de ıştıral< ~ttık-
ve temelluk etmek curümlerın- lcc k ve kur'a kime isnbet ederse ten "'onra huzuruna getirilen esir-
de: dolayı başpapaslik aley~ine mücevher ona verilecekti. Bunu leri LJ. l e" :!li • ·. Bıınlarm l aşın• 
Ey.p sulh ceza mahkemesınde mi.iteakip Emir Haydar dalmış ve da Fı r "·lerin Kudüs hül'.:ümi arı i· 
yeni bir dava açmıştır. Şimdi bi~l~ç dakika sonr~ tesl~m! ruh .~t- le P. j Armı.· (Rczimılt Chaa~-
rü'yet olunan dava budur. Mah- mıştı. Onun ce~edı fevb•ladc hur- ) 1 I d S )Ah • K 

l d · '· · ı k 1 A on "U nuyor .ı. a <l attı ı l • kerr.e bumı.kn celsede başpa- m~t e tepe en ıncnrı ere tararga- d"" 1•.• d L .~· , h .. 
5.. h ··c· ··ıd .. us L "ll a:rı .... ıgnan a urmc t 

pasın celbine lüzum olup olma- o. s5o J~ıh·u tt~· b"" .. k b" f k etmiş, n ~nm:ınm adetince onu 1 . n a a ın uyu ır za er a· • . ... 
dıg· mı tesbit edecekhr. ., f l<at pek k tl" pek emmyd ıçmde ol~u~unu anlntma c 

zanmı .. , a ıyme ı, . • · ·ı · · · 
Bu dava mlinasebetile Rumca büyük. bir arkada§ını zayi etmişti. ıçm o~~ s~ _ ?ctırı mes{nı .cmretm_ı , 

gazetelerde bazı garip neşriyata Em;r Haydarın son hamlesi ile 5t:1ktget '-'·ıgı zamat 1 kusdıgnanp ıç,· 
· A . ı b f - .. · · l ı en :: l n csa:· ~ı a aşı rens tesadüf ettık. poyevmatıni tamam anan u za er • mstıyan n- A t , , d . . . 

S · F·ı· t" h'll · rna a uza .. ır. ", o a ıçmı~lı. 
gaı.etcsi bu meseleden bahse- rm urıye ~e 1 ıs ~n 5_:1• 1 erme Salab"'i:•" • •ı ha,.~k-i"en memnun 

· b k çıktıkları gundenberı, U"r:ıdıkla.rı .. .. 
derken s:ınkı aşpapas anunun ·ık .. h·m hez·ım tt• r- 1,,. _ olmadı. f:unku bu PI"cns Arnat 

d . . ı mu • e ı. ,_, san ı:ıene d dd b" d d F 
fev'cinde bir a ammış gıbı onun den fazh bir zamandan ~ri hu ha- son er~c~ '1a ar ı.r a am ı .•. -
makamı aleyhine dava açılmasını ı·d t ovnata hl" ,. 'ik d _ renkler ıçııı<.&e bunun kadar habıs . va ı e a ,, n e ı s~ n, t e b k d ·· ı · J 

k b .. "'k h. ·· ' t ı k f l k h 1 ..ı. • • unun a ar mus uman ara pe uvu ır cur e Q ara a o ara a:ıım arınıu czıcı ve d.. b" l . . ... 
1 · b ·· l b · d ·· h · b · d b · · · ı d Eh uşman · um:;e goru mc· 

tavsif etmekte, oy c ır avaya ~ui .~~·nıbuadok:ını yıyoİ~~ı :· .h: rülmemisti. ,.. ·ltan Salaıattin, bir· 
. kalkışanlann hıristiyanhk hayatı h1

• sa ı ı fl" d w?'lnd.seBnc I ' .n:ı 1 kaç ker~ C""'U tı~Vip etmi~ ona 
. . . . d k l l ıç te §ere ı egı ı. unu ı.:ı rhaç .dd 1. d b 1 . d' . '·ı 
ıçtimaıyesın en çı arı ma arını k 1. .1 ..... hul~ d b"l" ·-· ır şı et ı ar e er ın ırmı,, nı 13yet 

d. e ıme ı.. .aı:ı e e ı ırı4'. .ıı..nn b Ih. · S l"h · 
teklif eylemekte ır. . . dökmek yağm:ı ve gnret ile n: ..... :;ul u prens su ıstemı,, a a ::ıttın 

Müteveffa ınetrepolıdın vere- 1 k • bunu kabul ctie. ek onunla ~ulh ak· 
0 m~ · d · b · l h "b" · sesi haklı mıdır haksız mıdır,bile- Frenkleri bu taraflara saldır· ~tmış, :1 ~~ · & b~ mucı ın_~e ı-

. I d · k"' b" F k '- kı taraf bırbrır ır tecavuzc!e meyız fakat bu mese e e vazı- tan or ır taassuptu. a at uu ta· b l .. • d t · ~. S Ih 
' b ı ·· ··kr A ·ı k c u unmnmag'1 a ı c mış"ı. u .-

yetleri kanuna ve cümhuriyct assu hu ~oru lıycnb.amı kço tt&
1
·
1
. ~a- ten istifade edc,.0 k bu tarafa hnre· 

adli esine ıltica etmekten iba- yanı ayret o an ır no ta, e 1 ı c:ı· .. .. . 
~ . . . libi bu taraflı-. .. ~ :mldırmnğa te .. v·k ket eden muıhma kervanları bı-

rettır, Ap~revm~tını g~ze~esı edenler arasında lsmailileri ~ör-lrer birer &oyulmu .. , kafileye i~ti-
kanuna ve cumhurıyet adlıyesıne l ..... mizdir jrak edenlerin hepsi öldüriilmüş ve-
müracaatı bir cürüm mü sayıyor? me tlbıg~·ı Es· ·b 1 t k d" ya hapşedilmi?ti. Buna mukabil nu ır unu an a ır en ı· A • • • • 

yor ki: 11 Shalb-:hattıdnd nezrctm1ıptı. d"~ayetkbu M. Mübadeleı 

\
1 apıln11yan toplanma 
M. Mübadeie komisyonu dün 

mühim bir içtima yapacaktı. Fa
kat bitaraflardan M. Heııderson 
rahatsız olduğu için içtima ya
pılmamıştır. 

Radyo baıliyor 
Avın UJ sinde ahizeler ha

zır olsun/ 
Haber aldığımıza göre lstan· 

bul radyosu idare heyeti dün 
akşam üzeri bir içtima akdet
miş ve bu içtima neticesinde tel
siz telefonun temmuzun yirmisin
den itibaren neşriyata başlaması 
kararlaşmıştır. 

M 'd h··ı_·· _ l le · a ıs ga ar onun e ıne u~ece o-

l·ı S lruk d ı t" · ·· d ·· ursa o a onu o urecc -ttı. un· ısır a UKumı an o an .. ma\-, l d ··ıd·· J • B 
1 er e 3' ev c •mn gun en gu- d d l S IAh tt" b dd 

ne kuvvetlenme::\ lmr§ısında En-ı an °. ayı . 11 a a ın u ga ara 
di~eye düşmü .. lc~·. Selçukilerin Gaz su vertlm~_ .. ınd~n .. mem?u~ olma
ze'ye kadar Şanı ı istila etmeleri mı§ ve f U sozlerı soylemıştı: 
üzerine endi~eleri büsbütün artmı§- (b "tnıedı) 
tı. Selçuk kumandanlarından Et-
sizin nihayet Mısıra girerek onu 
da muhasara etmesi üzerine Mısır'- Bal{!ar kadın Crmfreti Haıır·r,,sinden: 
dairi lsmaililer t:ıltanatlarım konı
mak için Frenklerle muharebe e· 
derken onlara Kudüs'ü işgal etme· 
lerini ve bu suretle nasraniyetin be
şif!inı ve en mukaddes hatıratile 
dolu yerini zaptetmek için teşvik
lerde bulunmuşlar, bu suretle Sel
çukilerJe aralarında bir hail bu
lunmasını temin etmek istcmi§ler
di. Esasen o sıralarda Hıri:;tiyan
lık aleminde lslam alemine karşı 

lstanbul "Radost,, Bulgar kadın 
Cemiyeti Hayriyesi ünvanile te
şekkül eden cemiyete ait ilmü" 
haber mucibince heyeti idaresı 
Kira Aleksandrovı:ı, Korııcliya, 
Katina, Mariya lstoyanova ve 
Lina Hammlar ile Nikola Donçcf 
ve Y ovc:m Kojuharof Efendil'!rn 
den mürekkep olduğu ilan olunur. 



o dumuza şeref 
b""yük muvaffa 

veren 
iyet 

[ Ust tarafı 1 inci sa\·ıfamızda J 
Yusuf abdalın Kalemiye götürill
düğü halde Tasnak Manisle Ce
lali Halidin tesirile Iranlılar tara
fından tekrar Y ekmale iade edil
diği haber alınmıştır. 

Takip edilen haydutlar 
Bay8%1t, 14 (A.A) - Ardosin 

civarında müfrezelerimizle müsa
deme eden Airooslu Halit ve 

Erciş havalisinde yanan 
kövler 

Er~ harekat sahasında 
iki yüze yakın köy yanmıştır. 
Bilhassa Patnos civarında hiç 
bir köy kalmamıştır. 

Tavvarecimiz Salahaitın B. 

Talviranlı Mustafa çetesinin Şe- rulan ve tayyaresinin motörü an
rafettin dağlarına firarını müte- zaya uğrıyarak asilerin bulundu
t.kip lOTemmuzda Melikan yay- ğu sahaya inmeğe mecbur olan 
lasında jandarma müfrezesile yüzbaşı Salahattio ve mülazim 
müsademe etmişler ve Gonuk Şerafettin beyler şakiler tara
tarafına kaçırışlardır. Takip edil- fmdan vahşiyane bir tarzda .öl-
mektedir. dürülmüşlerdir. Şehitlerimizin ce-

Erciş civarında asilere alçak 
irtifadan bomba ve tüfek ile 
taanuz ederken kolundan vu-

Bir elebaşı 1•aralı setleri ormanda bulunarak Er-
Bayazit, 14. (A. A.) - Ağn cişe defnedilmişlerdir. Esir dü

da Karaburun müsademesinde şen ve tayyerecilerimizi öldüren 
elebeşılardan Bronun ve oğlu cellat olduğu tesbit edilen şaki 
Davudun yaralandığı ve yeğeni sorguya çekilmiş reisten aldıgw ıemir 
Yadonun öldüğü anlaşılmıştır. 

üzerine esirleri öldürdüğünü iti-
Çapulcu iran aşfrefı raf etm:ştir. Cellat Karaköse 

Bayazit, 15 (A.A.) - Temmu- k 
as eri nezarethanesinden karmış :nm 14 üncü gfinü İran kürt "' 
nöbetçilerin dur emrine itaat aşiretlerinden 40 atlının Irandan 

Aralık nabiyesin merbut Orta etmediğinden vurulmuştur. 
köye geldikleri ve maksatlarının .lığrı dağını bonıbarduman 
hu..ıut köılerimizden hayvan çal- Karaköse, 15 (Akşam)- Tay
ma • 1 uğu haber alınmış ve yarelerimiz asileri muvaffakıyetle 
hudut müfrezelerimizle karşılaş- bombarduman ettikten sonra şim
mışlardır. di döndüler • Filo kumandanı 

Bu eşkıya Iranın Kızılbaş 0 • tayyareden iner inmez bana şu 
ğuilan aşireti efradına mensup- malümatı,, verdi: 
tar ve reisleri Iranlı Musa ve «Evvela 6000 metro yüksele-
Mehmet Kolidir . rek dağı bir kere baştan bqa 

Irandan postayı alacak kimse katettikten sonra dağın cenubu 
gelmediğinden 6ayazıttan irana garbi cihetinde bulunan asilerin 
gönderilen posta Bayazıta avdat üzerine yürüyerek derhal alçal-
etm "ştir. dık 2000 metreden aşağı indik. 

VAKiT 
11 Temmuz Per~embe 930 

Hariçte 
1 aylıRı Kuru' 150 
3 .. .. 
6 .. .. 
12 .. .. 
Safer 

1349 

400 
750 
1400 

dahilde 

800 
1450 
2700 

Bu geceki Ay 

Gane~in doluıu: 4,.J2 - batıl' : 19,39 
A1ı1ın dotu~ : 23,0S - babl' : 10,50 

Namaz 
Sabah Ôfle lklndı 
2,49 12,19 ıe.ıı 

Hava: 

---
vakitleri 
Akfam y ahı lmaak 
19,39 21,39 2.27 

l!ugün rüzgar mütehavvil 
esecek, hava ekseriyetle açık 
olacaktır. 

Dün bararet azami 27, as
gari 16 derece idi. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Sa:ıt l 9 R C. orkestrası: 

- 1 Çaykm•ski: uvertür solanel. 
- 2 Sen Sane! Fantazi dejanir · 
- 3 Loııay: polka rosinyoL 
- 4 Şubcrr: Şüvit rozmund. 

- 5 ISuyk~ vals koncert. 
- G Fon Blon: ,\1arş, dmtluk 

ba}r:ığı 

Snat 20 - 35 ajans haberleri. 
., 20 · 50 de Caz. 

Sinemalar: 

Alkazar - Kartallar yuvası 
Alemdar - dikişçi güzeli 
Beşiktaş Hilal - Ölfim perisi 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Moskovah kadın 
Fransız - Artis atkı 
Melek - Çıplak atıklar 
Qpera -Pembe köıkiln dararı 
Şık - Hafiyeicr kıralı 

5 -

16 Temm:...ız 930 

Bors 
Kamhvo 

1 lnıfliz liruı Kr. 
• T.L. makıhlll Do:ar 

Frank . • Liret .. • Bclı:a 
• • Orahm . • fs. Frank 
• • LC\'8 ... 

Florin . . 
Kuron .. • Slllng . • Pczcta . • Mut - • Zloti 
Pen~l:I 

!o Ley K aruş 
ı Türk llrasr Dinar , 
•· Çcrvoceç Kuru~ 

Nukut 

r lstcrlla (lııglllz) 
ı Dolar (Amerlk:ıJ 

~O ı-·raalc (P'raasız; 

20 Liret {ltalya 
O Fraak Belçika] 
ıo Drahmi (Yuaaa] 
20 Frank [fsvlçrel 
;O [,eva Bulı:ar] 

ı Florla [Felemenk 
2:J Kuron (Çekoslo\·aıc 

ı Sllıng A \'usturya J 
ı Peı:cta f lspanya) 
ı Rayşmark(Almanyaj 

ı Zlotl Lehistan 
ı Pengö 1 Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Olnar Yugoslovyaf 

J çc,•oneç SC\")'et 

Altı o 
Mecidiye 
Baokno 

Borsa 
harici 

103 

(5 
1 17,2~ 

ı• }0 

• J.J, 
"16,25 
l ':17,50 

4 20,25 

24, So 

lıcaret ve zalur~ 
t-'latl.v Tıcııret boraaoı kl~lumumYJtı 

tarafmdan ,.erllmlttlr 

Bu~day 
Yumuşat 
Sün ter 
~ert 

- Zahireler -
Çavdar 
ArpA 

Okkuı 
Auml Aııart 
K.P. K. p 

ıo 1:1 

ıo ıo 12 25 

6 30 6 85 

Esaretten kurtulan bir ilk bombayı savurdum. Feryatlar 
-·kerimizin - h d · .. k eld" H ................................... . ...... muca e e•ı yu s ı d ti k ......................... ·-····-- . 

r .., • ay u ar açışmağa, f::i a:::::::::::::::::::::::::::::::g:~ Ağrı dağındaki eşkıya tara- kayaların arkasına gizlenmeye im-- k M d • S • :::: 
Süreyya Kadılcöy-Ledi Hamilton Mı ısı 

Fu.,•-e 

f •d·· esir edilen, fakat sonra başladılar. iki saat kadar imha ıi~ Yükse aa ın ve anayı i!~~ 
kurtu,an bir askerimizin ifadesine hareketi yaptıktan sonra avdet r:.: k b :·..: 
göre şakiler ellerine geçen Ali etmiş bulunuyoruz.» !.~.~.~. Mu·· hendı· si me te i !,::~~~ .. :~ Bey isminda bir mfilazimimizi 

merhametsizçe süngülemişlerdir. Bir nümayiş im L I' e meccani olan bu mektep atideki ıubeleri havidir: m~ 
Eşkıya onbaşıyı Karlı birtepeye Erz.urum, 15 (Akşnm) - Ağrı mı ey ı v d M ·· ı d · } ' ""'·.. :::: 
götürmüşlerdir. Burası dört dağ ctelderinde bulunan aşiret- İili 1 - ''.Ü kse k ma Cll U l C11 1 S ıgı. ~~~i 
bin metre irtifadadır, Eşkıya lerden bir kısmı Zeylan mıntakası iii! Madenlerle sanayii madeniyenin iıletmesinde mütehassıs fHf 
kadınlan ve çocuklan ile beraber tenkili akibinde adeta bir nüma- i~:i mühendis yetiştirir. • } • ..., • im 
Çadırda, kaya altlarında barın- yiş maksadile dün sabah Iğdır i~.~.~.: 2-)'.Üksek sanay.İ ITI~he11?1s ıgı: m! 
maktadır, yiyecekleri yoktur. kazasına merbut Aralık nahiyesi h:! Muhtelif sanayiia te1is ve ııletm~ı, ~lektnk _makı~e -~~ jm 
Ekmek bulamazlarsa biraz ayran hUkumet konağına akın yapmıı- :m kal 'f mühendisi ve mfiteahhitliğı, kımya m~ndıshgı, ::1i 
içmektedirler. Tayyare sesi gel- lar, telefon teUerini tahrip etmic- JJ.tS T orı erf harı'ta 

8
L- inşaat müteahhitliği, :ıTmendifer i::: 

1930 --

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Gal:ıt!ı Köprü başında 
Beyoğlu 2362. :;iube ne.em ;! l\1ah
mudıye Hnnı :ıltında !st:ın1>.ı1 2:-..ı.rı 

Mudanya oostan 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
(Pazar, Çarşamba ) Mudanya
ya kadar saat 9 da ( Cum::ır
tcsi , Pazartesi , Perşembe ) 
Er ... ğli vapuru tarafından ara
lık postnlar Armutluya da 
uğrıyarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Toph::ıne Seyri
scfain rıhtımından kalkarlar. 

ı rahzo~ ıKm~i post~ >ı 
( A N K A R A ) vapuru 17 

Tem muz Perşembe alqamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzoq, Rize, Hppa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskele$le Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop, lneboluya uğrayarak 
gelecektir . 

lskenderiya sürat postası 
(GÜMUHRtYET) vapuru 18 

Tem muz Cuma 13 de Galata 
rhbmınclan kalkarak Cumar
tesi sabahı lzmire ve akıamı 
lzmirden kalkarak Pazartesi 
lskenderiyeye varacak ve Çar
şamba Iskenderiyeden kalka
rak 1zmire de qğrayarak ls
tanbula gelecektir. -----!il 
YALOVA 

A 

PLAJ ve 
Kaplıcaları için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13,15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
5,15 1~00 19,00 19,45 
Y olculawı bilhassa plajlar

dan Azami surette istifadele
rinin temini için saat 13,15 de 
bir posta yapılmııtır. Bu posta 
KöprU~en hareketle d<>jn 
Yalovaya 15,25 de nnr ve 
Yalovadan 19,45 de kalkarak 
Köprüye 21,55 de geHr. 

1 d . :r .... opogra ya ve '"1
• - b. h ·ı ti i=i= digwi vakıt hepsi çocuklan ve ka- er ır. m; Oh d" mllteahhitligı·· ihtisularını havı ır ta sı ne ce- :H 

.... m en ıs ve . ·r .. ı. dınları ile feryat etmeğe başlı- Civardaki kuvvetlerimiz derhal füi sinde Yüksek sanayi mühendisliği şehadetnamesı verı ır: • . g;E ID··----------.-
kl d :m B b l in tahsil miiddeti 4 senedir Me%unlar sta1 ıçın HE Vichy en mrthmnıel UY-yorlarmış; hattii köpe er ve a- taarruza geçerek çetin bir mil- im A u fU e ;r derilir Münhasıran lise mezunlan kabul olunur. s=ia ~ 

varlar bile tayyare sesinden sademeye girişmiş, şakiler firara :::: vrupaya gon • • :::: ~ ~ fiyedlr. Ayni zamanda n-
korkarak kaçıyormuş. Karıları. mecbur kalmışlardır. mı 3 _ ı\ıla den Ill es 1 ek Ş ube.SI: i~~ )1''~ arnın hassal şifalycıı n 
erl<ekleri ile hergün dögw üşüyor: ..- ··:· b t• t•n'l'r •... 6azlnolannın müteaddit ef· 

nahramanlara teşekkür füi B b d madenler 1'eometr ve aş çavuş ye ış 1 1 • =::: ı ıcocclerl ve cihııMü01ul " b' . b b . 1 . h .••• u şu e e . "h • .• , ,..,.. ızım aşımıza u iŞ erı ep Tenkil mUnasebetile Başvekil mi T h ·1 "'ddeti 2 senedir. Orta mektep mezuları ımtı ansız E~ ml~ıımcrelerl ile miltcma· 
siz getirdinız. Hükümete sadık ismet Pş. Hz. kolordu kuman- mı il~ :ek~:P mezunlan imtihanla kabul olunur. ~§ yı,.ıı,. 
kalın bizi f elfiketten kurtann., danlarmı, ordu zabitan ve nef e- füi Asgari yat 18, azami 25 tir. • . !ii! TôfsilAtı Syndicat d. 
diye bağırıyorlarmış. ratını tebrik etmiştir. Heyeti ve- !i!! imtihanlar. Mn(ıemmel h .. ap, mnstevi hend~Je, fizik (cazıbe im initiabve, Vichyden 

Ihsan Nuri ismindeki firari kilenin bu husustaki tebrikleri g:f ve Hararet) ve Kimya (Şibih maadin) derslerınden: . mi alın bilir 
zabıt pnntolonlarının yanlarına de bildirilmiştir. i~iJ Ankara (Maadin müdüriyetinde). lstanbul ( Şehremanetı m~ 
kırmıza zıhlar başına yıldızlar fü: . d Maden mnhendisliğinde ), Zonguldak ( Mektepte), m: 
koydurmuş. Onun için asiler Amanullah han emA cıvdarm (alklı t mildürlfin.l\nde) Eskişehir (Maden mühendis- mi 

.... ana sa 5"9&0 ' (Z" t fi .... buna (paşa) diyorlarmış. Diğer B ·· h :m ı·-· d ) ı mir (Maden memurluğunda), 1 rabzon ıraa m - föi ugun şe rimize ı... ıgın e ' z 20 21 w t t ..•. 
bir iki eskiya reisi de bu suret- . l. ? m; düriyetinde), Aydın (Ziraat memurluğunda) ve agus os a m~ 
le · · :ı: • bulunuyormuş Asiler ge ıyor mu. :::: . d'l kt"r :::: gıymmış . · . :::: ıcra e ı ece ı • ş· d"d k "t :::: 
askerimizin başmdakı kasketın Sabık Afgan Kıralı Amanullah füi Tedrisata 1 teşrinevvelde başlanacalkftıfr. 6 fımt ı ~ln a~ık ~fü 

(H •••• b l J f d me u o o ı e vesaı .... Önüni kesmişler. Haleptek j o- Hanın bugün Roma' dan tehrimize sm muamelesine aı anızıştır. lds kt?~ektep müdüriyetine irsali. ~aH 
~yan) cemiyeti Ağn dab asile- gelmesi beklenmektedir. füi ve sıhhat raporunun ongu a MÜDÜRiYET i!:: 
rinin reislerine nişanlar gönder- F i~~l:::::::::::::::::::::::mmm-ilUll:ilfd!if.:ffiP.ftsfüii!~~sim!i~Ei~!!siE~E!iii~i;~ 
miş. Asiler bilhassa tayyareci· a C İ a ~~:=:=:=~,==······ ••••••••• • • • • • U . • • il 
lerimize diş bileyorlarmış. Hava 8" d ·· k k . . . . d Tramvay caddesınde 
kahramanlarımız bu vahşilerin ır sucu udn arısını : Arnavut oyun e kagir Çifte saraylar 
gözlerini adam akıllı yıldırmıştır. vur u • ı .,. 

k . l lar Dün sabah Ayasof..~'da a·ı"le. Le'\•li ve F . t" ı· rı· Kız ve Ağrı dağında ı yaya •yu "' eyzJa l lSe e E k k 
tahlive ediliyor geçimsizliği yüzünden bir cinayet • nehari :.ır . e . 

Ağrının eteklerinde~i aylal~r olmu§, Osman Nuri isminde bir • Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayn tefkilit dahilinde kız ve erkek 
şakiler tarafından tahliye edil- seyyar sucu, karısı Akile Hanımı : umum tali ıınıflan muhtevidir. 

muhtelif yerlerinden brçaklanııt· • Kayit muamelesine bqlanmııtır. Talep vukuunda mektep [J rniştir. h ı t Kadın hastaneye yatırılmıt· • tarifnamesi gönderilir. Telefon lstanbul 2867 
çiftlikinek vadisi Şer a ı ve, ır. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B • • • • • il Türkmen kışlakları boşaltılmıştır. tır. 

"'1 LA ~EINE DE5 
VI LLES D'EAUX 

Satıltk arsa 
Bakırköy Kartaltepe mahalle

sinde Numara 11 Nevrik hanım 
ve Nersjs beyden metruk bir 

dönüm iki evlek 249 zira Kıy
meti muhemmenesi be.her z:ra-

ıoa elli kuruştan cem'an 1324 
lira elli kuruş. bedeli dört t~k-

sitte 0 o 7-50 tc'minat akçesi. 

Satış muamelesi 28-7-930 Salı 

günii saat 15 te Bakır köy mal
mlidürli.iğünde yapıhr.aktır. 

-· 
v 



abı 

---=- 6 - VAKiT 17 Temmuz 1~30 

eşidede kazanan numaralar 
Eminönünde ser bayi Ventura Ef. nin Kader gişesinden alınmış biletler bu liste üzerine hemen ödenir 

Piyanko müdüriyetinin rcımi listeleri ile kontrol edilmiştir. 

1 Meraklı şeyler 

3 m· yonlu 
sir at 

Bu sirl<ati işleyenl 
tam iki sene arandı 

tan sonra bulund 
1928 eylülünde Madam 

Başe isminde :?engin bir Am 
kah Madam Fransada Biya 
pilaji otellerinden birine tep 
hava için gitmişti. Madam ot 
yerleşince Mait Teno ismin 
bir oda hizmetçisi tuttu ve 
buçuk milyon fırank kiymeti 
deki mücevheratle dolu bir va 
ile 100000 fırank nakdi ot 
;daresi kasasına teslim etti. Bi 
kaç gün sonra Madam mUce 
herlerini kasadan alıp kendisi 
getirmek üzere hizmetçisi 
gönderdi. Hizmetçi bir d 

gözükmedi çantayı ve kıymettar 
vizun kürkü alarak firare k 
dem basmıştı. Madam Başe z 
bıtaya müracaat etti. Zabıta bi 
çok taharriyatta bulunmak! 
beraber sarikleri bir türlü yaka 
lıyamadı. Son günlerde milyone 
kadın Paristen geçerken bi 
mücevhercinin mağazasında ça 
lınan mücevheratından 700,00 
fmınklık bir mücevher gördü v 
hemen zabıtaya haber verdi 
Tahkikat neticesinde polis Şimali 
F ransadan Parise gelip giden 
iki kadınla bir erkeği tevkif etti. 
Tevkif olunan eşhasın şiddetle 
inkarına rağmen tahkikat tamik 
olunarak evleri araştırılınca ....
larında Madam Basenin kUrkO 
bulunan altı kürk ve muhtelif 
bankalara ait itibar mektupleri ile 

birtakım mücevher bulundu. Tevkif 
olunan kadınlardan birinin Kre .. 
di Liyonenin Ren şubesinde 

bir kasası varmış bu kasa açı· 
lınca Madam Başanin bntun 
mücevherleri ile 147,000 fırank· 
esham ve bank kaimesi bulun• 
muştur. Tahkikat neticesine gö
re bu Uç şerik hırsız Biyariç 
sirkatindenberi artık başka hır
sıı.lıklara kalkışmamışlar ve orta 
hallı bir irad sahibi gibi yaşa· 
mışlardı. 

Beklenilm~yen 
servet 

Eski bir Amerika askeri 
birdenbire milyoner 

oldu 
1918 senesinde Fransız cep· 

hesinde son müsademeler vu· 
kua gelirken Kaliforniyalı Bin· 
gam isminde bir aaker yanında 
yaralanan genç bir Fransızı ku
caklıyarak bir sipere sürükle
miye muvaffak olmuştu. Fransız 
askeri canını kurtaranın ismini 
öğrenmek istemiş , Amerikalı 
adresini vermiş, sonradan kıt'a· 
sına iltihak etmiş ve hadiseyi 
unutmuş gitmişti. Geçen gün 
M. Bingam Paristen gönderilen 
bir mektup alır. Kurtardığı as
kerin ailesinin noterinden gön· 
derilen bu mektupta askerin 
babasının vefat ettiği ve oğlunu 
kurtarana servetinin beşte birini 
yani 1,500,000 franklık bir ser· 
vet bıraktığı haber veriliyordu. 
Bu beklenilmiyen mirasın Ame· 
rikall\•ı hem sevindirdiği hem 
de ay ·te düşürdüğü tabii de-
ğil m •• 
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C.uttryt re11du!lecek mektı•plınn tizerlne idare içinse ( Jdare ) )"ızıya 
alt se (Yazı) l~aretl konulmalıdır. 
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Kanı emen 
bu hayvanı 
öldürünüz/~ 
K090k elvrtslnekler yalnız batlarına bOtOn 
vahfl hayvanattan daha bOyOk mazarrat ya. 
parlar. Her aeQtlklerl yerde ısıtma ve ealr 
61dOrUcU haatalıkların tohumlannı~eaçar
lar. Onlan azız efradı allnlzden uzaklaftırı· 
nız ve bunun için Flit 1 latlmal ediniz. . 
Flit alnelc, elvrl aınek, pire, gQve, karınca. 
hamam bOcetı. tahta kurulan OldUrUr ve 
rumurta.larını imha eder. Tehllkealzdlr. 
Kat·ıyen leke yapmaz. Flltl haprat OldUrO· 
cü diler mayllerle karıttırmayınız. Sarı t• 
nekeye sJyah kutata dllc~at ediniz. 

;;Daha _;çabuk _ızda.rllr ·~ 
lJnntml Deposu : J. BERT " şDREİlsl .,_.,, • Galala \'17voda'llö 

~ KiRBMiT ~' 
'1!!/I Kütahya Asri Fabrikası ~ ../JI kiremidi Avrupa'daki Emsali ~ 

- Ayarında ve bazı Evsafça Onlara r~_ 
~ Hatta Faik Olduğu Fenni Tahlil ~ 
,,. Raporile Tahakkuk etmiştir. Y" 

Son Sanayi Sergisinde Takdirle gorülmüştür. 

lstanbul acentesi : Refik Sabri ve ~ 
' .,j t 

Tütün Gümrük No. ~6 - Tel. lst. ~3t9 
------------------------

Mtınakasa 

Tarihi Gllnll 

15555 Çift dolak ve ima-

Saat 
10 12000 Takım kıtlık Elbisel biçki ( 21-7-930 Pazartesi 

15555 adet ıcrpUf liyeu 
1m2 adet kaput 21-7-930 Pazartesi 14 

Kum&fl imalathaneye ait olmak Ozere yukarda cinai ve miktar
lan yazılı Melbuaabn kapalı zarf mllnakaa usulile lstanbulda jan
darma lmalathaneaince imaliye ve münakaaa zamanlan hizalannda 
yazı.ıdır. Şartname jandarma imalathanesinden verilir. Teklifna
menin tarzı imluı Şartnamede mlnderiçtir 

[ Devlet Demlryolları ilanları ) 

H.P.Elektrik aantrabnda yeni yapılan mllbeddile tesisatından dolayı 
idarenin ihtiyacı kalmayan 180 beygir kuvvetinae çift inbisatlı ve 
G. Luhter fabrikası 1902 mamullbndan bir adet buhar makinesi 
ile dinamoau 19-7-30 tarihine mllaadif cumartesi günll saat on 
d6rtte aleni mllzayede 1Uretile aablacaktır. Talip olanlann tarihi 
mezk6ra kadar her glln H. P. de ele'drik santralına müracaatla 
makineyi g6rebilecekleri ve yevmi mezk6rda H. P. mağazasında 
ishab vücut eylemeleri ilh olunur. 

Lise talebesile Fransızca öO-reno 
rnek isti yenlere: 

Fransızcanın nıhu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek içinMuaJlim 
Bit Efendinin ( Gayn kıyasi fiiller rehberi ) ni alınız • Fiab 50 

pc19tai paruile 65 kunqtur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi. 

= SAVISI HE~ VE~DE & KUl\UŞ == 
• 

MATBAA VE İDAREHANE: 
1STA~UL. BabıaU. Ankara eaddeslndı •vADT TURDlY. 

1Q70 (tdare)1971 tYazı)1202 (ltttapl Telgraf• Vattt. Posta ~ı 

.,, ...... .,,, ·o# • . • 

Tahtakurusr, pıre, siııek, sivrisinek, giive, orumce 
haıı1aıı1 böceği ve saır haşeratı yumurtalarileı 

beraber kat'iyyen imha eden 

Fayda daima birinciliği kazanmıştır 
FAYDA daha mlleaıir, daha milkemmel ye yan yarıya ucuzdur. Kokum l&tif olup bt'iJf 

leke yapmaz. luanlara, hayYanlara ve nebatata zaran yoktur. FAYDA ilmine dikkat ecliall 
Devvairi devl\!t mOeaseaab milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hillliahmer, mektepler, hutaaeltl 
sıhhat yurtlan, btıytlk otel ve lokantalar, vapur kumpanyalan FAYDA iatimal ederler. Şif..ı 5' 
tenekesi 75, ıon derece ıağJam ... ve 10 aene teminatlı pompası 75 kunJflur. 

Hasan Ezca Depoau-Toptancılara tenziJAt ~ 

Müstahzaratı 
fabrikası 

Pek NEFiS olan 
ve T 0 R K eeeri 
.. n'ab mamulA -
bm muhterem a
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev dİf ma
cunu, Pertev ko

~ lonyalan, Pertev 
· PUDRALARI 

Kiralık kagir hane ve 
dükkan 

Beıiktaşta akaretlerde 84, 107 
numaralı hanelerle 11,19.20,23 
27 ,32,43 numaralı dllkklnlar bil
mOzayede icar edileceğinden 17 
temmuz 930 dan itıbaren Yir
mi gün miiddetle aleni mOzaye
deye çıkanlmlfbr. Talip olan
lann ve daha ziyade maı6mat 
almak iatiy~nlerin ağustosun do
kuzuncu cumartesi günü 18at 
onbqe kadar mahalli mezkôr

Ameliyatsız basur memelerini kurutur, mahveder, kanı ke1er, emsalatıı bir 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bedeli mubammeni bet yb liradan ibaret verem d0

i8p1D1ıet1• 
muktezi eczayı tıbbiye mllbayaa edilmek tızere 6 Ajuto. 930 
şanba giinll saat on bire kadar mtınakuaya konalmafbır. T 
lerin encümene müracaatlan. 

Vı1ay-etd(ll·miencümeninden: 
Kapah çarııda Divrik sokağında 23 No. dOkkln ieare veril 

Dzere 6 ağustos 930 çarşanba ğtınll saat on bire kadar mlu 
deye konulmuttur taliplerin encümene mllracaatlan. 

P. T.T. U. M. Levazım 
müdürlü~ünden: 

1 - .l\nbar ihtiyacı olan iki boyda 60 adet ı8rtlcl lıe,ltdr 
200 adet iki boyda emanet çanta11, 190 adet keza iki boyda IDW 
vezzi çantası kapalı zarf usulile mllnakuaya konalmUflur. 

2 - M'" zkur eıyanın 5 Ağustos 930 tarihinde ihaleai icra idil' 
nacagından taliplerin ıartname ~hnak için timdiden, f&l'lnameai' 
UçüncU maddesindeki tarif at dahilinde ihzar olunacak teklif mek' 
tubile teminatlarını tevdi için de mezk6r tarihe mOaadif Sah ı"' 
saat 14 te latanbul'da yeni postanede m&ba1aat kolDIİJO_.. 
mOracaatlan. 

lstanbul adliye levazım dairesinden: 
lstanbul: Umumi hapishane ve tevkifhanesi ballalannm iqeled 

için bir sene zarfında muktezi 3280 kilo koyun etinin 13 Temm"' 
930 tarihinde icra edilen münakaauında talip zuhur etmeıauiDcltı' 
bir hafta müddetle temdidine karar Yerilmİf oldupclaa talipleri' 
2417 /930 tarihine müsadif pe11enbe gilnll saat 15 te t.ainata rtJılll 
vakkatelerile birlikte defterdarbkta mOt91ekkil komiayonu mab ........ 
ve ıartnameyi giSrmek Oue her gGn Ac:lliye leTUllD idar_... 
müracaatlan ilin olunur efendim. 

da 54 numarada mütevelli kay- 'ı"'-.---------------· ,, OskDdar altına lua dairtıindd: 
makamlığına ve yevmi mezka- . Zayller 1 Bir mahkllmubihin temini....-
run on OçOnden onbeıine ka- içinde nufus teskerem ve ve- nında mahçuzu farabtu makat" 
dar lstanbul evkaf müdilriye- sika fotuğraflarını ve tatbik mO· rer bir adet aynah dolap yt 

tinde idare encllmenine mllra- hrtım bulunan el çantam zayi san pirinçten keame karyola ,. 
caat etmeleri. olmuıtur. Bu mühllrle kimseye l8ire 21-7-930 tarihine mllaaclif 

borcum olmadıgını ve yenisini pazartesi Aat 10 da llldldat 
alacağımdan eskisinin hDkmO kualdı kaYak b&Jll'lDcla mradall 
yoktur. gllrcll lımail •i•. Ye mahdulDll 

lstanbul 2 inci terasından : 

Mahcuz ve furubtu mukarrer 
kapalı eseks markalı Otomobil 
23-7-930 Çarpmba glin8 aaat 
10-11 re kadar, Taksim mahal
linde açık arbrma ile sablacatı 
ilin olunur. 280-40 

Bakırkay yeni mahallede Mehmet •ıalarm ninde aatalr 
10 temmuz caddesinde cağından tahp olanlarm mahall 
59 N. bOyilk Çekmeceli mezk6ra gelmeleri ilAn olanat• 

Vasfiye Mes•uı mffdiJrı Refik Ahm•I 


