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Zeylan deresinde tepelenen şakiler
den kacabilenler Çaldıran ve Van 

mıntakasında ta1°aıııyor 

yanın 

11ndan ıonra 

( Atn dalı) 
lberbae yapı
lacak kat'ı te
nkil hareketi 
.. Salih p,_ 
b .. ada• al
badakl kuv
fttlerimizin 
,.ı iatilazarat 
• m..,W ol
duja mal6m-
clar. Ba iltib
sarat clmle
llDclea olmak ..... _,..._ 
... bir ta
raftan Airı 
...... ,.... 
... teaadlf 
.... (Çaldt
na) •hı..,. 

·~ 
U. difer ta- Çaldıran 11e Van tarama &aha 
nftu Ajrı g6sterir harita &ını 
dapua ceDllp istikametinde im
tidat eden (Van) havalisinde 
illa bir tırama ameliyesi icra 
ltlilmektedir. Bu ameliyenin ic
'!-bda •abat Zeylan dere
IİDde imha edilen çetelerden 
taraya buraya kaçabilmif •e 
aizleamit mtbaferit bir takım 
9fldya YUia baalan meydana 
~ak, aym zamanda Ajn 
dafa illerinde hareket yapacak 
olan lmvYetlerimizin iki cenahı
• da tam bir emniyet altma 
almakbr. Tarama ameliyesi bit
tQden IODra tabü Ain dafı 
t..riae kat'ı hareket yapdacak
br. 

Maamafih Ajn clatında efkıya 
lurine henllz kat'ı tenkil hare
lretlne bqlanmaDUf olmakla 

[Alt tarafı !inci sayıfıdaJ .. 
Burnunu sokan kim ? 

J 

• 

işbu ilan ... 
Ehemmiyetine binaen 

birinci sayıt aya 
dercolunmuıtur 1 

All Cenani Beyin ikametgAhı 
halen dehi mec;huldür 

btyo//u icra dairtıindtn: 
Alacaklı Anlan ve Eskihisar 

müttehit çimento ve ıu kireçi 
fabrikalan anonim tirketinin 
borçlu Iatanbalda Maçkada Çif
te Bakkallarda 139 numaralı ve 
Ankarada ı....et pap cadde
ainde ukert tarauat kaqıaın
da ki hanelerde aakia Ali Ce
nani bey aleıbine icra eyledi
ği takibab lcraiyede mumai
leyh borçlu Ali Cuani bey 
tarafından qJd itirazın ref'i 
alacaklı ıirket tarafından talep 
edilmekle mumaileyh Ali Ce
nani beyin 14Temmuz1930 t•
rihine mttaaclif pazartesi ,Unll 
aaat on dlrtte ham bul111UDa· 
11 zımnmda gerek Ankarada 
ki vererek latubalda ki ikamet• 
ı'hlanna çakardan daYetiye 
nllabalaruada 'ı.tanbalda ki 
ikamet,ahuaa pkan1an a&lh• 
Ankaracla bahaduğu ve Ae
karaya aladerilea no•·· de 
latubulda balaadaiu werhleri
le bil& teblii iade edilmif ve 
ba IW'etle ikametflb•nm meç
buliyeti anlatıhmt oldujun
du on gGa mllddetle tebli
ıat icruuta karar Yerilerek 
30 Tem._ 9SO ÇaıpmlNI 
aut cm Wre talik ecli•.lt 
olduja ilin olaaar. 

V -A-K- 1- T 
ın 

Hediye kuponu 
No. 1 

Temyizin kat'ikarar 
Haydar Rıifat B" 

~ay hapsedilecek 
"Rif at,, ismile An af arta vapu

runa binen yolcu kirr,dir 1 
Ankara, 17 (Telefon) - Bu

rada ahnan maUimata göre, 
Aclliye vekilimiz Mahmut Esat 
Beye hakaret cllrmllnden iki sene 
hapıe mahldlm olan avukat Hay-
dar Rifat beyi Temyiz mahke
mai kat'ı ıarette 9 ay 5 gllne 
mahkOm etmiftir. 

"Rlfat,, &imli J'Olcu 
Haydar Rifat B. in ıebrimizden 

aynlmuı hadisesi el'an eararile 
devam etmektedir. 

Yalnız dOn Seyrisefainin lstan· 
bul acentesi "Rifat" ismile Ana
farta vapurunda F etbiye Ozerine 
birinci mevki bir kamara ahndı
jını a6ylemiştir. 

Diier taraftan alınan mala. 
mata ıöre Anaf arta vapuru 
tarifesinde olduğu·halde Rodosa 
ujramadan F enikeye gitmiştir. 

Şu halde blikmolunabilir ki 
Haydar Rifat B. hakikaten Ro
doaa' çıkmak ve orada bakkmda· 
ki hllkmlin temyizi neticeaini 

bekleyerek kalmak niyetinde idi 
ise bu maksadı hasal olma11Uf 
belki F enikede, belki Menine 
kadar bir Türk limanmda kal
mııbr. 

Haydar Rifat B. hakkındaki 
hnkmlln temyizden tadilen tu
dik edildiğine g6re de kendili
nin bulunduğu yerdu bu ıtln
lerde hnkmlin icrası için • 
vtlcut etmeıioi muhakkak 
biliriz, meger ki hakikatu 
kiyeyi terketmek mye 
bulunmuı ve buna da bu vui
yelte imkln bulmuı olsun. 

Mersinde yok 
Merain, 17 ( Vakit ) - Haydar 

Rifat B. hakkında burada hiç 
malOm~t yoktur. 

Keçiörende yangın 
Ankara 17 (Telefon) - K• 

6rende çıkan bir yangın netice
ainde avukat Mustafa Kemal 
Seyin evi yandı. 

Reşit Saffet B. "V kt 
TGrkiye turing kallpler a ,, ID 
rei•• dnn tetkikat ıçın Hediyeleri 

Avrupaya sltti 
l"Vdıt,,41 ıneldııp rwcalr ! 

· ' ilk kupon buQün 

Re,tt s.t/et B. . 
Tlrldye Tariaa lmllpl• m'f{ 

Kocaeli meb'am Refit Saffet 
B. din Amapaya ıitmiftlr· f 

fazctcmlzln baı 
tarafındadır 

Yeni tertip kur'amızda 
hiç bir okuyucumuza boş 
çıkmayacak, kur'a yalnız 
hediyelerin çeşitleri ara
sında olacak, istiyenler 

kur'a yı elleri ile 
çekeceklerdir 

kuponları 
saklayın! 

Retit Saffet B. iki ay deYam 
edecek olan Hyabati eaaaamda 1-.... - .. ~bir ... l--....!--1 ... ,=-e=ze-ce=mktaıır·=-=.----b-------•-u ____ _ 

V P 
,_ k ..... ıcnu eynelmile ....... yatt Ye turizia 

Bllknf, &l'fOYa, oynan, .. to • Refit Saffet • buralarda ildı-
holiD, Noneç payitahb Oalo, aat Ye Tllrkoloji mevzulan etra• aerıiaini geyecektir 

Kopenhaı, Hamburı, Roterdam, fmda konfer&illlar verecek, Tllrkiye tariDı lmllp R.W 
Brllbel. Paril, Viyana, Pefte, Ye turizm kakkmda ted· bu Hyahatlne ait intiba Ye ihtl-
Belırat, Sofya tehirlerine •in· ldkat yapacak Polonyanm Poz- aularmı (Vakıt) a muntazam• 

( Yazı.n diJrdOndJ Mvıfadadır J yacak, LehiataD Ye J.yeçin bil- nan ıeluinde kurulacak olu yuacakbr. 

Yuee zme Gazetemizin tertip edeceği bu heyecanlı 
Y ?.rış hal<kındaki tafsilAt 2 inci 

. sayıf amızdadır 
------------..::...------------·------~ 

müsabakamı 
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Kıralı indirip Nahas Pş. yı Reisicüm
hur yapmak istiyorlar 

Bir kısım kıralı hal' edip 10 yaıındaki 
oğlunu kıral ilin etmek fikrinde 

Sa~da Prens Faru~ 
Ortada Na 'ıaı Pş. 

Solda Kıral Fuat 

Mısırın muhtelif yerlerinde 
kargaşalıklar çıktığı ve bunla
rın bazan kanlı hadiselere de yol 
açtığı telgraf haberlerinden ög
renilmektedir. 

Son posta ile gelen Londra 
gazetelerinden birisi bu hadise
lerin tafsilatmı vermek~e, sebep-
lerini anlatmakta ve veftçilerin 
lnglizlere olduğu kadar kırala 
da düşman olduklarHlı ıöyle

mekte ve demektedir ki: 
"Kahirede ve Londrada bulu

nan veft rüesası açıktan açığa 
Mısırda yakında bir ibtilAI ve 

inkılip olacağını .söylemektedir
ler. Bu zevat, kendi aralannda 
memleketlerinde kırallık yerine 
bir cümhurtyet tesisini ve Nah
has pqanın birinci Reisi cilmhur 
olacağını konuşuyorlar. 

Bunlardan bir kısmı da ıu fi
kirdedir. Bugiinkil kıralı tahtın
dan indirip bir tarafa sürmek ve 
onun yerine henüz on yqında 
bir çocuk olan oğlu Prens Fa-
ruku geçirmek. Bu takdirde htı
kiimetin bir niyabet meciliıi 
tarafından idare olunacağı ve 
bu mecllisin de Veftzilerden te-
rekküp edeceği düıünülmektedir. 

iskenderiye hadisesı 

aha i ölenlerin cesetlerini 
omuzlarında taşıdı 

Bu muazzam alaydan evel hastane 
taşa tutulmuştur 

Hukuk mezunlarının ziya/etinde 

Dün Adliye vekili bir 
nutuk irat etti 

" Sabahın bekçileri, mesleğiniz 
kutlu olsun ! ,, 

Ankara, 17 (Telefon) - Hu- dönmiyen bir kılmcın yalımı gi· 
kuk mektebini bu sene bitiren bi Türk otoritesini bekJiyecektir. 
gençlerle profesörler ıerefine (Şidderh alkışlar) 
Adliye vekili Mahmut Esat bey Ben, muhterem profesörleri
tarafından Marmarada bir öğle mizin müsaadesile diyeceğim ki 
ziyafeti verildi. Çok samimi ge- yalnız harp sahasında değil, her 
çen ziyafetin sonunda vekil B. her sahada insanlığın haklarını 
mezunlara hitap. ederek şu nut- edinmesi mantığın, muhitin, 
ku söyledi: insanlığın ihtlyaçlanna uymıyan 

"Mesleklerin en çetinine, hü- an'anelerin yıkılmasma bağ-
kllm vermek san'atına intisap Iıdır. Her ilerleme altında mu
etmit oluyorsunuz. Kutlu olsun. hakkak çiğnenen bir an'ane 
Her hllkllmde her iki tarah da vardır. An'aneler yaşıyan mazi
memnun etmek mümkün değil- ler demektir. 
dir. Siz hUkilmlerioizde daima inkılaplar bir yıldırımdır ki 
kanunlanmııa müsteniden şuu- her darbesinde, Fikretin dedi
runuzla hareket edeceksiniz. ği gibi, bir gece bir gölge dev-

Herkesi memnun etmek endi- rilir. Bunların arkasında sabah
şesile alınan kararlar, verilen lar vardır. Sabahın bekçileri, 
hükümler hakkı dilgir eder, in- mesleğiniz kutlu olsun! 

ıanlığı dtışUrllr. Size bir iki e- Bir Fransız feylesofu, Alfeet 
manet bırakmak istiyorum. Bun- Föyye, felsefe tarihinde Kon
lar belki herkesi memnun ede- füçyüslin bir fikrini "vazife Al
mez. lah demektir.,, diye izah ediyor. 

Dünyamn en hlir memleket- İnkılap önUndeki vazifenizi biz 
lerinde, Tnrkiyede bunu söyle· de bu kadar kudretle bekliye
mek llzımdır. Devlet otoritesi ceğiz. 

millet Yarlığının can evidir. O Sağ olsun Tilrk milleti ve o
•arsıldığı gün herıey anarıinin nun Gazi reisi! (slirekli aıkışlar) 
elinde kalır. Şimdi adını "Ye Vekil beyin nutkuna mezunların 
mDstehaselerini tarihte ıeyretti- ikincisi Kemal bey cavap verdi, 
ğimiz medeniyetler, varlıklar bu arada gene mezunlardan 
otoriteıizliğin kurbanı olmuş- Baykara Bey de şunlan söy-
lardır. ledi: 

Tftrk demokrasiıi, otoritede " Yeni yolda daima Dumlu-
inkıllp kanunlannın hükümleri- pınarda, Sakaryada, lnönünde 
ni yerine getirmek, bunlan infaz çarpııanların ytiksek feragatile 
etmekle mUmküodUr. Bu otori- çalııacağızl" 
teıi inkılabın varlıklannı yaşa· Mezunların şehadetnameleri 
tacaktır. lSnOmüzdeki perıembe gUnU 

Lc;icetıderiye, 16 (A.A.) - Bir~ok l'\lı· nun yaralanmış olduğuna dair olan Geoit kararlarınız, geniş bir Baıvekilimiz tarafından verile-
sırlılar hastfınenin etrafına toplan- haberi tekzip etmektedir. dOıilnce mab.ulD kararlarınız, cektir. 
mı~arvemüdd~umumfu~ dünküi~ lskenderiy~16 (A.AJ -lcapeden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yanda maktül düşenlerin cesetleri'iii resmi muameleler ikmal edilmi§ oldu- ikinci harekete ha21 rlık 
vermekten imtina ettiğini öğrenince ğundan, maktullerin cesetlerini ahaliye 
hastaneyi taşa tutmuşlardır. Müddei teslim edilmiş n cenazeler gönüllüle
umumi cesetler üzerinde fethi meyit rin o~uzlan üzerinde g?.türülmUıtür. 
ameliye i icra edilmeden evet bunları Bınlerce eşhastan murekkep bir a-

t l . t k · t kt d' Ah 1. lay teşekkül etmiş n bu alay Iskende-es ım e meme · ıs eme · e ır. a ı, . , . b 1 dd 1 · · d 1 . . . .. rıye nın aş ıca ca e ermı o aşmış-
ma~dQllerın ccnaz~ m~rası~ı _rnunase- tır. Her ne kadar birçok taraftan "Ya
betıle muazzam bır numayış ıcra et- şasın Nahas Pa.,.qa,, sesleri i§ldilmi~ 
mek arzusunda idi. Polis sükun ve in- de her şey süktin içinde geçmiştir. Po· 
tizamr te is için büyük müşkülata uğ- Uslerle askere karşı '·i; bir nümayi§ 
ramıştır. Dahiliye Nazın dünkU nü- yapılmamıştır. Cenauler saat 20 de 
mayiş1er esnasında ltalyan konsolo u- mezarlığa vasıl olmu~tur. ............................................................. 

Yüzme müsabakamız 
- - - --- ---

V AKIT senelik yüzme müsabakasının 
hazırlıklarına başlıyor 

Açık have ve deniz mevsimin
deyiz. Herkes şehrin bunaltıcı 
havasından uzaklaşıp kıra ve 
deniz kenarlarına koşuyor. 
Artık faaliyetini her gün 

ha':ve hatve takip ettiğimiz 
spor da salon oyunlarından ve 
bir kış maçı olan futbolden atle
tizm sahalarına ve denize geçti. 

iki hafta evvel ilk deniz ya
rıılarma şahit olmuıtuk. Ayın 
25 inde bunu bir ikincisi takip 
edecek ve mevsimin sonlarına 
doğru da yüzme ıampiyonası ya
pılacak. Memleket sporunun te-
rakkisi için bu sütunlarda çalı
şan V AKIT, spor sahasında fi-
len de küçük bir yardım ve 
teşvikte bulunmak için ıon se-

nelerde rauntazaman yapbğı 

yüzme müsabakasını bu ıene de 
yapacakbr. Deniz Uzerinde çalı· 
şan sporcularımız tarafından bilytık 

bir alaka ile karıılanan yilzme 
mlisabakamız yine erkek ve 
dadın yüzücülere mahaua olmak 
üzere iki tertiple yapılacaktır. 

MUsabakamızın diğer seneler· 
de olduğu gibi tam bir muvaf
fakıyetle neticelenmesi için ter-
tip heyetini teşkil eden gaze· 
teci arkadaşlar ve Denizcilik 
heyeti ve federasyonu erkanın
dan bazı zevatla temaıa geç
mek üzereyiz. 

ileride bu husuıta al!kadar 
okuyucularımıza icap eden ma
lumatı vereceğiz. 

[Uıtarab ı inci sayıf amızda ] 
berabe tayyarelerimiz taaliyete 
devam etmektedirler. Kahraman 
tayyarecilerimiz her gün Ağrı 
dağının Dstilnde uçarak orada 
teaadllf ettikleri eşkıya çetelerini 
bombalamaktadır.Şakiler tayyare 
bombalanmızın tesiri ile etek
lerden deha ytıksek yerlere çe • 
kilmiılerdir. 

Ağn dağı Ozerinde bugün 
meYcut olan aıiretler hakkında 
ıu ma16mat verilmektedir: 

Ağn dağı mıntakuının Şark 
ve Garp ile Cenup kısımlarında 
10, 15 bin kadar nUfusu olan 
Cellli qiretlerl bulunmaktadır 
ki bunlann hepsi glSçebe ve yay
lineıindir. Ağn dağı mıntakası, 
Bayezit rillyetinin Şark hudutlan 
ve Şimal kısımlan bunların en 
çok cevelln ettikleri bir sahadır. 
Bundan sonra Şark hududumuz 
mıntakaaında Ağrı dağından 
Cenuba doğru inilecek kısım
larında Ali Maho, Kalbekan, 
Balbekin, ve Alebekiolı aşiret
leri görülür. Bu aşiretlerin bir 
kısmı Iran mıntakasında bir 
kısmı da Türkiye hududunun 
yakınında ve dahilinde dağlık 
arazide yaylaya çıkar ve kış 
mevsimini ekseriya lran mınta-

kasında geçirir ve pek nadir 
olarak Türkiye hududu dahilinde 
kıtlarlar. bu aşiretlerin işgal hu
dutlan Zap ve Botan mıntakasına 
kadar imtidat eder. Ondan sonra 
mevcutları bunlardan fazla olan 
Botan aşiretleri görülür. bu beş 
aşiretin o kadar fazla nüfusn yoktur. 
Bunlann bütün nüfusu azami 
olarak (25), (30)bin dadardır. Bu 
aıiretler heman umumiyetle mez
hepçe ıafiidirler. içlerinde Ha
nefi olan nadirdir, Bunlar ne 
harbi umumide, ne de ondad 
sonraki vekayide müteessir ol· 
mamışlardır. Ve biç bir zarar 
görmemiılerdir. Bir kısım celali 
qireti Harbi umumide Çarın 
ordulanoa iltihak etmiş, yardım 
etmiş, diğer bir kısmı da TUrk 
Ordusuna yardım etmemek için 
Irana kaçmışdı Yukarıda isim
lerini saydığımız bu altı aşiretin 
bir birleri ile rabıtaları çoktur. 
Celali aşireti ile bunların arasın
daki alaka pek azdır. Yalnız 
aralannda kom,uluk rabıtaları 
vardır. Ve aralarında kan dava
ları bulunması pek nadirdir. 

Bunların kadınları yaylalarda 
çadır ve ınera ışını yapar, 
erkekleri her yaz mevsimi veya
hut zemanın müsaadesi nisbe-

biy tiyacı ----
Üç nun1aralı kararna• 

mede neler var ? 
Ankara, 17 (T elefun) - icra 

vekilleri hey' eti 929-930 bütçesi 
umumi muvazenesine dahil olan 
tahsisatı döviz noktasından tet
kik ettikten sonra üç numaralı 
bir kararname tanzim etmiştir. 

Yeni kararnameye güre hn
kümete ait yeni ve büyük inşa
at için vekiller heyetinden mü
saade alınır. Nafia işlerinde müm· 
kün olduğu kadar yerli bir inşa 
usulü takibi için vekalet tetki· 
kat yapacaktır. 

Melbusat ve mefruşat ve iaşe 
maddeleri yerli olacakktır. 

Ecnebi mütahassıs heyet Ve
kilenin müsaadesile getirilecek
tir. bütün Vekaletler yerli mal 
umdesini dikkatle takipedecek
lerdir. Belediye ve idarei husu• 
siyeler 2500 lirayı geçen kambi
yo ihtiyaçları için heyeti Vekile· 
den müsaade alacaklardır. 

Sermayelerinde devletin parası 
bulunan imtiyazlı ıirketler de 
bu suretle hareket edecektir. 

Rüşvet davası 
Muhakeme yakın· 

da başlıyor 
Ankara 17 (Telefon) - Ba

rut işindeki irtişa meselesi da
vasının yakında lstanbulda rtl' -
yetine başlanılacaktır. Fakat 
davada maznun olan maliye me
murlan memurluk vazifelerini 

l ' L 
Ankarada yapmış olduklarından 
divanın buraya nakli lazım ge- '" .. 
leceği söyleniyor. 

tinde fırsatlardan istifade ederek 
bazen Türkiye dahilinde, bazen 
diğer mıntakalarda çapulculuk 
yaparak geçinirler. bunlar hu
dutlarda daima vukuat çıkar
makla meşguldurlar. 

Jsyanın vuku bulduğu sahada 
uzun müddet yaşayanlardan bir 
zatın anlattığına göre eşkiya 
Ağrı <" a}ı dl L"r hadise vuku
unda daima korkunç mağaralara 
iltica ederek saklnnmaktadırlar. 
Bu mağaralara yol bulmak çok 
müşküldür, hatta mümkUn alma
yan bir iştir. fakat şakiler kendi
lerini kayalar üzerinden iplerle 
mağaraların istikametinde salı
vermekte ve hayrete şayan bir 
canbazlıkla sallanarak mağara
lara girmektedirler. Bu korkunç 
yol kendileri ve hatta kadınları 
için de hayli tabii ve kolay ad
dedilmektedir. 

Püskartülen taarruzlar 
Bayezit, 16 ( A.A) - Tem

muzun 16ısında altmıı kad :- ~- 'd 
Şeyh Sulu geçidi yanınd~ıi ~( n 
köyünün hayvanlarım çalmağa 
teşebbüs etmişlerse de ahaliden 
görtlükleri mukavemet üzerine 
bir şey alamadan avdete mecbur 
olmuşlardır . Bıraktıklan ölüler 
arasında elebaşılardan Ebubekir 
de teşhis olunmuştur. 

Bayezit, 16 (A.A) - Irandan 
Aralığa taarruz eden şakiler 
mUfrezemiz tarafından püskür
tülmüştür. 

Van, 16 (A.A) -14 temmuz 
akşamı Irandaki Yusuf Aptal'ın 
adamları hudut üzerindeki Ma
kuri aşiretinin birkaç silahlısı 
ile müsademe ederek tekrar 

Irana kaçtıkları haber alınmıştır. 



• 

Erenköyde bir d~dikodu 

Yüzlerce mürsidi olan bu 
esrarengiz şeyh kimdir? 
Bir paşanın kızı ona ev almış, bir diğeri bunu 

dayamış döşemiş geri kalanlarda 
at ve araba vermişler. 

Son zamanlarda bOttıa Eren· 
~y ve civan halkının dilinc'e 
tayam dikkat bir dedikodu do
lafmaktadır. Beyaz bir konağın 
etrafında temerkllz eden bu de· 
clikodular polis mOdOriyetine 
kadar aksetmiştir. 

S&ylenenler Erenk6yünUn hic
ra bir k&teıinde çamltklar ara-
11nda ahili bir köıkte gizli a
yınlar yapıldaiı gllndüzleri de 
bu lbadetanede oturan ihtiyar 
bir ıeyhin çocuk, kadın erkek 
~~c:e kiti .tarafından ziyaret 
edildıği mahıyetindedir. 

Gene rivayetlere ıöre bu be
yaz konak yalnız o civarın değil 
çok daha geniş bir aahade otu
ran halk içindeki cahillerin saf-
dillerin nazarında Ulvi bir ~abet 
tellkki edilmekte, muhterem 
ıe~b efendi hastalan iyileştiren 
gaipleri birlqtiren kerametler 
•ahıbi bir evliya diye tanınmak
tadır. 

Şeyh efendinin f6hreti ta Trab
ıon Of aahillerinden Antalya, 
Adaaa bavalisine kadar yayılmlf 
be he_r menimde buralardan 
azı bıçareler itlerini, gOçlerini 

bırakıp tOrlO tOrlO hediyelerle 
ıelerek ıeh efendiye istirham
larda bulanmıya bqlallllflardır. 
Me.eıe ile biraz yakmdan alika
clar olacak olunamz duyacağınız 
leJ(er fUD]ardır: 

Eren köytınde Kadıaıker ca
lllil civannda ( A •.• ) efendi 
llammda 79 yqlannda, beyaz 
llkallı bir ıeyh vardır. Bu zat 
tekkelerin ilgumdan ıonra 
lll9'1ıal bir Hmtten Erenköyline --•-=- .,. bir k&tklln bölüğilne .......... 

kiracı olarak yerleşmiştir 1... 
Efendi ar dan çok zaman geç

meden mu 1 •• nde dedikodulu bir 
alaka uyandırmış ve herkes bu
nun kerametinden bahse başla
mıştır. 

Biraz ıonra Şeyhin oturduğu 
evde kalabalık bir mürit kafile
ıi)e ayin yaptığı, onun ayn ayrı 
vaaz ve İfaretlerde bulunduğu, 
ve her istiyenin bir tekke imiş 
gib! burada .günlerce yatabildiği 
fayı olmUf ıı btiytimeğe, dalla-
nıp budaklanmağa baılamıştır. 

Bu sıralarda ( • . • ) efendi
nin müritlerinden ( z ••• ) paşa
n!n kızı ( s •.. ) hanım şeyhin 
şımdı oturduğu beyaz konagı 
ona satın almış, bir diğer mürit 
köşkti boyatmıı bir baıkaaı bq
dan aşağı muşamba döşetmiş 
atlaz perdeler, mobillye batta 
siyah bir fayton, iki at alarak 
ıeyhin istirahatını temin etmişler
dir. Her giden de mutlaka bir 

fey götürdüğünü uzaktan gelenJe .. 
rin, kimsesi olmıyanlann bir 
amaret gibi orada yahnldıklan
nı, iaşe edildiklerini saylemek
tedirler. Bunlara nazaran şeyh 
efendi yeşil çamlıklar içinde 
gömtilü beyaz köşkünde beş 
para masraf etmeden bir cennet 
hayatı yaıamakta, tenekelerle 
yaj', un, kahve, ıeker batta çu
kulata sağdan, soldan yağmak
tadır, Şeyh efendi bütiln bunlann 
ortaıında ıelenlerin derdini din
leyerek nefes etmekte muska . ' 
vermekte, vaaz ve nHihatta bu-
lunmak tadır. 

.. VJ\KIT .. ın tefrlkaau 8 

Tahdit etmeli 
Bir tüccarımızın 
şayanı dikkat 

fikirleri 
Bahaettln B.,memleket bukadar 
c;ok tüooarı doyuramaz, diyor 

Bir zaman hayab ucuzlatmak 
için bakkal dOkkinlarının tahdi
di ileri ıUrlilmüıtU. Maruf tüc
carlarımızdan Miski zade Baha
ettin Hamdi B. dun kendisile 
görüşen bir muharririmize, mem
leketteki iktisadi buhrana bir 
çare olmak fizre tahdit usulOnOn 
bUtün tüccarlar üzerinde daha 
vasi bir mıkyasta tatbik edilme
si lazım geldiğini s6yliyerek de
miştir ki: 

Memleketimizde buhrandan 
bahsediliyor, halbuki buhran yal
nız memleketimiz" inhisar etmif 
değildir. Buhran alem ıümuldür. 
Fakat en çok teşkilatsız mem· 
leketlerde tesirini g6steriyor. 
Bilhassa ticaretin bqlı başına 
bir meslek ve ihtisas işi olduğu 
kanaatı yerleşmemiş olan mem• 
lekctlerde milli sermayeler, yene 
tecrübesiz milli sermayeleri felce 
uğratmaktadır. 

Binaenaleyh memleketimizde 
ki iktisadi buhranın önüne geç
mek için ticareti bir meslek hali· 
ne getirmek lizımdır. Nasd ki dok .. 
torluk, eczacılık, avukatlık birer 
ihtisas meslekidir ticaret de 

' h8yle bir ihtisas mesleki olmalı-
dır. Maalesef memleketimizde 
san'at ve mesleklerin hiç biri· 
sinde muvaffak olamıyanlar, elle
rine bef on kuruş geçti mi, der-

ahal ticarete atılıyorlar. Buhal 
ticaretimizin kredisini dOıür
mektedir. Türkiye ile it yapan 
Avrupa mliesseseleri çok dafa 
adabını bilmiyen, ticaretten an
lamayan bukabil büdayinabit tnc--

carlardan düşllyor. Bittabi neticede 
iki tarafta zarar görüyor. Bir 
taraftan buradaki tllccar iflas 
ediyor, milli se"et heba obyor, 
diğer taraftan Avrupalı, tOccann 
Tı1rk ttıccarına olan itimadi sar
sılıyor, yani memleket iki cihet
ten de mutazarnr obyor. 

Halbuki ticaret sermayesi , 
ihtısası, bilgisi olanlara hasredilse 
Mıllt servet ve ticaret çok yllk
selmiş olacaktı; aynı zamanda 
tnccarlar şubelere ayrılarak her 
tüccar ancak muayyen eşya ıat
mağa mezun addedileceği tak -
dirde, tüccar o qyadan fazla 
miktarda satacağı için az kira 
kanaat etmekle hem çok ticaret 
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Bir harf yanlışı imiş! 
Mazhar Oıman B. MBen, ıiımanlık belahat 

değil, melahat verir dedim!,, diyor 
Oğle ve akşam yemeklerini Mbah ve ikindi 

yemekleri ile değiştirmeli mil 
Mazhar Osman B. tiımanbk 

hakkında beyanatta bulunarak 
ıiımanhğın birinci 
ynze belahat 
vereceğini, iki 
adım ilerisinin 
insanı komik 
bir ıekle soka
cağım, nçnnctı 

derecesinin iıe 
ıayanı merha
met bir hale 
getireceğini söy
lemişti. 
Şişmanlar ce

derecesinin 

miyeti reisi Akif Mazhar Osman B. 
B. dOnkil nüıbamızda bu beya· 
nata cevap vererek, şişmanların 

hiç bir zaman acınacak bir hal
de olmadıklann, bayatta muvaf
fak olanlann, meclisi idare reis
lerinin, banka direkt8rlerinin 
umumiyetle ıiıman kimseler ol· 
doğunu s5ylemişti. 

Dtın bir muharririmiz Mazhar 
Osman Beyden bu beyanata 
cevap istemiştir. 

Mazhar Oıman B. ıunlan 
aöylemiştir: 

- Ben birinci derece fİf• 
manlığın yilze belibat değil, me
llbat vereceğini s6yledim, yan
hıhkla töylemediğim söz bana 
isnat edilmiıtir. 

İkinci derece fişmanlar cid
den komiktirler .. Nedir o l6p l&p 
etler, kocaman kann, kalın en
se? ... 

etmiş olur, hem de mnstehlik 
o qyayı ucuzç.a tedarik eder, 
bu ıvetJe Jıayet pabaldıpunda 
6oilne geçilmit olur. 

Memleketin bu glinkO nOfusu 
sermayesi, kabiliyeti, kemiyetçe 
bu kadar tüccarı doyurmai• 
kafi değildir. Memleketin u fa
kat iyi tOccara ihtiyacı vardır • 
Memlekette mevcut iyi tnccar 
diğer fena, türedi tüccarlann 
yanında iş yapamıyor, çilnkll iyi 
tOccar alacaklısını vereceklisini 
dilfilnmeğe mecburdur, kendisini 
tüccari macera denilen uçurum
lara atmaz. Fena tllccar, bir 
nevi ıeraiizqt adamıdır. Cüz'i 
olan sermayesile, bilerek bilmi
yerek, maceraya ablmaktan çe
kinmez. 

Kanaatime göre, ticaret oda
sı, azalan arasında, aidata bak· 
mayarak, •asi mikyaıta tufiye 
yapmalıdır. Tüccara imtihan et .. 

Bir de bunun Oçilnctı derece
ıini diltllnOn.. Bu derece hasta
bkbr, hemde acınacak hastalık •• 
Kum hastalığı, romatizma, şeker 
hastalığı, kalp, hep ıiımanlar da 
olur. Sonra aJelO.mum ıiımanlar 
kansızdırlar. Çünkü yedikleri 
yemek ibtirak etmez, vUcudu 
yağ bailar. 

Birinci derece ıiımanlık ge
nçler için llzımdır. Yaşlılar için 
hiç bir derece iyi değildir. 

Muvaffak olmuı adamların 
ıiıman adamlar olduğu iddia
sına gelince: bu doğru olabilir, 
fakat o adamlar muvaffak olduk
tan, refaha kavuıtuktan sonra 
ıitmanlamıılardır. 

Akif B. akıam yemeklerinin 
pek kuvvetli bir ıurette yenilme
mesini, bilim sabah kahvalbJa
nnın adamakıllı yenilmesini s&y· 
lilyordu. Mazhar Osman B. bu 
husuıta demiştir ki 

- Evet gençler Ye çocuklar 
sabah kahvaltııma çok ehemmi
yet varmelidirler• ÇOnkO, gece 
mide boıalmııbr. Banaklar 
mauedecek bir ıey ararlar 
bu aralık ıari hastalrk mikrop
lan da mauedilir. 
Akıam yemeklerine gellnce, 

ıişmanlar borlamamak, korkulu 
rOyalar görmemek iıterlene, 
akıam yemeği yemesinler. Genç
ler, akıam yemeğini de ihmal 
etmemelidirler. 

memeli, sermayesini tespit ve 
yapacaiı iti tayin ettikten sonra 
ticaret yapmasına milaaade ey
lemelidir. Diier hDdayı aabit 
tüccarlar, sureti kat'iyede tica
retten men olunmalıdır. Bundu 
sonra iflaslar azalacak, ticarette 
itimat teessüs edecek, bayat 
ucuzluğuna da hizmet edecek, 
böylelik1 · sadi buhrana esash 
bir çare .muı olacakbr. 

929 ıeneslne alt prim 
Haber aldığımıza g5re ikti

ıat V ekileti 929 senesine ait 
tevzi edilecek prim miktannın 
tesbiti için ıehrimizdeki blltlin 
ticari milesseselere beyannameler 
g8ndermlıtir. 

Beyannamelerin bu ayın niha
yetine kadar doldurulması mec-
burl olup mühleti geçirenlere 
prim verilmeyecektir. 

· "d" · ~ Hat kapıda nöbet bekliyen me- Saat on buçuia doğru yatmak 
mıyor mu 1 ınız . ı . d" e· i . __ .. __ odasına r kmıı s cak K t'' tJe değil 9üpheleni· mur ara emır ver ı. ıru aonra çın,, ....... , s-1 • ı d a ıyye ' ak saçlı yumutak ıuratlı dadı, ar· varmıf. Kapıaım açık bırakmıı. Bir 
yor E~· .. · d duran Hat ıabır· kuında

1

kocaman bir püroJU çekiı· ara uykusunun arasında ıilah aeıi-
I fi uderın e tiren bir taharri memuru bulundu• ne benzer bir gürültü duymuf. Sıç• 

ıız aruyyorku:d ezecegwı"mı"z bir o- g"'u halde içeri girdi. ramıf, limbasını yakmıf. Saat ya-
- uarag .. B ö"' alob" 

d d h d di Dadımn aöyle· Alellde bir kadındı. Simuı ha· nm UDlf. unu g runce mer •· 
a a a var, e , ' b "b" Jm "ünkü" Ben-

diğine göre burası miıafir odası i- reketleri hiç bir fevkalidelik. aöa· ru Ja fır 11 1 0 ~f· ~ 
· termiyordu. Maahaza ıözlennde- IOD ne zaman sokaja çıksa saat i-y V D ~ m•t· ani k"d l · d"" • G azuı: S. S. an ayn • . Nakleden: Ômer Fehmi Markam ile ben bu odaya da ki panlblardan zeki olduju. &fi• ı en ev~ .~erı onmezmı~: .. ~ 

Yemek oduından eYın antreıı· Hat biraz ıoğukça cevap verdi: ıirdik. Vana'a gelince o merdiven byordu. Markam'ın mülaJUD, ok·~ bu diltunce, gerekse gurultü• 
ile çılrtık. Hat: . . . - Her ne hal iıe. Bunu ilerde ıahanlığında ıezinmeie bqlamıt· pyıcı muamelesinden cesaret aldı. nün tekrarlamaması .on~ bunu ao--

. MJeylS Mar~, .d~~ı. Katıl anlıyaca~ız. . tı. Anlatılan evin taksimatını öğ· Bildiklerini uzun uzun anlatb: kakla olu7or ~annettı~ı.f.. H~~ 
~er dadıdan batka bınıı !" ~~t- Merdıvenı çıktık. Benaon'mı renmek onu çokluk alakadar etmi· Sözlerini ıu satırlarla hulasa e· geçen otomobıllerden bı~nın l~ü
~ aokak kapıaından gırmııtır. ~karı ~ttaki yatak odasına gir- yordu. Biraz ıonra raftaki kitap· debilirim: ti .. falan patl~t~! dıye diltun· 
8-tka hiç bir mahreç yok. Par· dık. G~zel ve ıade döıenmit bir lardan birisini aldı. O kumala bat· Eıikidenberi B e n s o n' u n muı. Tekrar gozlennı kapamıı. 
llıaidduız yalmz bir pençere var. O oda. w Cınayet gecesi yatakta yatıl- ladı. hizmetinde bulunuyormuı Evde ya· Ertesi sabah her aamanki sibi 
da hem yüksek hem de avluya ba- ~a~ıg~ a.nlatrlıyor~u. Perdeler in- Apiı kata indiğimiz zaman ao· tar kalkarmıf. Odası tavan arasın- aaat yedide uyanmıf. Bem~~'un 
~ar. Oıtelik arkaundan kapa~ı dırılmtt!1 • Benı?n .un smokini ve kak kapısının ardına kadar açık da imif. Benson cinayet geceıi· ıüdünü bazırlamıı, talon.a ~~nn~ 
da... Sonra kurtun yan~an değıl beyaz pıke yeleğı hır sandalyeye a· durduğunu gördük. Morgun ceae• nin akıamında yazıhanesinden her cesedi görmüt· Perdeler ındınlmıı· 
~beden ablmıtbr· J;lı~e~ale~h blmıı, duru~.or~~: .~oyun bağı ile di götürecek arabası gelmitti. vakıtki gibi deiil, erken gelmit sa· mit. Efenlisini evvela uyuyor 
~til aokak kapuından ıçerı gırmıt· yaka {atak. ortusunun üıtünde idi- Maktulü bir sedyeye koydular. Os- at dörde ya çeyrek, 7a bet varmıf. aaıunıf. Soma yarayı görünce mea'· 
tir, diyebilirim. ler. ık1arpdınler k-,.olanın ucunda tünü örttüler ve naklettiler. Alqam yemeli için eve ıelmiyece- eleyi anlamıf. Hemen koridordaki 

Markam: d'!ru.yor ar 1
• EtaJe~de fevkalade Vana, Bemon'a aon bir defa da· ğini aöylemif. Salonun kapıaıru Jca .. telefona koımuı. Evvelo polise 

- Ben de öyle dütünüyorum, mahırane yapılmıı hır takma saç ha baktıktan sonra küçük kütüpha- pamıı ve alb buçuğa kadar orada haber vennif. Sonra da Benson' -
"-ti. vardı. neden yeni bir kitap daha aldı ve yalnız batına oturmuf. Giderken de un kardeti kumandan Benaon'a bil· 

Vana .aze kanfb: Vanı merakl~ ~una yaklqtı: tekrar okumaya daldı. e!'~en geleceğini,. ~aaha_za ken~i· dinnif. 48 inci cadd~deki karako-
- E t ama bi• nokta yanhf. - Pek §&yanı dıkkat bir ıey de· Markam: sını beklememeıını tenbıh ebnıf. lun memurlarından bıraz ıonra ku-

IC&t1ıe b;ıyı açan Benaon'dur. Bu· di. Anlatılan dostumuz takma saç - Art!k. mad~ Platz'ı istiç- adısı ~er va~it. o?.u bekleı:mİ!. Ne- mandan da gelmiı. Kendisine ba-
llıı unutu z kullanıyormuı. Markam bunu bil· vap edebihrız, dedı. reye gıdeceiını soylemem•t· (Devamıvar) yonunu. 
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CENNE1 Burnunu sokan kim ? 
Bir ingiliz gazetesi, eşkiyanın Rus· 

yadan yardım Qördüfünü 
iddia ediyor 

Devli telgraf ga:uJteslnln tiğifüphe ıebepıiz deiildir. lıyan
/ştanbul muhabiri gazete- da methaldar oldukları muhakkak 
sine pı telgrllfi çekmiıtlr : olan yüz ellilikler ile diğer bazı 

"Ağrı dajmdaki eıkiyanın ten- Şeyh Sa it iıy~m mahkamlarını~ 
kili harekibna dair neıredilen bir hududum~a c~var bulu~~m ~cnebı 
tebliğe nazaran Ararat ve Süphan t~~~.akl~ uze.nnde ideta hımaye 
dağı civarında tiddetli harekat de- gorur hır tekilde yaıamalan, a
vam ebnektedir. iki kısma bölüne- çıkt~n açığa .oralarda Türkiye a
rek tepelerde muhasara edilmit 0 • leyhmde faalıyetlerde ~l~~~lan
lan takiler nevmidane harbe de· na bqka ne mana verılebıhrdı? 
vam etmekte iıeler de Türk asker· Eğer iıyana imil qlan bu adam· 
leri hunları taraf taraf imha et· ~~ Rua ~opraklan?da da hlım:ye 
mektedirler. Asilerin Van ile Ba· gorür vazıyette faahyet ıarfettık
yezit arasındaki muvasala hattım l~rini görmüt olsayd~. ayni .füphe
keımeğe teıehbüıleri akamete uğ· yı Ru~ hudutl~rı dahılındeki b~ı 
ratılmıt olup tebliği resmiye naza- ecnebı tef_ekküller hakkında da ız
ran birkaç gün içinde iıyan hareki- har ederdık. 
b bertaraf edilecektir. Şu ciheti açıkça söylemek isti· 

Türkiye' de bu ıekilde vaki olan roı:uz: Biz ~! ~~gün İngiltere' de 
herhangi bir hadisede mutat oldu- iktıdar mevkıını •taıal eden Amele 
iu veçhile iıyan erbabımn lngilte- hükUmetinin, ne de Franaa'da iş 
re'den para aldığı söylenmektedir. batında bulunan (Tardieu) hükCi-

Bolıevik tahrikitçılann bu ta- metinin Türkiye Cümhuriyetine 
rafta faaliyette bulunmaları ıüphe karşı doıt değilse bile, dürüst ta· 
edilmiyecek bir hakikat olduğu vır ve vaziyetini inkar etmiyoruz. 
halde Türk gazetelerinden hiç biri Doğrudan doğruya bu iki hükamet
bu hareketi muhterem ve birader ten birinin, kezalik İran hüklime
cümhuriyete isnat etmeğe cesaret e- tinin Türkiye aleyhine müteveccih 
dememektedir.,, muayyen bir maksadın teu;ıini için 

Görülüyor ki bu telgrafın birin- ıark isyanım uyandırdıklanm iddi· 
ci kıımı ıark hududumuzdaki is- a edemeyiz. Bununla beraber bu 
yan ve takavet hidiıeai hakkında isyan ve ıakavet &millerinin doğru· 
Türk gazetelerinde neıredilmiı dan doğruya ecnebi topraklarda 
bazı haberleri huliaa etmektedir, J. yaıadıklanm ve battl oralarda hi· 
kinci kıımı da bu isyan ve takavet maye gördüklerini nazarı dikkatten 
hidiıesinin men'ıei hakkında Türk uzak tutamayız. Hulaıa cenup hu· 
gazeteleri tarafından vukubulan dudumuzda bulunan (Halep) te 
neıriyab tenkit eylemektedir. doğrudan doiruya Şark vilayetleri-

(Deyli Telgraf) gazetesi muha- mize ve dolayııile Türkiye aleyhi· 
biri iıyan ve takavetin eıbabı ara· ne bir ıui kut hazırlıyan bir takım 
11nda bir ecnebi devletin parmağı Kürt ve Ermeni teıekkülleri bulun· 
bulunmuım kabul ediyor, fakat duğunu, Muıul'da ve lrak'ta bir 
bu parmağın İngiliz değil, Rus ol- takım tüpheli hareketler göze 
duğunu iddia ediyor. Filhakika çarptığım, nihayet İran toprakla
Tiirk matbuatı iayan çıkar çıkmaz n dahilinde bulunan Ma.kU'nun a
bu itte bir ecnebi tahriki bulunma· det& tark vilayetlerimiz içiD bir 
ıı ihtimalinden bahsetmittir. Fakat feıat ocağı haline geldiğini unuta
matbuatımızın bu huıuıta izhar et- mayız. 

Kacırılan Rus Jeneralı 

Jeneral Kutepof 
Pariste çıkan bir Rus gazetesi bu es

rarengiz hadise hakkında ifşaatta 
bulunuyor 

Bundan bir mnddet evvel be- ğini ve Jeneıalı kaçıran adamm 
yaz Ruslardan olup ta Pariste iımini ifıa edeceğini vadetmek
ikamet eden Jeneral Kutepof, tedir. Gene bu gazetenin verdiii 
günlln birinde malumata na-
eararengiz bir zaran Jeneral 
surette kayb- Ruıyaya götil-
olmUftur. riililnce bu ka-

Bu adam hak- çama itinin kil-
landa Pariaten çük aktörleri 
Deyli Telgraf Çekanın emrile 
pzetesine çeki- k&milen idam 
len bir telgraf- olunmutlardır • 
ta ıu maltimat Bu ajanlann li-
ftrilmektedir: deri elin Fran-

" lhtililciler- ıada bulunmak-
den M. Burçof tadır. 
tarafındun Pa- Bu memurlar-
riste neıredilen dan birisi olup 

liderin emrine .. Koz komlln ,, 
rağmen Rusya-

gazetesinin ver- ya dönmiyen 
diii maltimata uneral Kutepof M. Maksimof da 
16re Jenual Fransadadır.Bu 
Kutepof 6lmilftllr. zat, Rua ticaret mlimessilliği rn-

Hatırlanılması lizımgeldiği veç- ·esasından biriai idi. 
hile bu yılın batında bu adam Bu hususta Çeka merkezi 
Pariateki Rus ajanslan tarafın- Paristeki memurunun muYaffa. 
dan yakalanarak zorla bir oto- kıyetaizliğinden dolayi Paristeki 
mobile atılmıtb. Ondan sonra lideri muahaze etmiıtir. 
kendiaioin Moskova civannda 
bir manasbrda mevkuf bulundu- Jeneralın otomobile sokuldu-
iu fayi olmuştu. ğu zama fazla kloroform kok-

Bu Ruı gazetesi, bu hadise lahlması ölümüne sebep olmuı
bakkında mühim tafsiJat verece- tur. 

SUTUNLARDA 
SEYAHAT 
Koca nerede? .. 

Taflıkta serin bir ha%la bayıl
mıı gibi yatan bahtiyar ke-

diyi imrenerek okıadım ve ka
pıdan çıktım. Dışansı fınn gibi 
yanıyordu. Daha köşeye varma• 
dan terlemiye bqlayınca, kedi
min yattığı serin taşlık, bir serap 
lezzetile hayalimde canlandı. Şim
di orada açık yakalı, bol bir 
gömlek, ince bir pantalonla se
dirlere uzanmak ne tatlı, ne 
zevkli bir ıey olurtlu!.. Yaza fu .. 
kara mevs:mi diyenler, yanılıyor· 
lar. Kışın bir mangal ateş, bir 
aaç aoba ile en zengin salonlann 
hararet dereceıini bulmak müm
kündür. Fakat gdin de şu ce
hennemi nefes aiınır bir hale 
getirmiye çalışın bakalım. Gecesi 
baıka, gUndüzü bqka işkence
lerle geçen yaz, ancak lort ser
mayesi ile kartı durulur bir ta
biat zulmüdür. 

Sokakta galiba güneş çarpma
sma uğramııım ki, kendini arpa 
ambannda sanan aç tavuk gibi, 
ben de bir teviye içinde buz ka
lıpları yüzen yüksek fııkıyeli 
somakı havuzlar, boş mermer 
salonlar, soğuktan terlemit şişe· 
ler ve boğulanmış meyva sal
kımları görür gibi oluyorum. 

Kalabalıja karıtınca, kendimi 
topladım. Oniimden bklım bklım 
iki tramvay geçti. Pencerelerin· 
den, kapılarından birer imdat 
itareti gibi sarkan baş, kol ve 
bacaklan gördükten sonra on
lara binmeyi gözüm tutmadL 
Vapur iskelesine doğru yollan
dım. Deniz ne de olsa havayı 
bqkalaıtınyor. Hareketin dal-: 
galandırdığı boıluk hafif bir 
serinlikle ytızlerde çırpmıyor. 

Bir obl çekerek, - cilt hastalı
ğına uğramıt bir hayvan hiasini 
veren şiltelere- iğrenmek aklıma 
gelmeden oturdum. Fakat aksi
liğin bitmemesi kaderde Varmlf: 
Herkesin halsizlikten sustuğu 
güvertede, ikide bir, tavus kUf· 
lannın çığlıklannı andıran bir 
kadın ıeıi: 

- Koca nerde? Koca nerde? .• 
Diye haykırıyordu. Evveli mec
zup bir zavallı aanm1Ştım. Sonra 
söylediklerine kulak verince, 
yesin ser haddine varmıt bir 
biçare olduğunu anladım, Boyuna 
.. Koca nerde?" diyen kadıncağız 
kırk betini bulmadığı için aylığı 
kesilen «Baremzede» lerdenmİf. 

Gazetelerde de bu mes'eleye 
dair acı şeyler okumuştum. !ki
sini birleıtirince yeni bir dertle 
göynilm dolu. Hakikaten bu 
maaı kesimi, cemiyetin bünye
sinde savması güç yaralar aça
cak bir ite benziyor. Buna nasıl 
karar verildi, bilmiyor ve anlı-
yamıyoruz. 

GELİSi I 

GOZEL· 
Maa. bila ... 

Bir. sinema bileti alıyorıuz. 
Üzerinde c Maa rüsum ...• 

lt.uruş :» yazılıdır. Hükumetin reami 
dairelerinden birisi gazetelere 
ilin gönderiyor. Orada cMaa 

bahçe bir bap fzane> tarzında bir 
yazı gözünüze çarpıyor. 

Yeni harflerimizle yazılmtf bir 
ibare arasında bu « maa » lar, 
« bil& » lar frak üzerine sank 
silindi:- fapka altına Şam hırkası 
giymek nevinden birşey oluyor. 

Her halde bu medeni harfleri 

FEDA YİLERİ = Yezan:ÖH<ll'.R.~~ 
Salahaddin dayanamıyarak bağırdı 
Al~ak! Mekke ve Medineyi alarak müslümaO' 
lığı mahva kalkııan, sözünde nemrut herif! 
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- Bu haine ben değil fakat ıiz muılar ve onları ayrı ayn ku~ 
su verdiniz. Onun için kendisine mı§lardı. 
emniyet verilmif değildir. Haldun iki kadına ıon gii' 

Salahattin sonra ilave etti: rin muazzam vak'alannı anlatı-' 
- Prenı Arnat, siz ıulh za- ondan sonra onların ne halde 1 

marunda gaddar, harp zamanında duklarını sormuılardı .. 
münafık bir adamsınız. Bir aralık Melikenin aöyliyecek bir ~ 
Mekke ile Medineyi elinize geçir- yoktu. Gayet rahatb. Onun IJ"' 
mek ve mukadderatımızı çiğnemek düğü hürmet ve itibar fevkalad• 
için çalıtıyor ve bu yolda yapmadı- di. .., 
ğımzı bırakmıyordunuz. Daha son- Haldun bir sırasını bularak l" 
ra sulh esnasında hiç bir gaddara· ~~e~e .~mir !"layda~ın ıehit dii~ 
ne harekette bulunmamağa yemin gunu soylemıf, Melıke bundan ti 
ebni§; fakat bu yemininizi tutma- der~ce müteeasir o}arak ağ~~ ' 
mı§tınız. Kabahatleri olmıyan a- Meh~e bu a~~ hır baba gıbı. ; 
damları öldürdünüz buna muka- verdı. Endulus ten onunla b~r_ft 
bil ben de ıizi ölüm'le cezalandır- te gelirken . ondan gördüğü ~~ 
masa karar verdim. Buna kartı k~t tam bır baba . t!'f~ab v~ 
bir diyeceğiniz var mı?.... hır baba muhabbetı ıdı. ZeY-_.ı 

P Ar hı. l' 'h amcazadesine biraz teselli verdi" 
rens nat tam e ı sa ıp zı - . . Em' H d k d.l · e ~ · · .. l b ıçın ır ay arın en ı enn f 

nıyetıne tercuman o an fU ceva ı akt.., h d' · .. t · b d · r ıgı e ıyeyı goı ernnı, u 
ver ı: . .., zelve kıymetli mücevheri hepsi tf 

- Benım gaddar oldugumu ve mqa ederken Mesrure onun iJ 
nahak yere kan döktüğümü ıöylü- kında ıu sözleri ıöylemitti: 
yoraunuz. Bizim müılümanlara ve- _ Bu mücevherin maddi 1d" 
rilen yeminlerimizin bir hükmü meti bertaraf onun bir de sahibi# 
yo~tur. Biz o yeminlerle merbut iyi talih temi~ ettiği de meıhurdd 
değiliz. Onun için aramızdaki mu- Bunun elinize geçmeıinden dol~ 
ıalaha ahkimına riayet etmemekte size gıpta edecek, hattı ıize iV 

serbesttim. Sizden af dilemiyo- bağlıyacak olanlar çoktur. 8.-' 
rum. istediğinizi yapımz. Sizin di· kalsa bunu tqıdıktan ıonra birİ 
ninize ve ıizin sahte peygamberi· dikkatli davranmanız icap ed' 
nize linet olsun! Birçoklan Emir Haydarın Sul~ 

Sultan Salahattin ayağa kalk- nezdindeki mevkiini, i~balini, ~ 
mıt bu edepsiz ve mütecaviz gad- kadatla!ı ~ru?1.da haız old~ 
dann yüzüne tükürmüf, ıonra kı· makbulıyetı Te ıtıban hep bu JIJ" 

hcını çekerek onun terı tarafile yü· cevherin kerametine hamledıyirll 
züne bir ıille indirmit ve emir ver- dı. d d" 
mitti: Zey un cevap ver ı: 

B h · · öt"' .. ·· k il - Demek ki bu mücevher pıf ·•• 
- u amı 8 urunuz ve e e- .... d d -•-- "-A ·.u 

ıini uçurunuz ! çuı yuzun en e macerauara uı•_· 
mak muhtemel, ben bu maceral' 

Sultanın muhafızları Prem Ar- ra giritmemek için ıimdiden otJ 
nab ıürüklemiıler, cellat bir darbe- istiyene vermeğe hazırım. 
cevherin kerametine hamlediyorlar Haldun buna razı olmadı: 
a bu ıuretle neticelenmiı, resmi ka- - Hayır dedi, merhum doıtuJlltf 
bul bitmit ve reisler çadırlanna ıö- zun hatırasını ıaklam~ İcap ede' 
türülmüılerdi. Onu elden çıkarmak ıçm muti~ 

Daha sonra Sultan etrafında du- mühim bir ıebep olmalıdır. 
ran Haldun ile kardeıine bakmıt - Doğru söylüyorsun, fakat, &" 
onlara: ' vakit dediğim .gibi, bana macerf' 

S. . t b 'k d . K h dan uıanç geldı. - ızı e rı e erım. a ra• 
manhğmızdan çok iıtif ade ettik. 
Haydi Balebek emiresinin çadmna 
gidiniz ve onu görünüz, dedi. 

iki kardet Sultanın ellerini Ö· 
perek onun çadmndan çıktılar. 

Dııarda bir uker onların önü· 
ne düımüt ve onları Balebek emi· 
resinin çadırına götürmüttü. Meli· 
ke için muhteıem bir çadır kurul· 
muıtu. Sultan Salahattin esrarkeı
lerin taarruzundan ve ıui kastların· 
dan endiıe ettiği için onu da birlik
te getirmeği münasip görmüttü. 
Mesrure Melikenin yanında idi. iki 
kadın kardetleri meserret sayhala· 
rile kartılamıtlar, onları tekrar ha· 
yatta bulduklarından memnun ol· 

sağdan sola yazılmlf bir hale 
getirmeliyiz 1 

• 
Firar değil! 

Haydar Rifat Bey, tomar 
tomar mildafaanameler 

yazdıktan, gazetelere siltun s~tun 
beyanatta bulunduktan sonra 
evvelki gün sırra kadem basmış. 

Bu dediğim, gazetelerin yu
dıklandır. Miri mumaileyhin 
firar ettiği kat'iyen yalandır. 
Bizim sUtuna gelen "gayn resmi" 
ve .. nim reımt" bir habere göre 
Haydar Rıfat Bey, asla firar 
etmemiş ve usuln dairesinde 
seyahate çıkmışbr. Kendisini 
nhtımda Ali Cenani Beyin teıyi 
ettiği söylenmektedir. 

1-"IJhı j4Me 

(bitmedi) 

Çıplak dansözlet 
Nevyork zabıtai ablikiyeti 

geçen akıam ıehrin en bnytı1' 
tiyatrolanndan birisinde doka' 
dansöz tevkif etmİftir. Bu dan
sözlerin tevkiflerine sebep tlzer' 
lerindeki elbiaeniıı hazreti 
Havvayı andıracak bir miktard• 
olmasıdır. Polisin tiyatroyu bar 
ması biiyük bir beyecauı mucip 
olmuştur. Giyinmeye Yakit bul•" 
mayan dansözler bir penceredeO 
çırçıplak gözllkerek « Şimdi 
hazırlanıyoruz cicimi• diye bar 
nıınca binlerce halk kahkaha 
ile gülmeğe başlamııbr. 

Dansözler poU. komiaerlitindell 
hüviyetleri tesbit edildikten ıonrt 
500 dolar kefaleti naktiye ile 
salıverilmişler. Trup manaceri 
hakkında bir tevkif mllzekkereti 
kesilmiş ise de manacer tehli
keyi görünce avam tabirince 
cızdamı çekmşitir 1 

ee 

Nakiye hanım 
Beledlve azalığına 111Jm"' 

go~terllecelı 
Eylülde yapılacak olan Şehir 

meclisi intihabab için hazırlıklar 
devam ediyor. Türk kadın birliği 
de 5 namzet gösterecektir. bu ka
dınlardan birinin Nakiye H. ol• 
duğu söylenmektedir. 



Tavukçuluk 
Kongresine giden 
murahhasımız 

Ihsan Abidin B. ne dİ)'Or 
Temmuzun 22 ıinde Londra

da toplanacak olan beynelmilel 

/luan Abidin bey ıstasyonda 

tavukçuluk kongresine hilkume
tiaaiz namına iıtirak edecek olan 
airaat mllateıan Ihsan Abidin B. 
dllnkl eupreale ıehrimizden 
hareket etmiftir. Müsteıar ~· 
ltuyonda kendiaile görüıen bır 
mahanirimize fUD)an ı6ylemiştir: 

- Kongre ayın otuzuna ka
dar drecek ve yumurta istihsA
We ihracat usullerinin heyeti 
mnamiyffi g6rtlştUerek istihsalat 
" ibracabn tezyidi çareleri tes
bit olunacakbr. Türkiye yumurta 

,.. ... ~hr ft tavuk ihraç eden memleket-
aıe,s:> :n_ u_ • • 

er meyınmda olduğu ıçın bu 
kongreye çok ehemmiyet veri-
JOnaz. Bundan aonra Ağustosun 
dardGnde Almanyada 5000 mu
rabha1m ittirak edeceği baytari 
kongrede hnkOmetimizi temsil 
edecek Ye ÜYerpol' da pamuk, 
Maaçeatercİe yapağı ve Bratfortta 
tiftik itleri hakkında tetkikatta 
1'abmacaflm. 

Yeni itilaflar 
Att..., 1'1 (Anek) - Türkiye Sefiri· 

le Yban Bariciye Nazırrarasında dUn 
..... Wr mUJakat V11JcJ1balmuştur. Bu 
•llabtta Tflrldye JH Yunanistan ara
•da akt.edileeet eliler siyasi ve tica
ıt ltfıallar dreMlilmtl§tiir. Enis B. 
Tart - Yan.,n itilafnamesinin mü
-.ddak a~tarmm önümüzdeki pa
~ dnf~e kadar teati edlleceği
llf be7&n: jtmiftir. 

· .. ,., rdaıpapaı davası 

f>.tvat cıım•riesiye luJldı 
Kupdaıı metrepolidi müte

•fffa YuYakim efendinin tereke
ilae hakkı bulunduğundan babı 
Ue yazıyet etmlt olan rum baı 
papua aleybiDe milteveffamn ve
hltli tarafından eyllp ıulh ceza 
mahkemeainde ikame olunan 
claftlllll rllyeti dibi yapılacaktL 

DaYanm mevzuu baıpahaslık ta
rafmclan mahallinde ahz •e zapt 
edn__ val meyanında mevcut 

uca em b. 
1
. 

kıymettar " murassa ır sa ıp 
De bir adet asaya başpap.~~ 
F otyCN1 efendinin temellük ettıgı 
iddia eclilmİftİJ'· Dilnkil celsede 
tarafeyn mDddea bihin ıulhan te
mial ihtimaliae binaen davanın 
talik•nı talep etmifl~rdir. Muha: 
L •namizdekı cumartesı 11:emeye v d·ı 
pil uat 16 da devam e ı e-

cektir. 

(, ___ "_V_A_K_ı_T_,_,_ı_N ___ s_E H 1 R 
Adliyede ı 

Fantoma Mehmet övünüyor 1 
Meharetine rağmen, yalnız başına kasa kırılamı)1aca~ı 

m'lltaleasına karşı, '' Tek başıma kasa açtığıma 
dair kavıt vardır ., diyor 

lstanbul birinci ceza mahke- _ Yani, kua kına mı demek 
mesinde dnn kasa kırarak hır- istiyorsunuz? 
sızlık yapmaktan maznun Fan- _ Evet, iti o. Elinden hiç 
toma Mehmetle arkadaılan Ab- bir kua kurtulmaz. Bununla 
tnrrahman ve Aspasın muhake- beraber bu it tek batına yapıl
melerinc devam olunmuctur. 

y maz. 
Dünkü celsede, bir kaç şahit F antoma Mehmet, gene itiraz 

dinlenilmiş, polis memuru olan etti: 
bu ıahitler hadiseyi ikrarı teyit _ Niçin, Efendim? Kua ni
ederek reis Hasan Vasıf beyin çin yalnız batına açılma1ın. Ben 
bir sllaline karşı kasa kırmak mütehassısım, tecriibeliyim. Bur
işini muvaffakıyetle başarabil- ıada tek baııma kua açbğıma 
mek için her halde iki kişiye dair kayıt vardır. Arzettiğim bu 
ihtiyaç olduğunu, birinin gözcü hususu tetkik buyurunuz. 
vazifesini göreceğini söylemişler- Neticede muhak~me baıka 
dir. bazı şahitlerin celbine kaldL 

Fantoma Mehmet, bu ifadelere B • R 
itiraz etmiş, " Kasayı ben yalı- 1 r Um 
nız kırdım. Aspas, dayak zonyla Tefevvühatta bulunduğun· 
beraber olduğunu söylemiştir. dl!n iki se,,e hapR nuıh-

Kasayı kesmeğe mahsus aleti, hdm oldu 
bir demirci yapmıştır. Bu mah- I<oço isminde bir Rum, dOıı 
kemeye gelmiyor, işle alakası Istanbul ikinci ceza mahkeme
görülmediği için. İşte bunların sinde Reisicllmhur Hz. leri ile 
vaziyeti de öyle. Ne Abtürrah- hlikiimetin manevi phaiyeti aley
man, ne Aspas bu işle alakadar- hinde hakaret mahiyetinde 16z
dır. Daha fazla bir bildikleri ler söylediği kaydile muhakeme 
yoktur. edilmiıtir. 

Ben, bir kişi olarak, tek başı- Neticede cUrOm ubit olmUf, 
ma bu işten daha mühim çok İf iki sene on gUn bapaine karar 
yaptım. verilmittir. 

- Kendine gilveniyonun, de- ldımı lıtenilen meznun 
mek? Geçenlerde Ulellde kamım 

- Tabii, efendim. Benim san'- kıskanarak akrabuından bok.sar 

atım 0 
1 Adnan beyi 6ld11ren tilccardan 

Emanette r 

Buz buhranı 
bitiyor mu? 

Sıcaklarla beraber başlıyan 
buz buhranı Emanet tarafından 
temin edildiğine göre bitmek 
Ozeredir. Esaslı tedbirler ahn
m11 ve yeni buz fabrikası günde 
25 ton çıkaracak hale gelmiştir. 

Bu fabrikada dün akşam ya
pılan tecrübelerin bugün neticesi 
alınacak, fabrika filhakika 25 
ton buz çıkartabilirse buz istih
aali gOnde 100 tona iblağ edil
miş bulunacaktır. Tecrübe iyi 
netice vermezse Emanet Mişo· 
lam fabrikası imalatından istifa
de edecektir. Günde 15 ton 
çıkaran bu fabrikadan ay başına 
kadar istifade edilecektir. Ay 
batında ise yeni buz fabrikası-

nın mukavele mucebince günde 
50 ton buz verecek bir halde 
Emanete teslimi zaruri bulun
maktadır. 

Belediye zabıtasında 
Haber aldığımıza göre son 

gllnlerde belediye zabıtasında 
20 kadar memur açığa çıkartıl
mıftır. Polisle belediye zabıtası
nın tevhidi ihtimaline nazaran 
bir tasfiye yapılacağı da ıayidir. 

lktıaat müdürlüQll 
Emanet jktısat mUdürlilğfl 

ikbsat amirliiine kalbcdilmişti. 
Haber aldığımıza göre ikhıat 
itlerinin ehemmiyeti nazan dik
kate ahnarak yeni tqkilAt liyi
huında müdOrlilk ipka edilmek-
tedir. 

( VUKUAT ) 
Bir kadın 

İntihar-;-teşebbüs 
etti 

Evvelki akşam Koca Mustafa 
paıada bir intiharara teşebbila 
hadisesi daha olmuştur. 

Genç bir kadın tentnrdiyot 
içerek kendisini öldürmek iste
miş ve ifade veremiyecek bir te
kilde hastaneye kaldınlmııtır. 

Maahaza hastanede yapılan teda· 
vi neticesinde tehlike atlablmış
tır. Bu teıebbüsil yapanın ismi 
Vediadır. Merhum yüzbaıı NA
zam beyin kızıdır. intihara te
ıebbüs sebebi pek malum de
ğildir. 

Ehliyetnamesiz 
şoför 

Otomoblll telgrıf dlreQlne 
9arptırdı, ;9indekller yarılandı 

Yakacıkta 17 yqında tof6r 
Tahsin otomobiline Necmettin 
B. ve kızı 16 yaşında Nihal H. ı 
bindirmif, gezintiye çıkarmlftır. 
Fakat otomobil ıftratle gider
ken telgraf direğine çarpmlf, 
ön tekerleği fırlam11 ve yana 
devrilmiıtir. Necmettin beyle kı
zı ve ıofCSr muavini lstafo yara· 
lanm11tır. Ehliyetnameaiz olu 
tof6r Tahain yakalanmııtır. 

Ustura ile 

Şahitlerden taharri memuru Baari B. in muhakemesine devam 
Atıf Ef. de, Fantoma Mehmedin olunmu,, mndafaa yapılmııtır. 
bu it in ehli olduğunu tasdik karar, pertembeye bildirilecektir. 

Bir fahiıeyi yedi ye
rinden yaraladılar 
İzmir 17 (Vakıt) - Aptullalı 

i.aminde biri fahiıe lıtanbullu 
Hayriyeyi ustura ile yedi yerin-i Gelenler' gidenler J den yaraladı. ee 

etti, «Türkiyenin birinci· sınıf Müddei umumilik, malllUD 
kasa iıçisidir» dedi. Juaklanda idaui cuua..istemifti. 

Kambiyo murak b~)ı91eti reisi Bir klmyagerlnılzln 
d ır muvaffıkıyett 

Nurullah ~t. ~· Gn • ıam Sabrk Sıhhiye müfettiş1erinden 

Gemi ankazı 
Harice götürülmemesi 

için emir verildi 
F enerbahçe önlerinde ıene

lerce evvel Tador isminde bir 
vapur batmış, sahibi ankazını 
çıkartmadığı için, bu ankazm 
hllkiimete intikali lizım gelmif
tir. Fakat son günlerde ltalyan 
tebaasından Silva Civani dalgıç
larla bu geminin enkazını çıkar
mıya başlamıı, hatta mllhim bir 
kısmını bir Yunan gemisine y6k
letmiıtir. 

Hurda demir tilccan Nizamet
tin B. Defterdarlığa mllracaat 
ederek bu ankazın kaçınlmam&11 
için nazan dikkati celbetmiıtir. 
Bu mesele hakkında defterdar 
Şefık B. şunları söylemiştir: 

- Bize bu geminin ankazınm 
çıkanlmasına milmanaat edilme
diği takdirde hazinenin 30000 
liralık bir zarara uğrıyacağı ih
bar edildi. Derhal tahkikata 
baılacık ve gemi ankazını hamil 
vapurun, tahkikat neticesine ka
dar, hareket ettirilmemesi için 
emir verildi.ı. 

Hayriye mektebi 
Çarşambadaki Hayriye orta 

mektebinde lise sınıfları açılması 
için maaı if vekaletinden emir 
gelmittir. Havriye mektebi tale
besi bugiln 14,30ta Tepebaım
da Darülbedayi salonunda bir 
bir müsamere vereceklerdir. 

Şark musikisi 
Kahirede toplanat:IJlc ol•n 
kongreye homervatrwan-

An.karaya gıtmııtır. kimyager Hüseyin B. Avrupa'daki em· 
At yaru;lırı sallne faik keten ayakkabrlan için yeal 

Jstanbal yaz at yanşlan 1, 8, 15, 22 29 bir boya imaline muvaffak olmUf~· 
stos ve 5 eylül 930 cuma günleri ya- Uç renk üzerine yapılan bu 00,Uu 

ağul ktı Hususi trenler ve otobüs- kind yerli mallar meşherinde~• pr aca r. dflecektir. 
ler vardrr. s:::====-~======-==-===-=ı======-

Ö:!~~:ı! ~.:;'::t;.... Vapur almak için 
doğru Kahirede Şark muaikiai du·· n 
kongresi toplanacakbr. Kahirede Sey rı·sef ain heyeti __ 
« Ennadü masikil Şarki • adla 

Mısır kome"atuvan kouena· Felemenge hareket etti tavanmıza m8racaat ederek, bu 

kongreye kimlerin davet edilmeai Seyritefainin Felemenkten sabn alacajl (Tab~a) vap~~ mu• 
lizım geldijini aormllfbır. Kon- ayene etmek llzere makine mlldllrO Kadri, İDfaıye mllbendiai Naci 
aenatuvanmız garp maaikilile ye Gnlcemal ıll
İftigal ettiji için Mıaırda topla• variıi Cemal B. 
nacak konpye iftirak edecek }erden milrek
deii!dir. Ancak « Emıadii. ~uai- kep bir heyet 
kii Şarki • ye memleketimiz~e dllnkll ekaprea
ıark muaikiaile ittigal edenlenn le hareket et
adrealerini, eaerlerini, derecelerini mittir. 
bildirecek, Mıaır konaervatuvan Heyet F e 1 e
bu zevab iaterae davet edecek- menide 20 gfln 

f Y kta Be · da kalacak ve va-tir. Bizden Rau e ym • 
• taL-!_ edilmek pur matluba mu-vet edileceji 11111111 • 

tedir. vahk çakbjı tak-
Kahire ~-• musikim kon- dirde Tnrk bay-

.,..- rajı çekilerek 
arumde prk muaikinin teki· limanımıza geti-
mlllD için mDzakereler yapıla· rilecektir. 

cakbr. Sedullıh B. 
Yeni zıbitel belediye Seyrisefain um-

tıllmıtnımeıl um mlldüril Sa-
Yeni zabıta.i belediye talimatname- dullab B. Yalo· 

sinin te§ldlat krsmı tamamlle bitmi§- vadan gelmiştir. 
tir. Talimatnamenin eseri ile müte- Mısır poıtıll 
hassıs M. Edman Polonya meşgu1 ol· 
makta ve ihzanna Jandarma binbaşısı Seyri ı e fa inin 
Ziya Bey çahşmaktadrr. Yeni talimat· ikinci lıkenderi-
nameye göre her tarafta po1is kanlan f · b ....n Seyrl~ejain hevetl hareketinden evvel 

lis 1 ye ıe er~ U5 .. n ril 1 cak ve ilk postayı yapan lzmir •apuru açılacak ve bir po memuru asr po- Cilmhurıyet vapn e yapı • 
lis işlerine bakabileceği gibi zabrtai be- • 1 kfr Ayni vapurla idarenin işletme müdüril Bur-) d. taallQk eden işi.eri de görecek· bmanımıza ge ece . ı . 
e ıyeye h 8 de dönecektir. tir. an • 
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1 SPO~ ır 
VAKiT 

, §tterdarhk llAnları 1 
17 Temmuzda Paris'ten hareket etmiş olan 

Varna şampiyonu 
ilk maçını F ener]e ikin
ciyi de Genç takımla 

oynayacak 
Geçenlerde Varna ıampiyonu 

Şipçenski takımının iki maç yap
mak Uzre şehrimize geleceğini 
haber vermiştik. Takım ilk ma-
çını ayın 25 inci Cuma gilnn 
F enerbahçe ile yapacak 27 nci 
günll de Gençler muhtelitimizle 
oynıyacakbr. 

BULGAR MAÇLARI TER
TiP HEYETiNDEN: 

Bulgaristanın en kuneUi ta
kımlanndan biri olan Varna 
şampiyonu Şipçenski kulübü iki 
maç yapmak ilue 23 Temmuz
da lstanbula gelecektir. 

Birinci müsabaka lstanbul 
ıampiyorıu F enerbahçe takım ile 
25 Tem muz Cuma gün fi saat 
17 de Taksim Stadyomunda icra 
edilecektir. Hakem Şeref B. dir. 

1a Temmuz Cuma IJJO 
,. 

Hariçte 
1 ayh~ Kurut 150 
3 .. • 
6 .. • 
12 .. .. 
Safer 

1349 

-400 
7SO 
1400 

Bu geoekl Ay 

.... 
dahilde 

800 
1450 
2700 

Gane,tn dofuıu: 4,43 - babıı : 19,38 
A11ın doluıa : 23,34 - babl' : 13,I~ 

Naınaz vakitleri 
~ıılt&h Ötte lldacll A11tam Yat.ı 1-alı 
2,48 12.18 ıe,11 111,38 21,14 U2 

I'lava ı 
Bugün rilzglr mOteharnl 

esecek, bava ekıeriyetle açık 
olacaktır. 

Dün hararet Azami 27, at· 
gari 16 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Saat I 9 R. C orkestrası: 

1 - Betoven : Uvertür Leonor. 
2 - Sen Sans : Süvit AT .. İeriyen, 
3 - Meza kapo : Sırm despın. 
4 - Yerdi : fantezi bal maske. 

Pazar günil yapılacak iknci 
milsabakanın macarlara karşı 
çek güzel bir maç yapmış olan 
Gençler muhtelitile icrası mu-
karrerdir. Bu müsabakaya hazır- 5 - Yohanka: vals mami valson. 

k 6 - en Sın~ : mır~ eroilc 
lı olmak üzre Gençler takımı S:ıat 20 • 35 ajans haberleri. 
20 Tem muz Pazar ve 22 Tem- .. 2o . 50 de Caz.. 
muz salı günleri stadyomda iki ı =-============= 
maç yapacağından esamisi zirde Sinemalar : 

münderiç oyunculann mezkQr gün
lerde potin ve pantalonlarilc 
saat 17 de ispatı vücut etmeleri 
muktaıidir: 

Alkazar - Kartallar yuvası 
Alemdar - dikitçi güzeli 
Betiktaş Hilil - Ölüm perisi 
Ekler - Kazaklar 
Elbamra - Moskovalı kadın 
Fransız - Artis aıkı 
Melek - Çıplak aııklar 

Riza, Şevket, Adnan, Ziya, 
Şckip, Reş• t Velit, Hasan, Ni
yazi, Fikret, Nuri, Nazım, Mu
zaffer, Salahattin, Samih, Muh
tefem, Refik. 

At!etizm 

Qpera -Pembe klSşklln dsrarı 
Şık - Hafiycicr kıralı 

Süreyya Kadıkoy-Lcdi Hamilton 
L- ---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiili~.I 

Galatasarayın bugünse
nelik bayranıını yapıyor 

Galatasarayın her sene yap
makta olduğn atletizm bayramı 
bagGn Taksim Stadyumunda ic
ra edilecektir. Memleketin belli 
bqlı ıpor hadiulerinden birini 
tefkil eden bayramın tam bir 
intizam dahilinde cereyan etme
ıi için lhun gelen bOtOn ted
birler alınm11tır. 

San kırmızılı atletlerin bugün 
muvaffakiyetli neticeler alacak
lan nmit ediliyor. Geçen ıene 
yapılan aynı bayram çok gilzel 
olmuı ve muvaff akiyetli netice
ler vermistir. Bugün yapılacak 
mllsabakalara Galatasarayın bn
t6n atletleri iştirak edeceklerdir. 
MOsabakalardan enci Galata-
ıaray ıporcularının kAffeainin iı
tirakile bir resmi geçit yapıla
cak ve bu merasimden ıonra 
mnsabakalara silrat koıularile 
bqlanacaktır. 

Stadyom kapılan, berıene ol
duğu gibi, bu şenlikleri görmc
ğe gelecek olan lstanbul halkı -
na açılacaktır. 

Uzun zamandan beri munta
zaman çalışan GalataıarayL 
atletlere muvaffakiyct temenni 
ederiz. 

iki kulüp blrleflyor 
Üsküdar Deniz ve Üsküdar 

Spor kulilpleri umumi katipliğin
den: 

lki kulübün tevhidi zımnında 
18-7-30 cuma sabahı saat 9,30 
da iki kulüp heyeti nmumiyc
lerinin mUıterek bir içtima ak
tetmeleri mukarrer bulunduğun
dan her iki kulilbe mensup 
müseccel azanın cuma saba· 
hı Üsküdar Deni! kulübüne gel
meleri rica olunur. 

ıstanbul t ~rJfinca ıcramemurlu/andan: 

lstanbul da Tütiln gümrilğü 
mevki inde 34 No. lı 929 - 241 
Ugoti mağazası arziyesindc 

muhteiif bllyUklüktc Avrupa 
kavanoılan derununda beyaz oğul 
balı mevcut olup tahminen bet 

yüz kiloyu mütecavüz mahcuz 
ballar 21 Temmuz, 930 tarihine 

müsadif pazartesi günü saat d~ 
kuzdan onikiye kadar açık art
tırma suretiyle kıymetini buldu
ğu, takdirde peıin para ile ioptan 
satılacağından müşterilerin ma· 

halli mevkürda hazır bulunan 

memuruna 
ilin olunur. 

müracaat etmeleri 

Yü/,selc Mektepler Müba~·aat k~ 

mısfonundall : 
Dumlupınar Hakimiyeti milliye 

mekteplerilc Güzel San'atlar 
akademisine ve Prcvantoryoma 
alınması iktiza eden 2370 çeki 
odun, 2650 kilo beyaz peynir 
ve 1475 kilo kater peynirile 
10000 kilo soğana ve yine Gü
zel aan 'atlar akademisine muk
tezi 125 ton kriplc kömllrOne 
verilen fiatlar mutedil görOlmi
yerek ihale edilmemiş ve bunla
rın 19 temmuz 1930 Cumartesi 
gUnU pazarlık surctile ihaleleri 
takarrilr .etmiştir. Talip olanla· 
nn °/o7,S pey akçelerini Yüksek 
mektepler muhaacbesine tevdi 
ederek alacaklan makbuzla o 
gl1n aut ikide Fındıklıda Gilıcl 
San'atlar akademisinde Ytıkıek 
mektepler milbayaat komi.yonu• 
na mllracaatlan. 

"V AKIT ,,a abo
ne olunuz 

Kll\ALIK ODA VE ~A
MANLIK - No, 27, Kavak 
çeşmesi sokağı , Selimiye 
mahallesi, Üsküdar; seno;ik 
kirası 36 lira, Kiralamak 
açık arttırma, 6 ağustos 

930 çarşamba 14,5 defter-
darlıkta. ( ~1-284) 

* KiRALIK MAGAZ-\ 
- No. 41, ~lehmct Ali pa
şa hanında, Karaköy. Se
nelik kirası 240 lira, Kira
lamak acık arttırma 6 

• 
.Agustos 9 30 çarşamba 
14,5 defterdarlıkta. 

( H-291 ) 

İstanbul 4 fincü icra memur
luğundan : Açık arurma ile parayı çev· 
rilecek gayn menkulün ne olduğu : maa 
bahçe bir bap harap kahvehane. 

Gayri menkulun bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı, numarası : ~lktaş 
yeni mahalle Ihlamur meydanı eski No 8 

Takdir olunan kıymet: Yirmi bir bin 
yirmi beş lira Artırmanın yapılacağı yer 
gün saat: lst. 4 eli icra dairesinde l 1-8-
93o Tarihinde ~aat 16 ya kadar. 

I - işbu gayrı mcnkulun artırma 
şartnamesi 31·7 ·Y35 tarihinden itibaren 
930- J 13 No ile 1st. 4 bü icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebil· 
mesl için açıktır, ltA.nda yazılı olanlardan 
fazla malOmat almak lsteyenler, işbu 

şartnameye ve 930· 1 IS dosya numarasıyle 
m,.muriyetlmize milracaat etmelidir. 

2 - Arttırmayı iştirak için yukarda 
yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 
gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sidlile sab!t olmı-

yın ipotekli alacaklılarla diğer alA.kadarla
nn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak· 
Jınnı ve hu5usile faiz ve masrnfa dair 
olan iddialarını işbu ilı\n tarihinden iti· 
haren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
rile birlikte memuriyetimize bildirilmeleri 
icap eder aksi hnlde haklın tapu slcillle 
sabit olmıyanlar saoş bedelinin paylaş· 

masında hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırmaya işti· 

BARBETTE 
İstanbul'a 21 temmuzda gelecek ve 23 temmuz çarşamba gilnll 

TAK Si H Bo~cesin~e 
temsillerine mübaşeret edecektir 

~~ e~a~N;nrr;m~e~f[~le~B~E!ıB 

COLUMBiA 
PLAKLARINDA OKUDUGU 

. Luiz ve Brodvey 
Şar~ılarını dinlemek Şarttır. 

k MAKBULE Hanıme· on çı an fendinin 

Çimi kız kara kız 
• ·~ • 

·MAVi GOZLERJN: 

.Y Limon çiçeklerinden müs
tahzar 90 derecedir 

DOnyada meYcut bütfin mfitemeddin memleketlerin ıtriyat mille· 
haasısları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnevaz boksu karşııında 
lal ve hayran kalmışlar ve bu nefisŞark müstahzaratından killliyet
li sipariş etmektedirler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar ze
vatı Hasan kolonyası istimal etmekte olup daima sahibini tebrik 
etmektedirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heye
can baş ağrısı. çarpınb zamanlarında bir hayat arkadaşıdır. Fiatlar
da mUthiş tcnzilAt yapılmıthr, 35, 60, 110, 200 kuruşluk tiıclerdd" 
ıatılır. Hasan ecza deposudur. ""

1 

rak edenler artırma şartnamesini okumuş o· ş BAKI Ev· 
men kabul etmiş add ve itibar olunurlar. . • " • 
'e hizumlu maltlnıau almış bunları tema· ~ 1 l 
Üstünde bırakılan g:ıyrı mekulün bedelı ı Avrupada halka ve. bı!hass~ memurm ve .mustahdemın ~ı~f-
zamanında verilmezse gayrı menkul lanna en ehven şeraıt ılc hızmet eden dıspanserler mıııllu 
ikinci bir artnrma ile satılır ve bedel farkı memleketimizde de yeni açılmış yegdne müessesedir. 
ve mahrum kalınan rüzde beş faiz \'C diğer • fti 7 1 Galata Yükıekkaldırım bqında ... 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memıırh·etlmizce alıcıdan tahsıl olunur. 
Beş numaralı fıkradaki şart tahakkuK 
etmek knydile uç defa bagınldıktan sonra 
ga~ rı menkul en çok arttırnnın ustünde 
bırakılır, Şart tahakkuk etmezse artırma 
geri bırakılup alıcı taahhütlerinden kurtu· 
lur ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci ve~a ikinci 
olmasına ve gayrı m~nkule teı\lluk eden 
kanunl hakka ve sauşın tarzına göre diğer 
şartlar. Ararma ikincidir birinci artırma· 
da verilen en çok bedel "500., liradır 
müterakim vergi vakıf ... e belediye rusumu 
alıcıya aittir Yazılan maa bahçe kahve 
yukandı gösterilen I 1 ·8·930 tarihinde 
lsL 4 eli icra memurluğu odasında işbu 
İlıln ve gösterilen arttırma şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilAn olunur. 

I LAN 
Bu .sene ilk eser olarak 930 cTürk 

Ticaret Yıllığı• tUccanmıza pek nafi bir 
surette tertip edilerek iki kısım ilzerlne 
neşredilmiş ve mevkii fruhta vaz'olun
muştur. Gerek i!A.n,ve gerek abone için 
namımıza milrııcaat 'edecek zevattan zir
deki firmamızı havi fotoğraflı vesika ile 
yulı:ardaki tarih ve isimli eserin istenmesi 
bazı yanlışlıklardan muhterem tüccanmı· 
zın vikayesi için ilA.n olunur. 

Ma!Ol Gazilerden Mahmut Osman 
ve şeriki Ticaret ve Neşriyat Yurdu 

zayller 

Nufus lı:lgıdımı \'e askerlik terhıs 

tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağım 
eskisinin hilkmtt yoktur. 

Uzun çarşı bışinda No 112 
Zülfilkar 

§ ltıban mllli bankasından almış 
olduğum bir adet hissemi zayi eyledim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Bozbyük ka~ımp:ışa mahallesi 
Mehmet oğlu zerbek HüSC) in 

BEHAR traş bıçaklarını kullanınız 

Türkiyenin en kıymetli, hakiki ilim ve san•~t mecmuası 
Abdülhak Himit, Yakup Kadri, Ahmet Haşim): Fazıl Ah
met, İsmail Hami, Abdüllah Şinasi Beylerin ya~~ ve ml\· 
lakatlan. Piyes şiirler, cihan edebiyatı, edebi hl•reketler. 

Müracaat - Evi 
Her nevi takibat ve temini meaalih, her lisandan tcrcllme 

ikraıat ve icar itleri kabul eder. 
Galata Kredi liyone bankası arkasında Aleksiyadi Han No. 8-9 Tel Bo. 474 

Müessisi ı K. Ferit ... 

Büyii.k Tayyare Piyankosu 
9 uncu Tertip 1 inci keşide 11 

Ağustos 1930 dadır. 
Keşldcler, Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İ.f, Zirpt 
ve Osmanlı bankaları mUrakıplan ve halk huzurunda 

yapılır. 

Büyük ikramiye 30,000 
Her keıidedc çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

,, 



Nafia vekaletinden: -v AK ı T ı?_:l 
De mir köprü münakasası lKü:~! -~~~!!J 

Antalya viliyeti dahilinde yaptınJacak olan ve evvelce mllnaka- • ••••••••Tarife ....... .. 
saya vazedildiği halde görülen lüzum üzerine münakasası vaktı : 1 Def alık kura, SO : 
ahara talik edilmif olan Manavgat köprüsünün demir kısmı inşa- : 2 .. • 50 : 
atı ıartnameıi tadil edilerek yeniden kapalı zarf usulile münaka- : J • " 65 : 
ıaya konulmu•tur. : 4 2 5 : 

y • • • • 

ihale Nafia vekAleti yollar ve köprüler mUnakasa komisyonunda : ihtivaç kalnıavın·) : 
icra edilecektir : cava kadar ( azaml 100 : 

• • 1 o aı rı > • ıa d · ı · • Taliplermiinakasa evrakını görmek ve tadilitı öğrenmek üzere : ke ! 1 n e ı.' -ı : 
Nafi k ı · il d' ı .. 1 b • nıe uzere nıan.la ı • a ve A eti yo ar umum mü ilr ügüne, stan ul ve Antalya Na- • Ab . . • 
fi b h d' likl • d bil' 1 • onelerımiztn her Uç ayh~ için • a aş mn en ıs enne mnracaşt e e ır er. • bı d f 

1 
: 

Ev~akı on lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti yollar umum : : M:ı: g:~::~ann tuta ~atın i 
IDÜdürUiğünden alınabilir. : için s er kuruş zammolunur. • 

. Münakasaya iftirak etmek i.stiyenlerin şartnamelerine tevfikan • •••··~·-• •••••••••••••••1 

hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 13 • eylul - 930 cumartesi gn- iş arıyanlar 
n6 ıaat 15 e kadar Nafia vekileti müsteşarlık makamına tevdi fı arıyorum _ Tah; lisedir. 
etmeleri ilan olunur. 
~-..,.....-------.:---:----:-----::---:-------- Askerliğimi ikmal ettim. Fransızca Usa-

f nıııt ue eytnm ~nn~nsı istnn~uı su~esin~en: €~~:::::ş
1

l~~:;E
1

:~:~::~::~ 
Usküda.r Nuhkuyusu caddesinde 149 

Satıh k arazı numarada Mehmet Yaşar 
E.ı No. 

178 
Mevki ve nevi 

Teminatı 

Üskildar Altunizade Küçükçamlıca eski 44 yeni 92 
numaralı maa mekan 41 dönüm tarla. 135 lira 

179 Üskndarda Altunizade Nişantaıı mevkii eski 7 yeni 
1~ numaralı 94 dönllm tarla. 190 

71 Üskndarda mukaddema Altunizade elyevm Osma- " 
nıye maballeıi Koşuyolu caddesi atik 13 cedit 31 
numaralı 70 dönüm tarla. 175 

221 Bakırköy Kartaltepe Eskibağlar sokağı 1-3 No. lı " 
400 arım karakol arsası. 15 

Balada muharrer arazi peşin para ile bilmüzayede ıatıl .. d" 
talipl · ih 1 d'f 28 7 93 acagın an e?11 a eye milsa ı -. - O pazartesi gUnil saat on altıda 
fUbemıze müracaat eylemelen. 

istanbul Erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

1 - Mektebimizde lise arta kt . 
tebi mezunlanndan J ~ me ep, ımam hatip mek-

Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Re

mington markalı Türkçe, İngilizce kltv
yeli İdarede 11 numaraya müracaat 

Acele ve kelepir sablık peru· 
kar salonu - Ayda azamt 400 as
gari 300 lira hasılat temin eden kadın · 
ve erkek perukdr salonu satılıktır. 

Kadıköyünde Rıhtım boyunda odun 
tüccarı Orakyan beye müracaat 

Acele satılık arsa - Çifte ha

vuzlarda Amerikan mektebine varmadan 
sahilde, yeni postane caddesinde Şekerci 
Nazım beye müracaat 

Satılık otel ve gazino eşyası -
Sirkecide Rumeli oteli ve gazinosun

da mevcut mobilya satılıktır. 

Müteferrik 
Müracaat evi - Yakında açılıyor· 

Bu milessesede ashabı mesalihin her no
vi müracaattan kabul edilecekdr. 

olmak ve 19 temmuz ~~~ e~e yeniden gireceklere münhasır 
bulmak tizere l k a başlayıp 4 eylül 930 da nihayet 
olanlann Yesaik"me.~ e b. «~» kurslan açılacaktır. Bu ıeraiti haiz 
gtın 10 da 12 ı ı e ır te 19 temmuz 930 tarihine kadar her 

- n arasında Erkek muallim mektebine mUracaatlan. TercDman ve - Alım, satım, icar, 

Ziraat bankasından: 
Kariyesi 

Sokağı Cinsi No. lhale edile-
Maltepe cekleri gün 

» Dörtyol Hane 8 4-8-930 
.,, » • 8-1 " Kartal GUlsuyu » 14 

" 
" 

Köşk ve 42 dö- 14 •• 
Pendik Meşeliayazma nüm arazi 

" Mübadil Hane 11 
" 

" Bagdat » 619 
" » » DükkAn 620 
" ,. Cavitpaşa Hane 518 
" .. Bağdat » 626 
" 

" İstasyon ,. 510 
" 

" kala " 
557 

" 
" Karabekir 

" 
511 " ,. Bagdat Dtıkkin 549-16 " ,. » Hane 525 

" ,. Defne Bostan 17 ,. 
,. Hatboyu Tarla " 
" Çetinceviz 

" " 
" İstasyon 18-8-930 • 
" Tavşanlı ,, " 
Gayri mftbadillere ait balida yazılı emlak hizalannda gösterilen 

günlerde ihaleleri yapılmak üzere kiraya verilmek için müzayedeye 
çıkanlmışbr. Taliplerin pey akçelerile mezkilr günlerde saat ikiye 
kadar bankamıza mliracaatlan. 

Erzak ve yaş sebze munakasası: 
İstanbul Nafia Fen mektebi 

mübayaat komisyonundanr 
Mektebin mayıs 931 gayesine kadar ihtiyacı olan et, ekmek ve erzakı muhtelifes:Ile 

mangal kömüri.ine yevmi ihale olan 29 haziran tarihinde teklif olunan Hatlar gali görül
müş ve yaş sebzeye biç talip çıkmamış olduğundaomevadı mezküre ayn ayn şartname· 
lerle ve kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. Evsaf, mikta.r ve şera
iti sairesini öğrenmek istiyenlerin eyyaım tatiliyeden maada her gün Giimüşsayunda 
mektep idaresine ve münakasaya iştirak edeceklerin de yüzde yedi buçuk nisbetin· 
de teminat akçesini müessesatı iktısadiye muhasipliğine bitteslim alacaklan vezne 
makbuzu ve Ticaret edasında mukayyet bulunduklarına dair veıaikle birlikte yevmi 
ihalede olan 27 Temmuz 930 Pazar günü saat 14 temektepte müteşekkil komls

yonumuza gelmelerl 

Nafıa Vekaletinden: 
Devairce yapılacak mfizayede ve münakasalara ittirak edecek

lerin ticaret ve sanayi odalanndan birisinde mukayyet olmaları, 
ticaret ve sanayi odaları hakkındaki 22 nisan .341 tarihli kanuna 
istinaden tanzim kılınmış olan nizamnamenin 127 inci maddesi ica-

bındandır. 
Binaenaleyh Nafıa VekAletince mllnakasaya çıkanlmış ve bun

dan sonra çıkanlacak olan yol, köpril ve aaire nafıa itlerine müte
allik milnakua şartnamelerinde zikredilmil olsun, olmasın taliplerin 
behemehal ticaret ve sanayi odalarından birisinde mukayyet ol
duklannı vesika ile isbat etmeleri IAzım ve kanun mukteziya
hndandır. Mu.ğl.~ oilayet nal-·ia ba-~ mühen- :~ca;~~ıa:~~"~:,.:'.'ıı. .. .ı.nterdl-

d l 
_ ;J l Y Galata Köpriibaşl Mehmet Ali 

lS ıginden· pa~a han No. 33 Lise talebesile Fransızca öğren-
Bodrum-Akyoı Ozen:de Bodrum mebde itibarile albıar metre i~~Dm a ~~11~1 ~llM mek İsti yenlere: 

•çıltlığında 9+600kilo M. da 2456 92 lira bedeli keşifli H . r. A. Kutiel Fransızcanın ruhu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek lçlnMuallim ; i;_ 12+666 K. M. deki 6257,,64 li;a bedeli keıifli Hacı M:ıı:~~~: Muayenehane ve redavii clektrikt Bit Efendinin ( Gayn kıyasi fiiller rehb~ri) ni. alinız: Fiatı 5? 
l . +650 K. M. de 3168,88 lira bedeli keşif Koca sahre kö ril- laboratuvarı. Karaköy Topçular caddesi 34 postai parasile 65 kuruştur. Ankara caddesı Muallımler kitaphanesı. 
erıle 40,000 ve 41+-000 ve 42+000 K. M. larda iki ç P tr 

•çıldığında Oç adet muhtelif menfez 28 temmuz 1930 p ıertr ~e .. 0

0 •aat b k lı rf aza e ıı gun on qte apa za usulile ihale edilmek llzre ü k 
çıkanıd .. d li 1 • ·ı.. m na asaya 
unı • ıgıdn .an • tda phennk vı aylet kmerkezlerinde bulunan ıeraiti 

umıye aıresın e are et ey eme kaydile teklifname) · · k 
IDUa • ti ·ı b" l'kt M "l ennı anune yyen temına an e ır ı e ug a vilayetine gönd ı 
fazı 1 • • 1 • b 1• erme eri ve 
. a ma ümat ıatıyen erın eş ıra mukabilinde Mug" la N fi d · 
•uıd r L t1 • • lb 1 • . a a aıre-....._ en evraK sure ennı ce etme erı dan olunur. ,,, 
Balıkesir rilayeti encümeni da
imisinden: 

Firengi milcadelesi için lüzumu olan 2000 liralık Mayıster ftç
>:Uz markalı neoıalvarsan ve 700 liralık toı markalı bizmojenol 500 
liralık kodeks .. iyodür döpotas 21 temmuz 930 tarihine mft elif 
Pazartesi gtınO saat on beşte. ih~l~ edilmek ilzere yirmi gün :~d
detıe aleni mllnakasaya vazedilmııtir. 

Talip olanlann yll~de • yedi buçuk nisbetjnde pey akçelerini da
lı.• e~el vezneye teslım ıle makbuzla~ v~ yahut banka mektupla
rde bırlikte yevmi mezkdrda encümenı V?IAyete müracaatları ilan 
olllnur 
...___:.:_~~--------:'.=--==--:==:--==--------~~--

lstan bul P.T.T.B. müdü .. 
riyetinden: 

Vesaiti nakliyede kullanılmak üzere 6500 kilo benzinle 300 kilo 
Qıakine yağı aleni olarak münakasaya vazolunmuştur. Münakasa 
~iustosun ikinci cumartesi günli saat 15 te icra kılınacağından ta
Uplerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatelerini ha
llıilen BaımndDriyette mUteşekkil komisyona gelsinler. 

Baytar tabibi olmak istiyen lise 
mezunlarına 

Yüksek Baytar mektebine bu sene 40 lise mezunu 
Alınacaktır. Mektebin tahsil müddeti sekiz ıömestirc 
olup leyli ve mecanidir. Talebeye elbise, çamaşır ve 
cep harçlıjı mektep tarafından verilir. 

Hükumetin hayvan islah ve çoğaltılmasına fevka
l&de ehemmiyet vermesinden dolayı baytari tababet 
mesleğinde f!ençlerin istikbali .temin. edilmiştir. . 

Vilayetlerden talip olanların yol masrafım mektep tesvıye edecektır. Kabul olunanlar hemen şım• 
diden mektepte kalabilirler. 

Kabul şartlan : 
A - Lise veya maarifçe lise derecesinde musaddak mektepten me:zun olmak. 
B - Tiirkiye Cumhuriyeti tabaasından bulunmak, 
C - Yaşı on sekııden a9ağı ve yirmi beıten yukarı olmamak. 
D - Sıhhi ahvali tahsile ve ata binmeğe mllsait olmak. 

Bu şart) arı haiz olanlar istidalarına: 
A - Lise ıebadetnamelerini, 
B - Nüfus teskerelerini, 
C - Polisten musaddak hnsnnhal vesikalannı, 
D - Dört adet kartonsuz vesika fotoğraflarını 
bağlıyarak lstanbul'da Selimiye'de Yüksek Baytar mektebi rektörlllğllne, vilayetlerde Bayta MüdUri· 
yetlerine müracaat etmelidirler. 

Mektebe kabul olunanlar, hizmeti mecburiyelerini ifa edeceklerine dair Noterden musaddak nü· 
mune veçhile bir taahhütname vereceklerdir. 
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