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Cumartesi 

19 
7~ay} 1930 
Temmuz 

a 
tJ ı Salih Pş. 

..... k b•J . Bugü:n Çaldıran 
Yunanlılar mu a ı proje- dan Beyazıta 

mizi kabul ettiler gidecek 
Şarktaki ~yan sahuından ge

len haberlere nazaran (Çaldıran) 
ve (Van) taraflannda baılanan 
tarama hareketi devam ve inki • 
ıaf etmektedir. (Zeylan) dere
sindeki asilerin toplu bir halde 
imhasından sonra (Van) a giden 
Kolordu kumandanı Salih Pqa 
(Çaldıran) a avdet etmiıtir. Ta
rama hareklbm bizzat buradan 

Misakın tanzimine yakında başlanıyor 
Atina, 18 (Anek) - Ttırkiye ı verdiği cevapta Yunanistanın 

ft.e Yunania~n arf'-~ı1'da akti mıt· Türk P"'"ll\,~oi kabul ettiğini 
karrer dostluk" · söylemiştir. 
ve hakemlik mi· ._ 
sakı hakboda 
Yuunistan bir 
proje tanzim et-

Y unaniıtanın 
bu cevabı üzerine 

misakın tahrir 
. mit ve· Ankara
y,a g6ndermitti. 
Don Ttırkiye 

ve tanzimine idare etmektedir. Tathir ameli
başlanacak ve yesi neticeainde (Karak&ıe) ile 

· 1tefirl Enis Bey 
Ywn Jıariciye 

1 • t 
ııaz1nm zıyare -
h D.ukabil Tllrk 
~eaini · tevdi 

· ~tir. Muka· 
bil TOrli: proje
•i YUJian pro
J;.~. ancak 
ba~ı 'kelimeleri 
tadil etmektedir. 

M. Mibalakopuloa 

diğer muabede
lerle beraber 

imza edilecek-
tir. 

M. Mihalakopu
los Yunanista-

nın muvafaka-
A tlna sefirimiz Enlı B. tini bugün tah· 

1 riren de Tllrk sefirine bildirecek
Enis Beye tir. 

iş tabipleri toplandı 
fermili ·bir dişçi hakkında mahke

. meye müracaat ediliyor 

Düakü toplantı çok hararetli oldu 

lçtlm11"4 bulunan dl~ tabiplerinden bir gurup 

Diıtabipleri dUıı aabah cemiyet daha iyi olmak üzere bir diı macu
tberkeıinde albaylık içtimalannı nu ve ampul imal ederek satmatı 
yapWar. Celseyi cemiyet reisi teklif edildi. Bu teklif ve iki aza 
H. asan Hayrı bey açb. Gazi Hz. tarafınd b kt an azı no alanna itiraz 
ile Bqvekilimize, sıhiyye vekiline edilen yeni nizamname kabul 
tazim telgraftan çekilmesi hak- ediltii. İstifalar dolayısile açılan 
kındaki teklifin kabulünü mntea- yedek azahklara gizli reyle Oı
ltjp cemiyetin alb aylık mesai man Burhanettin, Ruhi Vamık, 
raporu ve billnçosu okunarak Marko Kalfayan, Karako, Bizan
liabul edildi. tizoı beyler seçildiler. Hesap 

Bundan sonra idare heyeti müfettişliklerine Osman Burha
tarafından huırlanan yeni niı:am- nettin ve Cemil beyler tayin 
name IAyıbası okund~ Bunda edildikten sonra, Osman Burha· 
cemiyetin yeni faaliyeti esasab nettin bey ve on beş arkadaşı
olarak konferaııalar tertibi taavün nın imzasını taııyan bir takrir 
aand~ teaiai, bir okuma evi okundu. Bu takrirde, diş tabibi 
açılmuı ve bilhassa mutatabbip- Şekip Rifat beyle aralarında 
)erle mOcadele etmek ve idare çıkan bir ihblAf dolayisile diıci 
heyetine ikbaadi teşebbüslere Haçik Zangoçyan efendinin diş ta
ablmak için vhi selihiyet VCI"" bipleri aleyhinde sözler söylediği 
m~k. gibi maddeler vardı. Cemi- ve tahkir mahiyetinde olan bu 
y,etin piyuadaki mecunlardan [Alt tarafı 5 inci sayıfadaJ 

(Van) aruındaki yol ~çılmııbr. 
Bu yolda kamyonlar yolcu taıı· 
maktadır. Difer taraftan Çaldı
randa da asilerin kestikleri tel· 
graf telleri tamir edil.mittir. 
(Ağrı dağı) eteklerinde (lgdır)a 

tabi (Konaklar) nahiyeaine sal
dıran aıiretler ile orada bulu
nan kuvvetlerimiz aramada mil• 
sademe devam ederken hudut 
(berindeki Ruı karakol kuman
danı yilzbqımıza haber gönde
rip icabında bize yardım etmek 
Dzere hOkQmetinden emir aldı
ğını llylemlt .. ha baıuata ce
••p iatemiftir. Ylb.bapız me..
cut kuYYetin her zeman uilere 
karıı gelmeğe ~ olduğunu 
cevaben bildirerek Rualann gaa
terdikleri bu dostluğa tqekktır 
ile mukabelede bulunmUfhır. 

Çaldıran ıahumda yapılan 
tarama hareketi bugtıa ikmal 
edilmiş olacaktır. Bundan sonra 
harekltın merkezi sıkleti (Ağrı 
dağı) na intikal edecektir. Salih 
Paıa bugUıı Çald11andan (Be· 
yazıt) a giderek kararglhım 
orada kuraca1' •e ondan sonra 
mlinhuıran Atfı daiJ vaz'iyetl 
ile meığul ôla.Cakbr 

( Alt tarafı 5 hıd 11yıfada ) 

HediY:elerimiz 

~uponlarımızı 
saklayınız ! 

Hepiniz kaza
nacaksınız 1 

Kar•a yalnız hedlveler
rln çeıtılert araşınü 
olacak. 1$leyenler kar~· 
avı ellerlle çehebllirler 

~ 

Varın ( Vakıt ' 

12 sahile 
llAve: - Çocuk MJhlfen 

• 
· Çal~şan almanya 

M. Nermi Beyin 
makalesi yannki aa1:_if!ımızd'.:dır. 

- - - ~ 

V -A-K .. 1- T -
ın 

Hediye kuponu 
No. 2 , 

_.........., -
Galatasaray 
atletleri dün 

senelik 
bayramlarını 
muvaff a-kıyetle 

yaptılar 

Yeni yüksek 
atlama rekorumuz 

l,83dür 

( Yukarıda) Haydar B. atlarken 
( .R.şalıd1J ) yarışa l~tlrak eden H.lar 

/Yazısı 3 /Jnca sayı/ada: 

Fevzi Pı. 
Ankara, 18 (Telefon) - Btı

yOk erklnı harbjye Reisi Mllşir 

F eni Pata a-eldi ve mersimle 
kartılandı. 

Recep 8. 
Ankara, 18 (Telefon)- Nafia 

vekili, pazar gllnll otomobille 
Yabanabat tarikile Zonguldağa 
hareket edecektir. Oradan latan-

• - Biz ' bu Tı lvafetimizle sıcaklitn bunalıvoruz; şu 
erkekler ne y1Jparlar bilmem ... 

- Onlar mizahi yazıların daimi okuvucularıdırı ha.
raretlen perva!arı olrtıaz .•• 

• .ı. 
ın • 

N 
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Niçin? 
Bir 'bo.hçe sahibi Türk mu• 
siklıin4S14rına yol verip 

verine ecnebileri mi iJlıyor? 
Dün matbaamıza Taksimde 

Panaroma bahçesinde çalışan 

Türk musiki san'atkirlarından 
mürekkep bir gurup geldi. 

Bahçe sahibinin Romanyadan 
musikişinas getirttiğini ve bunla
rın gelmesi üzerine 10 kişiden 
mürekkep olan kendilerine yol 
verildiğini söylüyerek tikiyette 
bulundular ve ayrıca bu hususta 
hükumete de müracat edecek.le
ni de i live etti. 

Bunun Uzerine bir de şikay?t 
olunan tarafı dinledik. Bahçe 
sahibi diyor ki: 

- Bunlar yeni taavün cemi· 
yetine dahil değildirler; Uç Türk, 
bir italyan, bir iki Rum ve Ya
hudiden ibarettir. 

Bir ay kadar çalıştılar. Şimdi 
Romanyadan bir takım getirdik. 
Ve ayrıcada cuma günü taavün 
cemiyetinin gönderdiği heyeti 
çalıştıracağız. 

Fuhuıla mücadele 
Polble beledive zabıta5ı 
birleşiirilmiyecek mi? 
Zabitamn fuhuş ve kumarla 

mOcadeleıi şiddetle devam et
mektedir. Yeniden birkaç umum-
hane, kumarhane ve randew 
evi kapattırılmıştır. Bu gibi yer
lerden kanuna ve nizama muva
fık hareket etmiyenler hakla
nnda müspet deliller tespit 
edilir edilmez derhal seddedil
mektedir. 

Geçenlerde lstanbuı zabıta· 
sındaki sivil memur adedinin 
tezyit edileceği yazılmıştı. T ah
kikimize göre böyle bir tasavwr 
yoktur. Gerek resmi gerek sivil 
memur kadrosunun tevsii için 
bir ihtiyaç hissedilmit dı?ğildir. 

Belediye zabıtasıyla polisin 
tevhit edilmesi ve beledi cürüm
lerin polis tarafından takibi hu
susunda da henüz takarrür et-
miş bir ,ey yoktur. Alakadar 
bir zatın kanaatine göre bir 
bütçe iti olan bu tasavvurun 
bu sene tatbikine pek ihtimal 
verilmemektedir. 

bula dfinecek, lstanbulda bir 
hafta kadar kaldıktan sonra 
garp ve cenup vilayetlerimizi 
gezecektir. Bu seyahat Ankara 
Sivas hattının küşat resmi yapı-
lac.k olan 30 Ağaatosa kadar 
deTam edecektir. Recep bey 
Sivaıta meraaimde bulunacaktır. 

Seyahat eınuında vekil beye 
demir yollar erklnından bazılan 
ve bu meyanda inıaat mlldürtı 
izzet bey refakat edecektir. 

İngiliz emper.yalizmine karşı 

Kamarada sol · cenah ! 
Hint meselesi yüz'ilnden Avam Ka

marasında bir hadise oldu 
Londra, 17 (A.A) - Avam Kamarasında amele fırkası sol 

cenabına mensup M. Brocvay. M. Makdonaldın Hint iılerine dair 
sorulan suallere vermiş olduğu cevaplardan sonra oturmaktan im
tina ettiğinden ifayı vazifeden menedilmiştir. Bunun üzerine yine 
sol cenaha mensup meb'uslardan M. Becket, '*bu ayıptır,, diye 
bağırmıtbr. MumaiJeyh kamaranın birkaç altın armasını alarak 
umuruna koymuı ve bu suretle gitmeğe hazırlanmış ise de bu 
armalar zorla elinden alıomıştır. Bunun üzerine M. Makdonalt, M. 
Beckettin de ifayı vazifeden menedilmesini teklif etmiştir. Başvekil 
her iki meb'us hakkındaki teklifleri büyük bir ekseriyetle kabul 
etmiştir. 

M. Brockvay, Hindistandaki vaziyetin vehametine mükerreren 
işaret etmiştir. Mumaileyh, 5 binden fazla kadın ve erkeğin Hin
distanda mahpus bulunduğunu ve Hint meselesinin hallıne ait son 
ümidin de mahvolmuı olduğunu ı6ylemiştir. M. makdooalt muma
ileyhin bu beyanatının aslU esastan ari olduğunu ıöylediği son 
kısmını şiddetle tenkit etmiştir. 

Vali Gendi ile g6rüşmeOi kabul etti 
S mla, 17 (A.A) - Bir takım mektuplar teati ediltikten sonra 

Hindistan valii umumisi, mutedil fırkaya mensup iki Hintlinin 
sulhun acilen tesisi lüzumuna ikna etmek Uzere gerek Gandi ve 
gerek diğer iki mahpus reisle görüımeleri hususunu kabul etmiş 
olduğunu beyan etmiştir. 

lngiltere ile Irak arasında 
Bir ittifak aktolundu. Müddeti 25 

sene olan bu ittif aknamenin 
esas hatları nelerdir? 

Londra 18 (A. A.) - lngiliz- Irak ittifak muahedeainin metni 
neşrolunmuştur. Muahede lrakm Cemiyeti ayvama girdiği andan 

'itibaren 'meriyete geçecek gene bu andan itibaren inııilteranin Irak 
üzerindeki mandası bitecektir, 

iki memleketin müft:erek menfaatlarına temas eden bilcümle 
harici meselede Londra ile Bağdat arasında sıkı bir istişare yapı
lacakbr. Bir taraf bir harbe girmiş bulanacaiı zaman diğer taraf 
ona müt~efik sıfatıle yaadım edecektir. Bu cumleden olararak İn· 
giltere lrakın şehirlerinden, limanlarından demir yollanndan, nakil 
vasıtalarından tayyare karargahlarından istifade edecektir. 

irak hükumeti Bura civarında ve Fıratın garbında tayyare 
karagahları tesisı için ingiltereye bir kısım araziyi kiralayacakbr. 
hinaldi ve Musuldaki İngiliz kuvvetleri buralarda beş sen kalacaktır 

Irak için hariçten istifan bir askeri heyet celbi kararlaştırıldığı 
zaman ingiltereye mllracaattolunacaktır 

Mua\edenin mnddeti yirmi bet aenedir. 

••••• 
iskenderiyede nümayişler 

lskenderiye, 17 (A.A) - Saat 19 a doğru bir takım nUmayiı· 
çiler bajıra çağıra ıokaklan dolaımıtlardır. Nümayişçiler asker 
tarafından dajıblmııtır. Arap mahallesinin methalinde bir ikı ateş 
teati edilmit bir kiti hafifçe yaralanmıştır. Sükun iade olunmuştur. 

Şiddetli zelzeler 
Londra, 18 IA.A] - Gazete

lerin Rangon'.clan istihbarına gö
re şiddetli bir zelzele Rangon'
nun 60 mil şimalinde bulunan 
Tharrawaddy'de hasarata sebe
biyet vermiştir. Birçok evler yı
kılmıştır. 50 kadar kişinin telef 
olduğu zannediliyor. 

Guetemala, 18 [A.A] - Muh
telif şiddette 21 zelzele hissedil
miştir. Miyut~ volkanının indifa
ından endişe edilmektedir. 

ispanya kıralı bir 
kaza geçirdi 

Londra, 17 [A.A} - lspanya 
kıralı 13 üncü Alfons'un rakip 
olduğu otomobil bu sabah Bu
kingam sarayına doğru gitmek
te iken Haytpark'ta bir kadm 
tarafından idare edilmekte olan 
bir otomobille müsademe et
miştir. Şoförün oturduğu yerin 
arkasındaki camlar parçalanmış
tır. Kıral, hemen otomobilden 
fırhyarak kadının elini sıkmış ve 
yaralanıp yaralanmadığını istif
sar etmiştir. Her iki arabamn 
rakipleri sağ ve salimdir. 

Bir Alman vapuru açık 
deniz de yandı r 

Londra, 18 [A.A] - Rangi
tata namındaki lngiliz vapuru 
göndermiş olduğu bir telsizde 
Okyanus atlasının ortasında 
yanmakta olan ve batmak üzre 
bulunan Rargis namındaki Alman 
vapurunun bUtiln yolcu ve tay
faamı tahlis etmit olduğunu bil
dirmiştir. 

40 Bin amele daha işıiz 
Bombay, 18 [A.A] - Stok 

malların birikmeıi ve ticaretteki 
buhran dolayısile yeniden 14 
iplikane Ağustosun birinde ka
panacaktır. Bu suretle 40 bin 
amele açıkta kalacaktır. 

Tayyarecilik sahasında yeni 
b'r rekor 

Perpinyao, 17 [A.A]- Bariye 
kolağası Pariı, bir deniz tayya· 

re.sile 31 saat 1 dakika ve 31 
aaniye zarfında 500 kiloluk bir 

yükle 4200 kilometre 836 met
re katetmek suretile blitUn ci· 
han müddet rekorlarını kırmıştır. 

Sahtekar tevkif edildi 
İzmir, 18 ( Vakıt) - Sahte 

veraset iliınile Emlak bankasın
dan para alanlardan Demir Ali 
tevkif edildi. 

Efkarı umumiye 1 
Babaların hakkı 

ızmirJe bir aile kızının sevgilı 
J•o!unda atıldıffı maceran bır 

saf itada efkarı ıırnumiye)li, gazete
leri alc1l~alatzdırırdı : 

Kaçıp ortadan k.a~·bolduklart ve 
bu /wybo:uşfa lzükii.met ve ya bir 
üçüncü şahıs zar.ır glJrdiiJ:!ü, ortada 
kavbolanm hayatı, men/ aati mevzuu 
bahsolduffu vakit 1 

Anladık. k.i bir kız, bir erk,ejfi 
sevmiştir; yaşı, k.en1i baştna, dile
diği gibi har .:ket etmesine müsait I 
Bilgün evle11efJWtler, yarm çocukları 
olabilir. Kimseden , lıanurı, hatta 
ahlak. nc;zaruıda suç sayılacak bir 
müdahale de yok ... Artık, bu hikd· 
ye burada kalmak ltizını delfil midı? 

Halbuki ... işle tntturmuş giai-
yortız, bu k.:zm aile rşini bir gazete 
meselesi yapmışız : 

- Ne haMa bu kızı babası ev
latlık'an çıkar:r ? 

divoruz ! 
Canım, /Ja memlekette bir çocutq. 

baba olmak lıerkes:n Jearışaca~ı bir 
mesele midir ki, bir çocutun kendi 
ailesinin adını taşımak., taş:mamak, 
mirasını almak., veya bundan mah
rnm kalmak keJ1fiyetint bir gaze· 
teye maletmek haklı olabilsin. 

bir a tam malına trsarruf ede-
mez mi? çocafunruı kamınt lı:ssesini 
muhafaza ederek iisıilnü lsteditme 
tahsis edemez mi? bir baba kendi-
sıne ve ailesine k.arşı mükellef ol
duUu vazifeyi yapmamış te.ldkkisile 
bir mirascıstnt mirascılıktan isk.at 
edemez mi ? miras halıkt sakıt olan 
birinin davasını, muhakkak, bir ha
kim bile gizli mulıakeme eder. 

bırakınız şıı babaları, daha d/Jrı
yara gelmeden. bin bir türlü kahır
larına k,atlandJ~.ları ÇJcaklarına 

karşı eben baba del!llmi.yim?· deyemi
yorlarsa, bari, ben lzür bir adam de
dilmiyim ? de.yebilsinlu ; cemiyetin 
bir ferde yüklediti bu ajır külfetin. 
bu kadar da bir nimeti, terbiye 
hakkının bu'ladarcık bir müeyyidesi 
olmasın mı? 

Türk-Alman muahcdes) , 
Berlin 18 (A.A) - Raybiştağ, • _. 

Türk-Alman ticaret muahedesini 
kabul etmiştir. 

Maliye vekilimiz 
Maliye vekili Saraç oğlu Şok

rü: beyin ahiren takarrür eden 
Avrupa seyahatinde Fransaya 
gideceği yazılmışsada tahkikab· 
mızda vekil beyin fsviçreyi zi
yaret edeceği anlaşılmıştır. 

Tarihi bir vazo 
İzmir, 18 (Vakıt) - Milittan 

evvele ait kıymetli bir gümüı 
vazo bulunarak müzeye kondu. 

Üsküdar muallimleri 
toplanamadılar 

Üsküdar muallimler cemiyeti 
dün C. H. Fırkasında bir içtima 
aktedeceklerdi. Ekseriyet olma· 
<lığından içtima baıka bir güne 
kalmıştır. 

VAKiT ın tefrikası ı 38 lecekti. Şinıdi hi11ediyordu ki ya- yin evinden çıkan bu bedmeıt kafi- mamış yüksek tabakaya mensup bu 

İli H • L ~ ranın en acısı, ne kurıun, ne farap- leyi aeyrederken karısının onlar a- sürü, yanlarındaki adamın kabur• 
&. • ._ • nel, ne de ıün1rü yarası, hiç biri de- rasında bulunması ihtimalile onla- gaları altında bir mahşerin kayna-
~ ~ il!!!!!! ğildi. Aııl yara dinmeksizin hana- rı gözlerinin büyümüı hadekalari· dığmdan, bir yanardağın lavlar aa-

•N•U•H .. A-R•R=!ii,•Ril!Iİ : ... ·s·c·L•AllJ ... -H·A-T•T-ıır N-·E·N ... i s· ... yan ve öldürmekıi:ı:in 11zlatan a- 1: seyretmekte mazurdu. Bu müşa- çarak homurdandığından habersiz, 
u.:aıwm........ıw.m• ııl yara buydu.... hedelerin her defasında bir inkisa- uzun ve hayasız kahkahalarla oto-

.. .. . . . Haıan Müeyyet Be yden'l l ·ı k 1 . . mohillere gömülür, bir ziya ve ıe-
Ruıtu, hem de yüksek tabaka- tın pek maruf hır ıımuı olan Ha· . . k l k 1. 

1f ehn ~e rı haya ı e ar§ı aşır, kalbı, sevınç d .. , tı"le uçup giderlerdı' 
M.. B · · k .. evının apı arını ema ı a rıle k t d k l d a sur a ..• ya menaup birçok erkek ve kadın- ıan ueyyet eyın evı, apııı o· .. . • ve ıı ın ı arasın a a ır ı... .. ··nün •. Y • 

ı b·ı· d k' 1 l k 1 nünde bekliyen aıkeri otomobiller du§man zabıtlerıne açık bulundu- Çok defalar deli gibi olduğunu O ~ece R:~ştu b' gd~ g~lı~ı u 
ar ı ıyor u ı aa on arını, apı a• 1 h h . b' 'd. lu b' b d 1 f d 1 . . . nua Agayı kuplere m ırmıtb Bu· 
rını artlarına kadar düşman zabit• e er anıı ır ev mı ır, yo a ır ran u eyyuı, . ~~a eıe . ~\' etın hisseder, ıçınde ye'ıin verdiği va- b b b b . .' d 
1 · ı d f'lh k'k b Müttefikin kararıahı mıdır insanı en yüksek meratıbu mesanıdıne er- hi bir arzu duyar hayalen o kadın- na se ep oşu oşuna uyuz en 
erıne açmıf ar ı. ı a ı a u ' • · ı d d • . ' N ' t kuru• k h 

bak b ·ı ı · _ tereddüde ıokmuyor muydu?... mıt ınıan ar an 1 • !ardan birıni kar111 farzederdi. umana ~~ ~n T a ve pa• 
ta a menıu u, mı yon arca ın y k 'ki · • kı "l"k B k k rası vermesı ıdı 

1 h ·· ld w b h On ıekiz kurıun ıarapnel sün· e onun emı erını rıp ı ı - u or unç ihtimal nazarında · 
aan arın qru neıro ugu u &rl>"' , ' 1 . . k b 'l'kl . k k R .. tü mademki hu kadar 
t b' h't d.... · gü yaraıile delik detik olnıut bir erını çı ananız, u 1 1 erın, ız- tahakku etseydi diye düşünürdü uş ' geç 

b~ ·~ feanlı ve cenh~le vdermek~~ılgı· k lb d·· .. d'I b h.e.'l • gın günet altında kara toprağın ü· O zaman on~n üzerine naııİ gelecekti, o halde ne c kadar acele 
ı, 101 arın ıe ır er eve oy er• a ura onen vucu ı e u a.ı eyı . ~·ı A ·d ı k"' 1.. .. .. .. l'k 

d 1 kt . ki .b. ı:td"'kl • t k R'l t" 1 zerıne eeı en na o u oy usunun saldıracağını parmaklarının hirı edecek, ne de uste ı 10 kuruıtan e aç 1 an ııne er gı ı u u en seyre me , uf uye azap ann en e- 1 d k I 1 .. 1 ' k kt 
. . h" . 1· • • • d ka dak' a nın an a an ter er e yoguru muş kelepçe şeklinde onun boğazında çı aca ı .. 

ıünlerde açlık nedır ı11etmemıt- ımını venyor, on a rı11ın ı olduğunu görürdünüz. Anadol 'da 1 kil"tl '" . h "I d Zaten şu Numan olur ödlek t~ 
1 b"lak' k · · t f d · eve hücum ederek pençerele i kır- u nası 1 enecegını ta ayyu e er· 
er, 1 11 ço yıyıf en eıa 1 nıı- k d b ld i b lr hail kızıın ıüneı altında kara top- di. Çok defalar bu düşüncelerin- resin biri değildi. Kendisi tenetir• 

deye uğramıtlardı ma ve ora • u u u ve u acaiı w •• • w • 1 .. 1 . d ki 1 d 1... b. k"t"' k k akl k .. .. . . ··· . . k d k ki . kur b" , .1 r~gm uzerıne egı en yuz erce ınaan en, parma arının avuç arını e· ıge ır o u arı apatnı a ıya-
. Ruıtu, mılletın perııan vazıy~· • ın v.~ er. e erı, • ır ye 11 e bılafaııla ohun için, karısına fon· lecek kadar etlerine gömülmüt ol· met kopmamıştı ya... Tut ki bunu 

tı karııaında kadın veya erkek hır kolları uzennde havaya ~aldırın~, dan, kızına pandantif ve kendisine muının verdiği acı ile uyanırdı... Rüştü gönnüt olsaydı, ne olacak· 
Türkün, bir müıtevliye kapııını aç• v~. tıp~ a:.ağa takılan b~r .taf, ol- fampanya ve sigara paraaı yetiştir- ltret sofrasından yeni kalkan, tı? .. Bekçi olmakla insanlıktan çık· 
maıı ıöyle dursun, ona sıkmak ü- mut bır kopek fırlatır gıbı onları mek için çalıııyorlardı... nefesleri henüz içtikleri buzlu şa· mak mı lazımdı?.. Bugüne bugün 
zere el uzatmasını hile havsalasına ardı ardı ırra yüzü koyun ıokağın Umumi harbin, bilhaua nıüta- raplarm rayihalarile mayhoş, aaç· erkekti.. Bu yattan sonra Galata
aığdıramıyordu. Uzağa gitmeğe ne kaldırımlarına fırlatmak iatiyordu. rekenin memleketin içtimai ve ah· ları dağınık, etekleri burutuk, iç nın kömürcü sokağında kapı kapı 
hncet .... Niyazi Beyin evinden dört Ancak o zaman ki aldığı on sekiz llkt manzumesinde bir turiş husule çamaıırlarmda itledikleri günahla- gezerek karı mı arıyacaktı? ••• 
kapı aşırı evde oturan ve memleke-, yaranın acısını ve ye'aini dindirebi· getirdiğini gören Rü9tü, Niyazi Be- rın hararetleri henüz geçip kuru- ( Bitmtdı J 
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Dünkü atletizm bayramı 
nasıl oldu? 

Yüksek atlama rekoru 5 santim farkla kırıldı 

IJilnlca mtlsabakalara f #Irak eden atletler 

Don Stadyumda Galatasaraym 
ıenelik atletizm bayramı yapıldı. 
Bu ıuretle her sene olduğu gibi 
dnn de güzel ve heyecanlı bir 
atletizm gUnU yaıadık. Sarı kır
mızıJann bayramı bu sefer de 
çok muntazam oldu ve yüksek 
atlamada Türkiyeye bir de rekor 
kazandırdı. 

Duhuliyenin serbest olması 
hasabile stadyumun balkcnu ve 
tribllnleri en mühim futbol 
maçlanndaki kadar kesif bir 
ıeyirci kalabalığı ile dolmuştu. 

Bayrama bir geçit resmile 
b~şl~ndı atlet, futbolcu ve de
nızcıler önlerinde müzika olduğu 
halCle muntazam ve pek te . b' . mız 
ır tertıple bir geçit resmi yap. 

tılar. Bundan sonra sabanın or
tasında istiklal marşile bayrak 
merasimi icra edildi ve mutea
kı~en milaabakalara geçildi. Elde 
edilen netice va dereceler şudur. 

100 m. küçükler: 1 inci Cev
d~t 2. nci Hakkı Rekor: 12 sa
ıııye. 

SOO m. 1 • Ziya. 2 Vasıf. 
2,13 dakika. 

100 m. 1- Semih. 2- Enver. 
R : 11 ıaniye. 

Yilkıek atlama: 1 H ayd ar. 
Mtınor. P yeni Türkiye rekora : 
1,83 Diık atma 1 Naili 2 trfan 
R: 39,15 

b 

400 m. küçükler 1-Ali 2 
Hasan R. 59-1-5 
200 m. 1 • Enver 2 Semih 
R: 23-3-5 
Sırıkla atlama: 1 Saci R: 2, 70 
Gülle atma: 1 Irfan. 2- S 1· 

R: 10,56 e ım 
1500 m. 1 Ziya 2 - Vasıf 

R: 448-5-4 
Uzun atlama: 1 - Saffet 2 • 

Tevfik. R. 6,3J. 
Cırıt atma: 1 • Mümtaz. 2 _ 

Selim R: 43 97 
Üç adım: 

1

1 - Tevfik. 2 • Se
lim R: 12,61 

40o M. 1 • Selim. 2 • z· 
R: 57 rya 

46 
B3:5ak: 1 • A. takımı rekor: 

GaJatatasaraylıların 
dünkü içtimaı 

Galatasaray kulilbü dün fev
kalade bir içtima aktederek 
ozadan Uçünün istifasile inhilal 
eden idare heyetini yeniden 
intihap etmiştir. Birinci reis 
Abidin Daver B. söz alarak 
mekteple kulüplerin ayrılması 
hakkındaki emir lizrine vaziyetin 
değiştiğini ve daha çokçalışmak 
lazım geldiğiin, bunun için hiç 
yıpranmamıı ve yorulmamış bir 
heyeti idarenin teskiline lüzüm 
olduğunn söylemiştir. 

Bnduan umumi kongreye kadar 

16 VAKiT •• ın tefrikası: 9 

Yuan: S. S. Van Dayn 
11 sualler sormuş, sivil memur
lırt izahat vermiş ve büyfikler 
relmeden çıkıp gitmiş. 

Markam, aldığı notları gözden 
reçlrdikten sonra : 

- Madam Platz, dedi, size 
•on bir ıual daha aoracağım. 
Don alqam Benson'un üstünde 
bir fevkalidclik var mı idi? Üzun
tOin falan gl>rilnüyor mu idi? 

- Hayır bilakis pek neş'eli idi. 
- BUHln pencereler demir par-

nııkhklarla örlllfi. Mütevaffa hır
ıızdan veya bir tecavüze uğra
IDaktan mı korkuyordu. 

- Hayır, zannetmem. O daima 
poliain iyi olmadığını sayler, 
•emin olmak istiyen adam ihtiyat 
tedbirlerini bizzat kendisi almalı,, 
derdi. 

Markam, Hat'a döndü, gUlerek: 
- Bunlan not ediyor musunuz? 

dedi. 

Nakledcıi: Ômcr Fehmi 
Sonra tekrar dadıya sordu . 
- ''B . enson " un düşmanları 

varmı idi? 

-:- ~i!miyorum. Gerçe bazı 
acaıplıgı tutardı amma h k 
k d

. . • er es 
en ısını sever görünürdü. Sık 

sık dostlarını ziyarete 'd 
1 d 

~ e~ 
on ar a ona gelirdi. 

Markam notlara tekrar baktı: 
- Soracak §İmdilik bir fey 

yok, öyle degil mi Hat? dedi. 
- Hayır müddeiumumi Bey 

Madam Platz, bana bakın! fzin 
verilinceye kadar burada kala
caksınız. yanınızdan memur da 
ayrılmayacak icap ettiğim tak
dirde tekrar isticavap olunacak
sınız. Kimseye bir şey s5ylemek 
yok, anladınız mı? 

Vans önündeki kağıda bir-
şeyler karalıyordu. Hat lakırdı 
ederken bunu Markam'a uzattı. 
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Gen<,· bir doktorumuz E J" 1 
Fransada g6ğsümiI"'1 ka- vve a emanet yaptırsın . 
bariacak muvaff akıJ1efler 

kazandı 
Strazbur/ıetan gazetemize yazıJwor : 

Asri ahır meselesi etrafında 
sütçüler ne diyorlar? Resmini gönderdiğim doktor 

Nurettin B. memleketin genç 
rontken mUtehP ~sıslanndandır. 1 Cemil P,. zamanındanberi halledilmiyen mesele 
Bundan iki sene Sütçlllerin asri ahırlar inşa· 
evvel Parise ve sına mecbur tutulması mese-
bir buçuk ıene lesi hakkında slitciiler cemiyeti 
kadar evvel de erkanından biri bir muharriri-
buraya geldi, ge- mize şunları söylemiştr: 
rek tarzı meıaisl -Henüz Emanete resmen mü-
ve gerekse liya- racaat etmedik.. Aramızda karar-
katile muhitini ve laştırdığımız bazı teklifler vardır. 
bilhassa dünya Bu tekliflere ait teklifnameyi bir 
Alemince pek ta· haftaya kadar Emanete resmen 
nınmış hocasını vereceiiz. Teklifnamenin mubte· 
kazanan bu genç ~r. Nurettin bey vasını maalesef söyliyemiyece· 
bugün, Fransan,.1 en mühim ğim. Ema;;ıetin bunu kabfılede· 
radyum, amik rontken tedavisi, ccğine emniyetimiz vardır. Çlin
kanser mUcadele merkezi olan kü her şeyden evvel memJ eke
Strazburg enstitüsünün esash timizin vaziyeti hazırasını nazarı 
bir uzvü mahiyetine geçti. Amik itibara almak lazımdır. Emane
rontken tedavisi esaslarından en tin istediği ahırlar mlitehassısı 
mühim ve şimdiye kadar tetkik arkadaşlarımızın tetkikine naza
edilmemiş bir şubesi üzerinde yap- ra~ Polonya, Alman!.a ~e Fransada 
tıg-ı tetkı'k" · h .

1 
b b bıle mevcut degıldır. Ancak 

mı ocası e era er 
yakında ( Jurnal döradiyoloji) de Amerikada buııun mümasilleri 
n d k ı vardır. Altı bin lira sarfederek 
eşre ece o an doktor Nurettin 

her hayvan için ayrı pencereyi 
havi yüksek ahır yaptırması bi· 
ıim sütçüler için mümkün de· 

ğildir. Zaten bu mesele evveli 
Şehremini Cemil Paşa zamanın
da muvzuu bah!olmuştur. Emin 
B. zamanında iki üç milyon lira 

B. her iki senede bir verilen ve 
hemen dünyanın her tarafından 

gelen Rontkcn tedavi mütebassıs
lan tarafından takip edilen bu 
pek mühim kurlarda Fransızve 
ecnebi mUtehassıslara radyum dü· 

zaji fizerine ders verecek ameli 
tatbikat gösterecek kada

1

r ilmi bir 

mevki temin etmiştir • Esasen 
bundan epice zaman evvel de 
dün~a rontken aleminin tanınmış 
şahsıyetlerinden birisi olan hocası 
doktor «Gunsett»in itimadını ve 
böylece az ecnebiye kısmet olan 
asli asistan hul<uk ve payesini 
kazanmıştı; kendisi altı aydan 
beri Slrazburg hastanelerinin 
resmi asistanıdır. 

iş görmesi için muvakkat bir 
idare heyeti seçilmesi takarrür 
etmiş ve intihabata geçilmiş, 

Maarifin yeni emri mucibince 
talebe intihaba iştira kettirilme
diği için 34 kişi rey vermit ve 
neticede birinci reisliğe Ahmet, 
ikinci Reisliğe Vamık, umumi 
katipleğe Tahir Yahya, Muhase 
beciliğc Suat, Vezedarlığa Ser· 
vet Beyler seçilmiştir. 

Ga1atasarayın yeni heyetine 
muvaflakiyet temenni ederiz. 

Markam suratını ekşitti. Bir 
mfiddet tereddüt etti. sonra Da
dıya: 

- Bazı sualler daha sora
cağım dedi. Bensonu herkes se
ver görünür demiştiniz. Bizzat siz 
kendisini sever mi idiniz? 

Dadı somurttu. Cevap verdi: 
- Benim bir sikayetim yokl 

Bu sözleri o ıekilde söylemiş
ti ki şikayetim var 1 dese idi bu 
kadar tesir yapmazdı. Markan 
ısrar etmedi. Vans'ın verdiği 
kağıda baktı, başka suallere 
geçti. 

- Bensonun ev dahilinde 
sılahı var mı idi ? Bir rövelvri 
falan? 
-Kadın ilk defa olarak korktu, 

şaşaladı titrek bir sesle: 
- Evet, dedei. 
- Nereye koyardı onu? 
Dadı Markana endişe ile baktı 

söylemekle söylememek kararla
rı arasında bucaladığı anlaşılı
yordu. 

Gözlerini kapadı, cevap verdi : 
- Masanın gizli gözüne... şu 

soldaki kUçük düğmeyi basarsa
nız açılır. 

ile yapılabileceği tahmin edil
mişti. Fakat imkanı maddi bu· 
lunmadığından bu iş bugüne 
kadar sürüklenip kaldı. 

Yapılacak asri ahırların dai
ma bol su ile yıkanıp temiz tu
tulması Emanetin teklif ettiği 

şartlar meyanında ise de bunun 
tatbiki kanalizasyon teşkilatının 
tamim ve itmamına mütevakkıf
tır, aksi takdirde ahırın yıkan-. 
masile harice atılan sular civar· 
da birikerek türlü türlü hasta
lıklara sebebiyet verecektir. 

Ahırın içersini temizlerken 
diıaraını kirletmiş oluruz. Ema· 
net ht:r sütçüye ayrı ayn müh • 
Jetler vermiştir. Fakat bir kıs
mının henüz mühletleri hitam 
bulmuş değildir. Zaten Emane
tin kendi hayvanlan için bile 
böyle ahırları yoktur. 

Evveli bize bir nümune ol
mak üzere Emanet tatbik etme· 
lidir. 

Hat yerinden fırladı. DOğme
yc bastı. KDçük bir çekmece 
ağır ağır meydana çıktı, içind~ 
kabzası sedef kaplı dir Şimit 
vesson tabancası vardı. Silahı 
aldı, açarak topuna baktı: 

- Dolu idi. 
Dadı içini çekti. YüzilnOn 

gergin hatian tekrar gevıedi. 
Markam ayağa kalkmış, Hat'm 
omuzlarından abancaya bakı
yordu. 

- Onu saklayın, dedi. Bulun
duğu iyi oldu. Gerçi hadise ile 
•likaıı yok amma .•. 

Tekrar yerine oturdu. Yeniden 
Vans'ın notlarına baktı: 

- Size son bir sualim var, 
dedi. Efendinizin o gUn yaziha
nesinden erken geldiğini, bu 
salona kapandığını söylemiştiniz. 
Hatırlamağa çalışın bu sırada 
hiç bir misafir falan ıelmedi 

mi? 
Kadını dikkatle tetkik ediyo

dum. dodaklarını ısırdı. Cevap 
vermek için biraz doğruldu: 

- Görmedim dedi. 
- Yapmayın canım kapının 

çalındığını mutlak duymuşsunuz-

Hayret! 
Parise ve Belgırata kar 

yağmış .. 
Paris'ten bildirildiğine göre 

iki gün evvel öğleden sonra 
Paris'tc bir kaç dakika kar yağ
mıştır. Şimdiye kadar böyle bir 
hadise duyulmamış olduğundan 
halk fevkalide heyecana düçar 
ol 'il uf tur. 

Belgrat'lan gelen haberlere 
göre de Slovenyada derccei ha
raret birden bire dOşmüştilr. 
Dağlara kesretle kar yağıyor. 

Bazı yerlerde ku yanm metre 
irtifaı bulmuştur. Hayret değil mi? 

Paris sefirim1z 
Fethi B. şehrimize 
Salı günü geliyor 

Paris sefiri Fethi beyin diln 
ıehrimize geleceği yazılmıştı. 
Aldığımız malumata nazaran 
sefirimiz sah giinll deniz tarikile 
gelecektir. Mezunen memleketi-
mize gelmekte olan Fethi bey 
lstenbulda birkaç glln kaldıktan 
sonra Ankaraya gidecektir. 

Nerede ---
Haydar Rifat Beyden 

bir haber yok 
Avukat Haydar Rifat beyden 

henüz nerde olduğuna dair bir 
malumat alınamamıştır. 

DllnkU 1abah refiklerimizden 
biri Haydar Rifat beyin Fethi-
yede bulunduğuna dair ailesine 
malumat geldiğini yazmıısa da 
bu biber teeyyüt etmemittir. 
Telefonla malumatına mUracaat 
ettiğimiz refikaları hanım bu 
haberi tekzip ettiği gibi şimdiye 
kadar Haydar Rifat beyden hiç 
bir haber almadığını da ıöyle
miıtir. 

Soda inhisarı mı? 
Hizmet refikimizin yazdığı bir 

habere nazaran bir Fransız 
grubu iki aydan beri Ankarada 
çamaşır ıodası inhisarını almak 
için uğraşıyormuş. Refikimiz bu 
haberi hayretle mutalla etmek· 
tedir. 

dur Hatta belkide ıiz aÇtınız l 
- Kimse gelmedi. 
- Gece yattıktan sonra ka-

pının çalındığını gene duyma
dınız mı? 

- Hayırl 
- TeşekkUr ederim. Arbk 

gidebilirsiniz. 
Kadın kapıda kaybolduktan 

sonra Markam Yansa d6ndü: 
- Kuzum dedi bu suvalleri 

ne diye sordurdunuz. Bir fikri 
mahsusunuz mu var? 

- Y 000 ... hiç .•• bir arzu ••• kadın 
maktulü her kesin sevdiğini 
söylüyordu. Bundaki mübaleğa 
Aşiklr... Mesela o her halde 
ayni hisleri beslemiyor. 

- Bulunan silAh hakkında ne 
dlltünllyorsunuz? 

- Pencerelerdeki demir par-
maklıkların tabii bir mUtemmi· 

dir, derim. Hırsızlardan ve düş
manlarından korkan bir adamın 
evinde ıilah bulundurması çok 
mantıki. 

- Her ne iıe sizin arzunuz 
gene bizim için de faydalı oldu. 
Mösyö Vanı. Baksanıza bir ta-
banca meydana çıktı ki hiç atıl
mamıı. 

/ Devamı 'tlar / 

ıı • 
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Şarkta tarama haraketi bitiyor Diş tabipleri 
[Uatarafı 1 inci sayıfamızda ] 

. Bir rivayete göre ( Ağrı dağı ) 
Ozerinde yapılacak kat'i hareki· 
bn daha bir müddet tehiri ihti· 
mali vardır. Bunun sebebi dağ 

tlzeriiıdeki qkıyayı daha kolaylıkla 
tenkil edebilmektir. Zira bu gün
lerde ağn ·dağı üzerindeki eıkıya 
eteklerinden yukarılara doğru 
kaçmağa baılamııtır. Hatta bun
laiın ekseriyetle dağ lizerinde 
(400) metre kadar ytikseklere 
çıkdıldan anlatılmaktadır. Eğer 
bir mDddet beklenecek olursa 
buralara kar yağmağa başlıya· 
cak, o vakıt yllkıek tepelere, 
bilhusa en yolsuz ve en arızalı 
taraflarına çıkan eşkıya karlar 
altında kalmamak için tekrar 
dağın aşağı taraflarına inmeğe 
mecbur olacakbr. Binaenaleyh 
buııiin Ağrı daiının nisbeten az 
irtifalı yerleri kuvvetlerimiz tara• 
fından işgal edilir ve her taraf
tan bir ateş çenberi ile çevrilir 
ise y;eniden karlar yağmağa baş
ladığı zaman aıağılara inmeğe 
mecbur olacak olan eşkıyanın 
daha kolaylıkla ele geçirilt!ceği 
he.-p edilmektedir. Maamafih 
b-q hususta kat'i karan anlamak 
içip bir iki gün beklemek IAzımdır. 

yaptıktan sonra lrana kaçan eş
kıyayı kuvvetleri ile takip ede- · 
rek Iran hududuna dahil olmu~ 
ve Iran hudut kumandanını fena 
halde tahkir etlikten soma av
det etmiştir. 

Karaköse 17 - Tayyareleri
miz bugün de Ağn dağını bom
bardıman etmişlerdir. Her za
man dağa sabahlan gitmeği iti
yat edinen tayyarelerimiz bugün 
beklenmiyen bir zamanda görü
nünce çadırlarda oturan asiler 
nasıl kaçıp kayalarm arasına 
saklanacaklarını bilememişlerdir. 
Fakat tayyarelerimiz dağdaki 
çadırların V"zİyelinde bir tebed
dül müşahede etmiştir. 

Bundan başka dağın 4000 
metre irtifaındaki mahalleri bom· 
bardıman edilirken Iran topra
ğından tayyerelerimize mitralyoz 
ile ateş açılmıştır. 

Bilhassa bu hadise çok nazari 
dikkati celbetmiştir. Asileri mu
hafaza maksadile bu harekatın 
yapılmış olduğu sarihtir. 

Dağdaki asilerin civar kaza 
ve köylerimizle her türlü irtibat
lan kesilmiş, esasiı bir zincir 
teessüs etmiştir. 

Zeyli·ı İsyanı başlamadan ev
vel dağdaki rüesadan F erzendi
nin, atını Karaköseye gönderip 
nallattığı söylenmektedir. 

Taymis ne yaziyor? 

-------------------l Ust tarafı 1 inci savıfamızda ] 

sözlerin alenen nqredildiği için 
bu difçinin mahkemeye verilmesi 
ve cemiyet namına manevi tazmi-

nat istenmesi talep ediliyordu. Bir 

çok azalar ıöz ılSylediler. Bir dit 
tabibi ile bir terziyi mukayese 
eden, iyi bir ditin yapılması
nı timdiki genç diplomalıların 

beceremiyecelderini ıöyliyen bu 

dişçinin behemehal cezalan
dmlmuını istediler. Neticede 

meselenin etıbba odasına bildi

rilmesi ayrıca mahkemeye mn
racaat edilmesi idare heyetinin 

her difçinin sözlerine kal'f• bir 
cevap vermesi kabul olundu. 

Söylendiğine aöre Haçik Zam

goçyan efendinin primli bir 

dişçi olması ve faklllteden me

zun bulunan diıtabipleri aley

hinde sözler söylemesi diftabip
lcrini pek fazla kızdırmııtır. 

Bu hadise diştabipleri ile 
primili diıçiler arasındaki eski i
tıl&fı yeniden köriiklemiştir. Ba
zı diştabipleri primli diıçilerin 

cemiyetten çıkarılmalan teklifini 
ileri snrmektedirler .. 

Bu meselenin baıka bir içti
mada görüşülmesine karar veri-

lerek içtima nihayet buldu. 

Sanayi bankası müdrü 
Ankaradan geldi 

jl zırai hayat ~ Darüşşafakada 
İktısat vekAleti 1\leteoloji Enstitüsü~ ~ünkü içtima 

nün haftalık Fenoloji raporlarından : 
Edirne : Hasada ve yer yer har.nan 

ameliyatına devam edilmektedir. Şimdiye 

kadar harman edilen Çavdar, Kızı l ca ve 

Buğday randımanı a;ağdır. Ba~:arda 
Mildiyonun tahribao büyüktür. 

llk Karpuz çıkmışor. 

Almanyanın cev,tlıı 
1 mayıs tarihli muhtıraya 

Almanya tarafından verilen cevap 
A1manyanm Paris sefiri tarafın

dan Hariciye nazırı Mösyö Bri

yana tevdi olunmuştur. Fransız 

matbuab bu cevabi muhtıra 

hakkında birçok mütalealar yü -

riltmektedir. Alman cevabı 

heyeti umumiyesile Briyan noktai 

nazarını kabul etmekle beraber 
muahedenin tadili hakkındaki 

kaydı endişe ile görmektedir. 

« Maten » cevabın prensip 

noktai nazarından kabul mahi
yetinde olmakla beraber muabe

delerin tadili için azimkarane 

bir teşebbüs mahiyetinde oldu· 

ğunu kaydeyliyor. 

Pötiparizyen gazetesi ise : 

"Alınan cevabı biraz endişe ve· 

recek mahiyette olmakla beraber 

umumiyetle şayanı memnuniyet

tir.,, ıözlerini yazıyor. 

Dnn öğleden sonra DarOşşa 

takada Cemiyeti tedrisiyei isla 
miye azası toplanarak cemiyet 
lerinio umumi menfaatlara ha 

dim cemiyetler meyanına ithR 
için hükumet nezdinde tebbüsat 

ta bulunmağa karar vermişlerdir 

Kazaya uğrıyan Rome 
prensı 

Geçen gUnkü nüshamızda Ro 
manya prensi Gika'nın tayyarey 

rakiben Londradan Istanbul 

gelirken Bulgaristan hududu da 
hilinde tayyarenin düıtil.ğün 

yazmıştık. Ahiren aldığımız ma 

liimata nazaran Prens yaralan 

dıktan sonra en yakın bir Bulga 

hastanesine kadar yO.rüye bil 
miştir. 

Bulgaristan hükftmeti prens 
hüsnü muamele etmi,tir. Mufas 

sal tafsilat bekleniyor. 

Elektrik f ahrikası 
Elektrik ıirketi Silihtar ağa 

fabrikasmda iki milyon lira sar• 

file vücuda getirditi yeni tesisab 

göstermek için hususi bir ziyaret 

tertip etmiştir. 
· Bu ziyaret için sah glinll 17 de 

hususi bir vapur davetlileri gö

türecektir. 

Baybut 17 (Ak.tam) - Erzu
riım valisile görüıtlim. Gelen son 
malumata göre Çaldıranda yapı
lan hareklt muvaffakiyetle ne
ticeleiımiftir. Salih paşanın biz
zat mahallinde idare ettiği bu 
aon · ttmizleme ameliyesi bu ak
ta~ tamamen bitecektir. 

Istanbuldan Taymjs gazetesine 
bildiriliyor: 

Türk kürdistanında son vukua 
gelen çarpışmalar hakkındaki 
bir tebligi resmi Ararat dağı 
etrafında zuhur eden kargatahk

ların ıırf siyasi bir mahiyette 
olup hali liazıida niliayet liulau

· Geçen hafta Ankaraya gitmit ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;,;,;;;;;;;.. _______ -:-

VAKiT 
Zeylan dereaine gömUlmekten 

kurtulanlar Van hududunda ya
kal.anmıt. Van havalisinde ve 
Ça~~ıramn şimalinde kaçakçıları 
saklamak istiyen köyler ceza
landırılmıİbr. 

Bu suretle Ağn dağı mlls
teana olmak lizere bütUn ~ark 
hududumuz mikroplardan ve müf
aitlerden kurtulmuı bulunıyor. 
Salih paıa cumartesi günü Ba

yuite giderek orduglhını orada 
kuracak ve senelerden beri bit-

miyen bu Ağn dağ meselesini 
de halledecektir. Maamafib bu 

mmtakada tenkile, kar yağarak, 
,.kilerin tepel~rden atağı inme
leri için bir müddet ıonra baş
lanacakbr. 

Trabzun, 17 (Akıam;- Halk 

aruında dedi kodu halinde söy

lenen pyıalara g6re gfıya Ağrı 
dağmdaki pkileri bombardı-

man eden tayyarelerimiz Iran 
hacludana tecavüz etmiıler ve 

traıi n6betçileri tarafından mit
raly6~ atqioe tutulmuılardır. 

Hattl rivayete gare tayyare

cllerimiz de iran nabetcileri 

Gzerine ateı açarak uzun mnd

det milıademe etmiılerdir. 
Bnttıa bu pyialar kDlliyen 

aı~dan addir. Ne ordumuz ve 
ııe de tanarelerimiz iran hudu
duna tecavllz etmemişler ve her 
hnİi ateıe maruz kalmamış· 
la,rdır. 

Hava kuvvetleri kumandanı 
hu mesele hakkında bana de-• 
eli iri: ."Hiç bir zaman ecnebi 
bir kuYvete taarruzdan dolayı 
yaylım atqine maruz kalmadık. 
Bu pyia yalandır. 

Ôj'rendiğimize g6re bizimle 
delil fakat lranlılarla Ruılar 
aruında eıkıya yüzünden bir 
hadise olmuttur: 

Huduttaki Rus kwoandanı Rus 
hududu dahilinde çapulculuk 

ğunu bildirmektedir.' 

Kürtlerin Bayazıt ve diğer ka
riyeler üzerine olan bütün taar· 

ruzlerı ehaHnin yardımı ile kuv
veti er tarafından tenkil olun· 
muştur. Bu taarruza iştirak eden 
asilerin miktarı 1500 tahmin 
olunmaktadır. Kürtlerin zayiab 
mühimdir. Bir çok reisler telef 

oldular. 
Tebliğı resmi Irandan gelerek 

Türkiyeye dahil olan çeteler 

hakkında bir şey kaydetmemek
tedir. Manidar olan bu sükut, 
şimali Kilrdistandaki bütnn u· 

satın def veya esir edilmediği 
zannını vermektedir. Maamafih 

usatm maksatlanna muvaffak 

olan Sanayi v~ maadin bankası 
miidUrtı Sadettin ve idare mec
lisi reiıi Yusuf Ziya Beyler dlhı 
şehrimize dönmllılerdir. Sadettin, 
YuiUf Ziya Beyler. Ankarada 

lktiıat v!1'Ale~le temu etmitler, 
Bankanın mnıtakbel faaliyet 
proğramıru hazırl&mlflardır. Bu 
sene baokaY.a hUkilmet tarafıiı
dan yapılacak yardımın nerelere 

. ve ne suretle sarfedile~eği, kn
çilk sanayi erbabına bankanın 
yapacağı muavenet, bankanın 
tahb idaresinde buluııan fabri
. kaların tarakki ve inkişaflan 

meseleleri ehemmiyetle görtıınI-
milştnr. 

Bizans devrine ait bir 
mezarlık bulundu 

Firuzağada bir aparbman ya
pılmak tizere temelleri kazı· 
brken Bizans devrine ait bir 
mezarlık ve l&hitler buluomuıtur. 

olamadıkıarı ve umomen rüc'at r--Anadoluda 
etlikleri muhakkakbr. Temameo 

tenkilleri ise zaman meselesidir. 

Balo 
Çok parlak oldu 

~azi Hz. Baloyu ••reflen- ' 
dırrnlşler ve dün sabah Yalo

vaya avdet etmitlerdlr. 
Evv~lki gece BüyUkadada yat 

kulüpte Maarif cemiyeti tarafın
dan verilen balo pek parlak ol
muştur. 

Saat bire çeyrek kala Reiai
climhur Hz. Y alovadan teşrif 
ederek yat kulübün iskelesine 
çıkmışlardır. Ga:ıi Hazretlerinin 
baloyu şereflendirmeleri herkesi 
sevindirmiş ve baloda bulunan
lar büyük Gaziyi hararetle al
kışlamışlardır. Bir kaç kere dan
seden reisicümhur Hz.leri saat 
dört buçukta kulüpten ayrılm11-
lar ve Ertuğrul yatına binerek 
Yalovaya avdet etmişlerdir. 

Bir muharrlrimiz 
ıeyahat ediyor 

Talat Hl1mtaz. B .. 
Kattamonu muhabirimiz Taltt 

Milmtv. B. memleket altlçasını hisset
drcn yazılarltc kendisini okuyuculan
mıza tanıtmıştır. TalAt Mümtız Bey 
Kastamonu mıntılkasındın başlıyarak 
vllAyet dahilinde umumi bir tetkik 
seyahati yapmıya b~ladı. Gazetemiz 
civar vil1yetlere kadar genişliyebilecek 
olan vu seyahatten iyi intibalar ala· 
cak, karilerimlz, bazılarının yalnız adı 
işitilen bu yurtlarının bugünkü vazl
vetlerinl ivice tesblt edilmiş örecektir. 

Ticarette muvaffakiyet yal

nız it bilmiye deOil, mües
ıeıe yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır. 

~Runn BfY unnı 
ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .• 

19 Temmuz Cumarie~l 930 
... 

... 

Hariçte 

1 ayhQı Kurut 150 

3 •• • 
6 • • 
12 .. • 

Safer 
1349 

'400 
750 

1400 

Bu geoekl Ay 

dahildı 
-., 

~o 

14;0 
2700 

Ganqln Jotu~u: ,,44 - hatııı: 19.37 
Ayın dolu1u : 23,51 - batır : 14,27 

Namaz yaldtlerl 
Sabah Ôlfe lldadl Aı.,am YatM ...... 

2,53 1%,19 16,18 19,31 2ı.ıı 2,Sİ 

Hava: 
Bugün rüzg.lr mOtehanil 

esecek, bava ekseriyetle açık 
olacakbr. 

Dün hararet iıamt 27, u-
gari 16 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akıam Ankarada 
Rlyaseil cümhur musiki beyed 

saat l 9 bando 
ı - Betoven uvertUr egmon. 
2 - l\faskani iantezi kavalarya 

rustikana. 
3 - Girik dans norvecyen. 
4 - Leodelip vals kopelyL 
5 - l\1cndelson barkarol. 
6 - Suza mars Amerikan saat 20-

30 ajans haberleri. 

Sinemalar: 

Alkazar - Kartallar yuvaıı 
Alemdar - dikişçi güzeli 
Be,iktaş Hilal - Ölüm peri!:i 
Ekler - KazakJ~ r 
Elhamra - Moskovalı kadın 
Fransız - Artis aşkı 
Melek - Çıplak atıklar 

opera-Pembe köşkün eıran 
. Şık - Hafiyeier kıralı 

ANKARA CADDESiN- Süreyya Kadıköy-Ledi Hamilton 
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Memlekette VAKiT 

' 
Kari mektupıarı ( v u K u AT J 

ı~----___.ı ..__ __ __ 
M••t• kea!len bir h•nım 

Gece yarısından sonra 

Define arıyorlar ! 
Yanlarına bir de falcı 
mütehassıs almışlar ... 

Bizleri düıünün yazık
br diyor 

Babldaa ........ !5-48 , .. ., .... 
dak1 aı n dallann. maqlannıa lki 
seneliği toptan verilerek haıfne ile alt· 
bları tesilecegi maıamdur. Mıktan 
lstınbulda iti bine yalan olen bu kadın· 
Jardu birçelunan allkadar makamJan 
lallflİ flklJtde.. bulUDchklumı JU· 
mıtcık. Maafl ba ltlredo kClilec:et olan· 

Hmaal lnepl muhabirimiz hauıı da almaj1 ihmll etme- !ardan bir kulemiz, BalurköyUnde Y. S. 
JUIJor: mitlerdir. Gece kaim tlndk R bu bahtı tlnrlnde pzetemlse fll 

Anlatacajımız hlklye bir ro- ll'aim olan l»a prlp fnqp1- keD- aarlln gönderl)'GI': 
maaa menu olabilir. Bu hiklye dileri içbı bir teJ elde ..... ;. Efendim 
p ..... kla dejil de kolayhkla yeceklene de me,clm pkardak- Vefaa anına tadar babamın bir pyeti 
•--'- olmak aeYduana d•·en ı •••l t .ıc.. _.......... nrdı ld ona fD surede anlatırdı: --.- .., an ..., ar Ye opraa• uw.' et- •Çoeuklanm dua edin bira• daha 
Wr pupua •tereuıı itlerinden meleri klylller içia fa1cladu YlflJ•fllll ben ~ t.ıraUdiyeme 
biridir. S.k1n•z auıl 1 hali dejildir. her IÜD için bq pan lllD olu1or. 

Kuabamn fimalinde ve iki B. Tahminim size bugUnünUzU nisbeten as 
buçuk ... thk bir mesafede .. Ça- arat•calr tekatfdfye olsun bırakmaktır .• 

9Qf • namında bir kly vardır. 1 Memleket haberıerı 1 derdi. 
Pek Mld bir yer olan bu kaytln • .. Fuilet Ahibl bir kaymakam ve 3! 

ciYannda define mevcudiyetini lsrır osıoıı esrır 1 senelik bir asker olan babam harpte 'fe taJamia ettirecek uardide man- biraz da bu emeli ntrunda vefat etti. 
Bet nafultlll mllretkep bir aUMine 

aruı baza lmanlann bayallerine maifet .c istikbal ıımlnine medar olmak 
lmnet •ermit olmab ki karan- urla cinayeti muhake- üzere nihayet yahruz. evet yalını• tek&· 

lak bir pc•i• el. ayak çekilmif mesi devam edi'"Or üdiyeslnl bırattı. 
bir 1Utiacle klyden Ş... atanın 'J Bu para Ue bq nüfusluk bir aile 
kapm phnır. lzmir'de, Urla hikimi iman Zi· zamanımızda nısıl beslenir ve nasal 

Kapı açılır Ye ev Abibi ile mi· ya Beyin ölümüne eebebiyet Yer- yedflt ite lfte b~ de fSyle yetiştik. Kimi· 
__ a_ •·-- lar laafi i melde maznun balunanlann muha- mis öldük, kimimiz ham vt marls 
9Ull" .....,-r • m r a anın ekmeı.ımtzl kurtardık. Kimimiz -11n 
-ı. L d~• d ~• kemeair,ae deYam edilmektedir. Son &• .-
.-- JlluaDClm • .., eg.. Ama olduk nihayet kalı kalı ben ve üvey 
itiyle nkıtmz miuflrlitfa de celaecle tihit olarak Kamlter oilu nlJdem kaldık. 
Hbebini anlamaz. MiAfirin mil• AJi Ef., hidiM tahlrilrab için Urla'· Ôlenler benim uıı. talanlar t!vey 

terecldlt fakat emai,.t ballt bi· J• ıiden jandarma ,uaı..- C. lı:ardqlerlmdfr. f.a bflytltlerl ben im. 
na da refah ve Aadet &midi mal Bey dinlenmit. Sabık Urla Bugün ne annem n ne babam ve ne de 
yeren .azlerinden IODra klJ ba· müddei umumiıi Şe•ket Beyin iati- blfka bir varldauı:a var. Tam 35 Jlfln-

d aabe ıuretile alPMa lfacleel ile, hl· dayım. Babam bizlere medarı maişet 
rlcine ajru beraberce karanlık· el olarak aebUdlyMlnl hlnlr-·• •• kız-iee hakknMla Wlcllldei olclalmm -r lan dalarlar. Biraz ytlrtlyllnce I" lanm evlendlrmell dtlfWUlö lçlD tah· 
bir apcaı altmda yedi aekiz ~~ ıyen MUltafa oilu Zeki Ef. nin alllme de fu1a ehemmiyet •ermeadf 
kifilik bir la kUfllqırlar ııtiduı okunmQftur. oldugundan tahtlllm lpddal denecek bbv 
.... , defiaı::..ak için tetek· . c-.ı ., talııldlaıb iclare et- udır. 
idil etmİf eir firketin hiuedar- tıii (20) aOn wfmcla tahlribta Mflfrit Olmbarlyetçlyem ve yeni c*m 
landır mtiltebr hlr cephe ftl'm... ... llblt kanaaana flddem aJbt11rım. 

· •allak ol•~d~ ..... .. M.dem ld lcacD ft •bk mlla~ 1aak1ara 
la.aliain r•baaClll olu r ~ayetinden, jandarma. ka- maliktir o halde 1uıdliun da btbe muş-

J c•aciler laer hangi bir vuıta danlıfmdanı lannın tablt erkeklerinki ıfbl tesllmesl gayet 
ile elde ettikleri malimatla 99 _ T ahlrilratmaa 1Ulht TOi- muslp bir karardır. Bua bilen ebe•e,n 
her ttlrlll al&t ft Yeaaitle mleela- dan JÜriİJ cleiittlrinia. •• mUsfübel neall 1-blDı gibi J&Dhf 
.ıeı olarak bir otomollme toAdan ıihi direktifler~ llaalum dtlfflneret tebadiyeye bel bagtamular 

lfly ......... kadar ıelirlene de tahkikata aalim bir mecra •ermele :!:..~~:~- blflDI lnmarmamn 

orada otomobile mlalt bir yol mlni olduiama lhaaa Zi>'a Be,. Fakat: ba baanan mabbUne tGmalU 
1 uJamaJlllca otomobDleıinl bir aordutu Yakit, ODUll ... .,._.. ..... ook fena •• baaa fecidir. QlntU, 

clid iri dilini,•• ''ita bir kadm mee'el-. aeallim ... bam flkirl.ıe bugün 

Kezzap! 
Bir kandın daha kendini 

öldürmek istedi 
Unkapanında Şecaattin mabal

leaiade Boatan 10kijmda oturan 
llakm kanlı Maryam kain bira
deri ile kavta etmiı Ye bundan 
mtlteeuirea keuap içmittir. 

Maryam butaneye yabrıl-
llllfbr. 

Bir çocuk ağır yaralı 
Olkaclrda Topaneli otlunda 

la11khya giden 19 numaralı tram • 
n1 arab .... Fethi iıminde bir 
çocuk binmek inerken dtıtmlı, 
•Av mrette yaralanaufbr. F eti 
bp fakaltuine yatınhmşbr. 

Söndürülen ateş 
O•k6darda Haına batan ma• 

balleainde eldaper Kemal efen
dinin evinden yantm çakmıt, 
mayet etmeden a6ndllr0lm&fttlr. 

Bir şenaat! 
Yapılan bir m&racaata naza· 

nn ŞehremİDİDde oturan Agib 
laminde bir genç kız kardeti 
SaltriyeJi bir mUnuebetle yan
im yerine gGtllrBrmif ve orada 
bıçapm çekerek karde,inin na· 
mumu teoaYh etmiftir. 

Kazcağıl bir mlddet 10nra 
oradan ıeçen iki talebe tara
fmdan kurtanlmlfbr. Aglb aran
maktaclar. 

3 Yaralı 
1 - Selllıattin isminde bir 

ulıer Ortaklyde tramYaYClan at
larken ,...e dlpl&f mllbim 1U· 

rette yaralanllllfbr. 
2 - llumtafa ilmiDcle diier 

1Hr .-.. Fmdaldı tramany iltu
Joamdaa pçerkm bir otomobil 
albnda kalmıf, ayağı lunlmqbr. 

3 - Odun iskelesinde tllccar 
Muammer beyin odun makinesini 
idare eden Hacı lamall elini 
motlre bpbrmak IUl'etile keatir
miftir. 

Kadık6yünde atalan 
tabancalar 

1 KOçük haberler 1 
iki tayin - İstanbul blrtnd ceza 

mahkemesi birinci sınıf zabıtktdplipe 
ayni mahkeme zabıt k&dplerlnden Vecdi 
8. terilen tayin edilmiştir. Birinci ceza 
mahkemesi birlnd aınd zabıt k&dbl Ab
dullah SJddılı: 8. de Samsunun Çirfamba 
ku.ası müstantitligine tayin olunmutnır. 

Yeni bir paviyon - Ccrrahpaşa 
hastanesine ilAveten yapılan büyük pavi· 
yonun inşası bitmlşdr. 

İstanbul radyosu - Radyo fir· 
keti yeni faaliyet programını teıblt et· 
mlşdr. Neşriyat pazar gilntt akşamı sut 
iO de b1Şlıyıcalı: 'ft fimdillk yalnız lla· 
,urka musiki çalacaktır 

AYrUpaya talebe glnclerlleeek· 
imar itlerinin çokluğu dolayıslle bu 
ıene mühendislik tahsili için Avrapaya 
daha fazlı calebe gönderilecektir. 

latanbulun baYall - Hascalann 
istifadesi için Emanet semt semt btubu· 
tun havası hakkında tetkikat yaptarıcaktır. 

lnhiAr memurlarına yeTlllİJe 
- Devlet memurlan gibi lııhisu memur· 
lanna da yevmiye ve harcırah verilmesi 
takarrür etmiştir. 

Beyoğlu poıtaneaiade -
Vaki olan ihdl&sın tetkiki için posta " 
telgraf müfettiflerl etnir almışlardır. 

A Liman tarife komJsyonu yam top
lanarak Şirked Hayriye ve Haliç fldretl 
farifelerinl tetkik edecektir. Hali~ firlled 
sam istemektedir. 

-
Romanyada museviler 

Roman1ada "Kaloj" clea bil
dirilditine aare hDkhaetiD al
dığım fevkalade tedabln rat
mea Y alıudilerin aleylaiacle ld h
ftl'Ul deYam etmektedir. 300 
kGylll11Dimitre.kt,, llmlacleld pa
pa-ım idarsi albnda "Bana,, b· 
Abasına Kirmealdra kUlb•n
daki yahadilerln yirmi cllrt 

Aat zarfmda botaltmadaldan Mi
de hayatlanma ....... ~ 
cegfni bildlnnlflerdfr. ~ 
bu hadi.eden haberdar eclllla
ce yirmi kadar jandarma tlll'
dermiftir. Museviler btlylllı bir 
endife lclndedirler RomUJ& da· 
lıliye nezareti kalemi m .... 
m0dllr8nfln MtlseYi ale,lıdarlan 
De birlik oldap kanaati mn-

cuttur. \ a • M ımafa aaecbnr olur- dir,, diye earıkladılnu llJ'lemlt ı..a. y-ı-'rilmlyen bizler lcl ekserlıl 
lar. Gemici faerlerlae ftflllcaya 1ra ~ ...... 

venaatini anlafmıp. mariz ve yanm vücut ve zUlf1rt çehre 
kadar btltla malzemeyi Jtl(dene- MUllafa otla Zeki Ef. Dİll idi- n biç tahsille neyapır ve nasıl yaflrtzt 
nk Ş... aiaJI çalau Ye duı çok diklaıte pJ&Ddır. •zat Yanm tahsilli kızlan daireler, mUesaeler 
•telce harilanm ıamif olu keacliai haataaecl• tecla't'l ecliHrken kabul etmez. ,Ucudcrlmll çamqırcıbk 
............. deWetile ba aja- lhlan Zt,.. BeJia badi ıuua ı• nev'inden itlere tahammül edemez elle de 
• .._ plirler. Eıuea birinci tirilenk pbn)cbpu. ft llmad• :t>1z 1e.Sye " wblyeckıki kıllar bunu 

Wef .. afacm alb Ye cinnm eye) .. pnı kaldırarak lıeacliıbae: ftlpheais yapamu. Ylf 85 w kfbur. 

enelld gece Kacbklylnde Mı-

mrh othmda bir bldiae olmUfbu'· !•---------• 
Orhan iıminde bir genç Mmrb 

llmada ha1la m&him bir 1enem: - Ba iti yapanlar ka:raıbm Evlenemez CUnki bundan eonra laedigt 

ojlu ~nda rakı içaı;, 
para vermeden kaçarken poliı 
memurlan kendilini korkutup 
durdurmak mıbadile llWı at
mlflerclar. Orhan kaçmqbr. 

Küçük şeyler me,--11-ella L--tcllrl Ş.•JG. Tallt, fırkamutemedi Ha..,ia 8. onu almu. Böyle J•dtdrilmif balar 
- 7 • ıııuuu ~"_._ -.aya lerin tet'Yiki ile D.ib ....- M• ıUmmettedarlk kocaJlda varamu. Halbuki 

....,... .... -~ clinld&b bir met •• MuharnmcDr. o.ıa-ena yqamat için tann doymalı: vesaire Fakat niçin yapmıyuruz 
ipntile amele biueclarlar b1m1 oilunu aeainden tamdım. Muhu- ister- Tasfiye münasebetile llacatımız d .. I d 

111 
r 

" ldlrek aplarma yaPlflllar. rem de Türkçe konupnak mea'el• iki aeaellk bir P .. ti ben bymakam lnU...lu hettl- rmın el'ı e 
Alacaı altmcla Ye charmda liaclea haaa clüpuachr. O-. içia km olduıam balda bllseme ~ lira bile Deltrm~nden ~te ba!b~ " ~-
bnlmadak Jer bnlmaulU, fakat beraber olduklarım •nnecliyonma. plibe dutmilyor, bu para beni taç gün mı::m ~enyolunu:':~il olan ra a~°z:. 
de&. ,.,... llol bol tat çakar. deci~~ .. aö~l~ektedir. • • • ~:= : 1;.;.:; yapanm ya "benden r:.n ... memnu mıntakanın koyduğu ka-
..ldn hatka lllr ti ld utim tlhitlenn daha celbi ıçm ıtlar kat'idir: Meselt guruptan sonra 
ecl l . ae ce e e muhabme 1 aiuatoaa talik ediJ. Velhual bu kuunun. makabline fümull Y k b şlıvor. Bu vu.lyette Değirmen 

emez er, bar talam allb malı- miftir. olmamahJCIL Her ,un evlenmek " öl- ~: ~ · kartı aabllin en yam yeri 

=-~::..arada. baracla Japbldan llep6oz- Polnızk6rQ ıoenı mek aedlt mlktan tende ~m Tütün çthliği istasyonundan gellp gidi-
cla bar feJ çıkaramaz- htaabal dvarnua - firia bir •J'· ve tllllll IOOO ldediDl blle doldunmyan yorlar; fabc orada da başka müşkCI: 

111'. •-ftlı &mitleri kmlmat fiJ'• mahalli olan Polonez kiTbe ıtt- ba tcU lnllllllna llrih JıeMmı dokunul· Tren tarifeleri öyle yapdmıf ki Tütün 
clejilclir, erteli ıthıll blfb mm- _. l9tb'enler JOlml11ktan •ITft IDllDlh idi .. ~olmam IO wlik çiftlllgine gelen kal'fl aahll halkı İzmite 
takada talıarriyatta bulma ak mllldllata .an• kal11"orlardı. BeJ'· olarak vdmeli idi. M~ tuanna sabah gidip akşam dönemiyor. Baıit bir 

• m aneder b1z1eıt. dfifODUn JUIUll', derim. tedbJr de bunu halle ktfi. 
lue faaliyetlerine niha7et Yerir- kos ile Pqabahçe'den otomobil ile ıit- Derinceden 1abahlan llW'f&Ddize b.lfa-
ler. Ba kampaaya çok klrh it- mele imkluızdL Araba ile ancak dirt OoM ve PMll nan yolcu vagonunu 5. 10 dakika evvelki 
lerini inaDlara lüaettirmemek saatte ıldileb0i7orda. Ba nretle si- lmair Tlrlmcatmda nla i~il· Tütün çiftliğinden almak; öğleden sonra 
lçla faaliyetlerini geceye laur8'" nfln mtlhlm bir kısmı yolda ceçlyorda. meal idcliua Jldadea on gue- gelen tlrenlerdcn birinde de bir dakikalık 

..._ ..a • .a1z1 • • d Ş .. . HaUma •anuı kaldılı ba mfltldilata teleri ılltlnlannda tiddetli Def• bir durık vermek! 

... ., •- C1'1D1 e ••• •snm e•m- muttali olan Beykoz kaJ'makamhlı bU. I Bu a .ım b. it 
de uyku ile seçirirler hariçten y1lk bir faallJ'et datermlf, dnr kiJ· riya b .. ••tbr· y p iZ ır 1• m 

ı..:. bir kim.HDia kendilerinclea lfllert de ...aftnk a-a.- - Polo- Ba 1eheple •Yeal Alar,. re- 1 1 
Mm\' - 1

- fila bir --L-. ----L _ .. 1: Oelenler, gldenl~r \aberclar edllmemuini rica ederler. na kl,.U .,..anı kısa bir zamanda• mil __ .. ~- •~· • 
Defia cılana en pyanı tomohillerle bil& lnza ..,..._t .. ilebl- pa bu h_. fildrlerial IOr-

e arayı lecek bir laale ıetinaitth'. St.dl Be1· maktad 
clil6at huuiyetleri mlkemmel kos'du Polona ki)'tla• dlrt aaaa. •• ı. 
bir tertibata malik olmalandır, kabil 30 - 40 dakikada cfdilaaektedlr. Bil' k6J J•ndı 

Ticaret ve AD&yl bukua 
mecliai idare reiai Arifi Pf. dün 
AYrUpadaa terimize gelmiftir. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata KGprl bqanda 
Beyotlu UOt. Şube ıcenNll: Mlb
mudiye Hanı altında laanbal 2740 

Mudanya poatau. 
( Cuma, Sah ) Muda&Jaya 

ujrayarak Gemlije kadar 
(Pazar, Çarpmba) Madanp
ya kadar mt 9 da ( ea-flıt 
teai , Pazarteal , Perpmhe ) 
EretB npuru tarafmdan ara
hk poatalar Armatla,. ela 
utnyarak Madanyaya kadar 
Aat 8,30 da Topbane 8.,n. 
1efain nbbmmdaa k,Ukarl.,. 

lzmir ı6r'at poatuı 
(GÜLCEMAL) •apara 21 

temmuz puartell 14.!0 et. 
Galata nhbmmdan blbrak 
talı Abahi ismlre ftnU Ye 

çarpmha 14,!0 da lamlrd• 
hareketle perıembe •bala p 
leceldir • 

Vapurda Mlkemmel bir 
orkeltra " cobant me•cuttur. 

21 Temmuz pUll'tlli Trab
zon birinci pOltua ,.,.ı..,a
cakbr. • fea Ye rinyete istinat eden bil· Diri kftlllk bir otomobili• BeJ'kos'du S.mlUDcla Klprl ku111D1D 

::ı;; ~:·::!:'ö~::: ~:~:;z:!:S:aı ~:S.~ıS:,..°:.!•: = ~ ~.wf:..~ ı[ı•ıea-•aM-eı.eaı•Ta•tlrıaak-•Dellll~~·evn;~'!~inkı~~bahı ~;~1k=·=~-~~~"'-::::::::ı 
yetlerin yardımına mllracaat için suretle hem ,.asde elU •eul.... ._ mu fellkebedelere 1ardım • \OU ıa mmu ~= 
kumpanyalanna bir falcı muta• de kolaylamıftır. etmektedir. --~ akında çakıyor. ~ 
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_ ~er~kh şeyler 1 

- iki tacıdar çocuk 
Biriıl tahb kaybetti, birinin tahta 

çıkması bekleniyor 

KonanDoyl 
Aluretten bu ilemle 
konuttu mu konuıma

clı mı? 
Baadu bir mlcldet eYel •et· 

._ romaa " aplrltlzmecl Ko-
m Do,ltba Yefab llzerlne Ne'fJork
ta balUDaD apirtizmeciler toplan-
llllf)u " ppbldan tecrnbe ne
tlcıdlMle ıı .. ~ nim-
- daYet eclip k....U.Ue kODUf
mafa manffak oldaldanm llln 
•tmit*'clL 

Ba laaber Londra 1piritlzme-
cileri --.da b&JOk bir allka 
WIJ&D~. 

M~eyeffanua dal kanaa bu 
~!:. oldujun~ ve Doy

bu t•)'ladan mll
teeuir olduklarinı s6ylemiftlr. 

l..ondra •piritizmecileri, ba
ıtlal..te 9-kia nahlar aıuuacla 
...tada malaalif bua hareketler 
olmakta iae de henllz Koean 
Doyl ile rlrllmeie lmkla 81-
rtllemecliiW .O,leidtlerdir. 

1 Mahk•m• veıç ... llAn'l::IJ 

Sultana'ımn allllı ~n: 

LecU Do,ı demiftir ki: 
baL:!!_. ....... bizimle mu· 

.._. ,....,.. •• ""1IMll uwe edeceil uman relme-
kW• 06 • ı.ı- lit/I#*• mittir. K..u.ı.m ateki lleme 

Madam V°ıktol'JllllQ mabcl
dema balık puarmda 24 ama
nda IDllkim Sarraf Haralam&. 
efeDCll ale,blne ikame eltili 
danan 3f1 /9'3ft bafblnde hac
zin fekkine karar Yeri1mif olda
jundan tarlbl illadan itibaren 
8 gllD ıarfmda temyili claYa 
edilebileceii ilb okıaar. 

intikal etmesi enalı llemlade 
bGytlk bir •evinç uyandınmftu'. 

Fakat, kencHıi heniz bu din· 
1• ile konUf&cak bale gelmemif, 
t_mnı:.:: yapmua lbım ,.ı. 

tana• • 
~ kendide k,.......a
la luıkkmdaki haber kabul edi-
lemez. Ba haber, doatlanm ... 
te.bt ebalftir •• 

- • ••; ld J ' • 

Otltll<JAr "'1HI ldafWillda: 

Anadolu KaYaimcla Kaftk 
caddeainde 80 tallrir defteriacle 
61 numaralı Dalaana Ye bakimi 

B• b b chdcktaı ft lttiaaliacle 63 nama• 
ır a a rah berber dlkklm rediii içla 

httikılg Milel Yerilmeai aı.ka• 

Kötlrllm kızını elan tarafmdaa lltemlmiı mu· 
oldGrmü1- kar mıhıllerin Tıpada eski ta· 

·KBnıemen 
bu hayvanı 
öldürünüz/~ 
KUOQk alyrlalneıkler )'alnıa batlarına bOtQlt • 
vahfl ltayvanattan daha b07CHc mazarrat,.._ r 
parl&r. Her· aeçtlklerl yerde ıaıtma ve Nlrl 
&tdO.rOcU .lraetalıkların tohumlannı aa..,ar•' 
Jar. Onları a&lz ~fradı allalıcten uzakl&ftlrk. 
aız ve bunuf\ J9fn l'llt ı latlmal ediniz. 
Fllt aınek; · afvrl elnek, pire, sQve, karınoaı 
hamam bOc•tl• tahta kurulan OldUrUr va 
yumurtalarını imha ec:ter. TehllkM:zdlr. 
Kat'iyen leke yapmaz. P'lltl h&f&r&t GldQrQ, 
cU dlter mayllerle karıttırmayınız. Sarı ı.. 
f'l•ktY• ıJyah kutata dllrlrat adin la. · 

BtJyak Tayyare Piyankoau 
9 uncu Tertip 1 inci keıide l 

Atiıstos 1930 dadır. 
ICeflclel•, VlllJet, Şellremaaell, Deft....... "' Ziraat 
ve Oamıah bmnblart mtlralaplan ft halk hazanmcla ,..... 

BüyÜk ikramiye 80,000 
H• lrefldede çıkan _.., tekrudolaba lroamu. 

Ameribdan lnıliz _ ......... ı.. rihle mubneti olmuı •ebile 
•- keıfi7et tuarrafaa mahall• 

~~~81n~:,;~:t;s tabldld iap etmif 01c1atancta aı anisa vilivetinden. ~- ı,· ihtl k dl • bu yerlerin tuarraftle aJAb• ~ tT 
~=;den ar ...:r·,..:c:: olanlar ftrl& eDel'hıde meTaat ~eTi becleliketfl lltlaaba mlcldell 
•..we blacafmdan korktaja •eallralan De blrllkte bir laJta U. 

. 4"'*8Ja - •-•,.. ._ 'ZI 18Pndalri klttlıtaı lmuu zarfmcla Oaldldu Tapa idare- Kırbp~Oeleabe planda mu 10727 97 9apnoı 930 aat 9 da 
.......... Pı... Oto, ...... Wr ..... aphyarak IİDe m•acut etmeleri (280-0) temel f08& İDfUI 

fltedenherl ......... tahtım ~ Aldıiaar-Marmara JOlaada lar- 6'88 
••set ..,.m. Prw Oto 18 ,...._ Tenkit edilen bu baba ad_llye Asarı ~ mllzlllr ~ldftuüll: ma lçlD ham t1f u..n • .. • .. 9,5,, 

aa siım11 " taWU.I ibaa1 için :we-d~ ki : -ODu Mlzeler ldarellace bir aeae Maa11a. Aklakv JOlmada ilam 15920 
Lo... J>...filffbamap kakl ohm- .._ a& kin lçlmcle taha•wtl zarfmda yapbnlacak fotolrafi tq Ihsan 

.. .. .. • 10" 

-.... Prena Oto kendi muhiti i· kM«H.Di !t -:ı chıydma Ye " kliteler kapalı zarf maille Mlllıkı• mlddetlerl pbnda ,...ı. pi ameli7ab haki.da 
siDcle "fflıpmıet .... p,. Mmile ~ S...ı.ct!a &eri k ..._. Apat0111D dlrcltlnd glnD aaat fula ta&lllt almak fdeyenleria ftlayet DÜma hq mlhenclWiiiae 
lanmaldacLr. Son wwalarda, bil- oı. ı.. laacap, kendi ı.:;: 15te lhal• edilecektir. Taliplerin mtlracaatlan iJaa oJanar • 
..._ g..ı Karo1tba a.....,a•. Ul W..,e •llkt-'L d.J..-u: ıeraiti ljnnmek lzere Alan- .;,..__•1111-:-nff_A_F~ı.~u~.~O~DO~R~IY~E-~-------~-----
,_ • ........_ -. Prw Oto- V .....- ~--- atilra ....._. Debil Mlcllrll- .,.:ôEN: 1 Zaytler 1 
llun ela Mac:ari1taDa dinmek Ye ezÜ feveranda IGttme mlraeat etmeleri Ye ~· M#N S25 ..... ilk .... 
M._. ...._ e1mmalr ._. olcla- N.po&._ ........_ alre telrllf llMlktaplara; temiut -.,.rı · ~~ teblnclen alclıiım felaadetnam•i 
h taJI olcla. Yed YOlbm ha,&kbjl.- fa.u. akcel.W ambteYi olduphald.. 1 -~ talebe a,i ehlle; b ... ,...,. 

M.ariltan'tla Pnllll Oto lelün- yet dewlliae llrmfttit Ktlçtlk ...... (tot•lf) lpretl -- bJdi •••elr' t••··- 15 il ıh• 
"- TUi millJuta propapnda ya· indifa mahnıtUinal ~terniclm Mlzeler mlhqaat k~onaae laden ~ 15 ine lradar 
pılnıı•ktacLr. ::. hBa~ Jly -. ... etmek- t..am etmeı.I lllmdır. deYlllD edecek ft 15 ajaatolta 

Bir taraftan ı.. çocutun tahta . • ..... plwltaı feCit .. ttiM' lnipnaeakbr. 
aes...ı isin phphrlren eliler ta· iDfillldlrla ..., 191lddeler Reahn Hptlel ettllJOP 2 .. ~~ektebe kabul prtlan 

laftan a....,. talıtma seçen p. :"= i:ı =...:-o:: lln~::l an'adar blrUli Hdbl umumfli· 'A= Aaaclaa, babadan,.,. 
rw Mlaall .... l!DPD memleketi· __ --L--- .._ ~- Ja1mz babadan mahrum ve mab-

---' 1_ -- .....,...... •-r ........... GUze1 wı'adlr llflielnı ifdrtk eM- -• k 
.. ...aetl clO .. ,..U. tahttan imne- ful bir PflM • ...... br. Baraclaa ceklerln U ve 2• cemınuı: Cflnlerl aMt taç ••• • 
le " 0J1111C•ltluma bYUpnai• kantle lav plmaaktachr. iüul- 14 den 11 -,e kadar eacrlerini GalatuaraJ B - llk mekteWn 4 inci • 
......, olmattms. p,... Mihail, de iki ,arık açdau, ile de ba- lpesfnde aerp dairesine teaUm etmeleri ...,_ tsfi et.U. ~- 4e-
..... , ................. aw1- 1ann faaliJ•ti mabclmıar. , ... dca_ohmar. _________ , 'C ~.MI' ....... " 
le ..... .,.....,... hh-chk clo- 1927 feveranma bemiyen ba ... Ollel' ıs dea :rabn olmamak. 
la,.U. ana etlill hawa hmüz feveramn birkaç hefta lllreceil ı ... ..! D _ ~ L-L. o'-•ı.• 
- 11 .. d nwıbul • lllllflall Mahaw ..... n'lb'- _.. -•---
- ........... ......... bera· " llvlana krater için e YeJ& dlaı n... bdM ..ı61 abltan n .....- bıeat. fllıll " 
._ .. ...e& ....... planda bo- Aıder vacllllade incimat edece- meuubhıi ukeri,eJe • .2s e ~ •un~ ,.,...,.. mlıı..-. 
tanacaWan ela haber Yerilmekle- il n imlan bumıyacajı tahmia verilmesi muktezi • .ıt.S zamlann hu ma lmlll ı ' bl•n•k. 
6 olunuyor. bqlanauftar. E - 11111 .. •11 1111....a.r 

l LAN 
Onianh haab- Galata, 

Yeai Cami n Beyott. deY&irl 
idi milli .ON"'"tile "T•mazan 
23 Gactl carpmba ..... kapmb 
bahmacaktır. 

....... talelle mlkdannclan 
,.. ... ....... tabi olacajl 
br'• .... pkmemek. 

S - TaNpl• ilk m..._tfa .. 
nada hlvlyet clwlınlırma -mafm 
....... mektep Yeaiblan 
imal .. ...Uk çipk ..... 
ftlik••· •llhat raporu-.. 3 adet 
.... fotojrafa ptireceldlr. 
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c ,,.ı,. 11c . .. , .. ,,.., ·~ ,.,-,.. .,." lCK• ,....,.. ........ 

Cuetcye ıonccrllccct rr. d:tr:r.lınn t:ıcrlne idare lçinıe ( 1due) 7aıyı 
aJt M ( Yuı ) ı:ıretı tontılmalıdıt. 

•• : u ... , .. ,. •• _ .,, .,.r<•r. ,,,. r ll ........ ? ..... ......... ,,, .. '"' ..... r•nı.o , 
.. , ...... .-...... ı.- ... .ı ..................... , .. .... 

17 Temmuzda Paria'ten hareket etmiı olan 

BARBETTE 
lstanbul'a 21 temmuzda gelecek ve23temmuz çarıamba gilnG 

TAK Si M Bı~çesiı~e 
temsillerine mübaıeret edecektir 

Edirne Kız rııuallim mektebi 
müdürlüğünden : 
Azamt Asgari Cinıi Şekli mtınakaa 
45000 kilo 35000 Haa ekmek 

r;~,AKIT~?_TI 
~~!~~ 

•••••••••Tarife••••••••• • • • • 1 Def alık hnış JO • • • • 2 11111 • . . . ~ . 
: .f • • 6$ : 
: 4 r$ : • • • • 
: lhtlv~ kalmaJ'ın-~ : 
: t:llVll ' iratlar ( tWllfd : -
: 7 O tkfa) 11.tn edQ.. · ıoo : 
: mek t&ere nutA/a 1 : 

: AbonelerimJzin her ~ ·~ için : 
• b..- defaa nwcanen' • • • 
: ' satın pPa Daalana fula '8bn : • 
: tçtıı 5 er hnış r.ammohınar. • ........................... 

iı anyanlar ------it anyorum - T•hsilim lisedir. 

' 

= &AVlSI HE~ VE~DB & KU~UŞ .::=: 

MATBAA VE JDAREHANE: 
fSTA~BUL. Babıali, Ankara cıddestode • V AK.rr YURDtJ • 

Tel 1910 (ldare)t971 CYaıı)tla.? (Kltıpı Telgraf ı Vıtıt. Ponı tatU5U ı 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi 
nek, güve, örümcek, hamam bö 
ceği ve sair haşaratı yumurtalaril 

berabP.r kat'iyyen imha eden 

IFAlrl 

.. 
2500 

" 2000 
1500 

" 1000 
5000 4000 

Sadeyai' 
Zeytinyağ 
Alpullu ıekeri 

K.pah zarf 
Alem mtınakua 

" .. 
Askerliglıni ikmal ettim.Franıızca lisanına 
biraz vakıfim. Her hangi bir müesselede -
~ arıyorum. it lıltfedecek zevatın z:lrde ~AŞEQATI 

•• " .. 
5000 

" 
3000 SGt •• .. 

5000 .. 4000 Yoturt " " 3000 
" 

2000 Pirinç .. " 1500 
" 

lOOo Beyaz peynir • 1 

" " 1500 
" 

1000 Kuru fasulye 
" 

., 
1500 

" 1000 Hu un •• " 700 
" 500 Nohut .. " 700 " 500 Zeytin taneal ,, 

" 1200 .. 800 Sabun " " 5000 
" 3000 Mazot ,, 

" 1000 .. 700 Gaz yağı .. " 600 Çeki 400 Odun .. .. 
Mektebimizia Mayıa 1931 ıayesine kadar ihtiyacı olan cinı Ye 

nıiktan yukarda yazıh 16 kalem erzak ve saire hizalarında i&te
rildiği veçbile 10-7-930 tarihindea itibaren yirmi g6n mGddetle 
mOnakaaaya konulm119tur. Taliplerin prtnameleri g6rmek tlzere 
h~r ıln mektep idareaine ye mlbykauya iftirak için de mftnaka
aa ve ihale kanununun 10 uncu •• 6 ancı maddeleriıae tevfikan 
ekniek için teklif mektuplanm ve dJlerleri i~ de teminat mak· 
b'uzlann.ı ihzjr ederek ihale gllnft oWı 30-7-930 . Cartaml>a gOnO 
ıaat 15 te mektepte mlltqekkil komilJona mllracaatlan ilin olunur. 

ld adresime yazmalannı rica .ederim. 
Oskildar Nuhkuyusu caddesinde 149 

numarada Mehmet Yaşar 

D•ktllo bf r H. 
Tilrkçe Fransııca tecrübeli Steno -

Daktilo bir mamıuel if arayor. Vakıt'te 
K&mll efendi ye mUraca'at 

Alım =-- Satım · 
Yazı makineli ' - Kullanılmıi Re

mington markalı Türkçe, lngilizce ldtv· 
yeli idarede 1 l numaraya müracut 

Acele ve kelepir satılık peru
klr salonu - Ayda uamt 400 as
gari 300 lira hasılat te~in eden kadın 
ve erkek penıktr Klonu utılılaır. 

Kadıköyünde Rıhbm boyunda odun 
tüccan Orakyan beye mGracaat 

Acele abhk ana - Çifte ht· 
TU~ Amerikan mektebine varma~ 
aahllde. yeni poetane C*idelinde Şekerct 
Nazım beye müracaat. 

••••••• • • 
ADALARA SU... • • • • • • • 'Sabhli otel ve"gadno effUl -

• Sirkecide Rumeli oteli ve ga~inotun-
• da mevcut mobilya aatıbktır. 

adalara Yerilen tatlı • --------------·! : Muhterem ada ballmıa hizmet ıçuı 
iıt•nbul llm•n tirkettnden: 

• ~yun tonu (60) kuruta inclirilaiftir. • • Müteferrik · 
• En temiz vuıtalarla ve la.tik hortumlarla arzuya pre • 
• (elmalı) .eya ( terkot) IUJU verilir. Galata'da ya;kapanında • Mlracaat eTİ - Yakında açılıyor 
•. Haydar hanında IU tubeaine mlıracaat •. Bu müessesede ubabt mesalibin her ne-

vi mUncaatlan kabul edilecektir. 

••••••••• Telefon: Boyoğlu 2606 ••••••••• ---....,.----~. ---' 

MÜNAKASA ILANI 
Darüşşaf aka Müdürlüğünden: 

Dal'Uffaf&ka mektebiuin .. de yağ, zeytin yağ, pirinç, fasulya ve 
saire gibi ( 20) kalem erzak kapalı zaf uaulile alınacaktu. Talip 
oianlann ajüstomn betinci sala gllnG saat (10) da Nuruosmaniyede 
uauli daireainde Cemiy,eti tedriaiyei ial&miye merkezine ve mal6mat 
almak iıtiyenleria bu tarihten e'f"f'el O.rilftafakaya mllracaat 
eylemeleri. 
~~~~~--------------------------------------------

lktısat ve usuü defteri 
Muallimi a·ranıyor 

Zonpldak Yllluek maadin ve unayi mObendiıi "mektebi 
mGdOriyetine mOracaat edilmesi iJln obınnr. YOkıek mektep 
mezunu olmak fUÜU'· 

MOdGriyet 

• 
Istanbul Gümrükleri muha

faza memurluğundan: 
1 - GllmrGk Muhafıza merakiblnin Aya kapıdaki kızak terti

bab 20 glın mGddetle alent mtlnakuaya konulmuıtur. 
2 - Şartname musaddak nuahaaı l!ltldllriyet komisyon kitabe-

tiıaden alınacakbr. . 
3 - Taliplerin bu ifle mqpl olduğuna itimadı mutuammın 

vtl&ik ibraz etmeleri ve % 7,5 teminat akçalarile birlikte 2 ağuı· 
toa 930 tarihine mDsadif cumartesi gDntl saat 14 de ihalesi icra 
kılınmak Gzere muhafaza m&dllriyetinde bam bulunmalan. 

T ercGman ve - Abm, saum, icar, 
iaticar, ıkraz, ıstıkru her ·lisandan terdi· 
me. yazı. hususi dersler. . 

Galata Köpriibqı · Mehmet .. Ali 
pqa han No. 33 

Zıyl - 32S aene11 ~~. ille 
mektebfnden aldıllm Pbademamelni za)'i 
etti~ Hükmil yoktur. ' • 

Kadri Muhittin 

z.,ı - 26629 numaralı tayyare biled 
ehliyemame ve resmi evrak ile parayı 
muhtevi cuzdanım kaybölm°'tur. Para. 
bulana Alt olm•k üzere adresime gör
dermeslnl rica ederim. 

1934 numaralı otomobil sahibi 

• 
iŞ 

Ankarada hariciye vektled matbaasın
da buılaca.lc bazı. risalelerin bu aenellk 
tertibiycsi bir mutahhide verilecektir. lsti
yenleriıi şeraitini anlamak ve tekliflerini 
yapmak üzere (20 temıı:ıoz . 9SO ) pazar 
gönüne kadar hergün 1&at ondan on 
ikiye kadar lstanbul viltyetl mat~o't 
memurluğuna müracaat etmeleri. · 

Doğum ve Kadın hastaliklüı 
mtlteha11111 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
Tilrbe, etki Hillliabmer bina11 

No. 10 Telefon: lst. 2622 

daiqıa birınciliği 
kazan maktadır 

- FAYDA daha mlıeuir, daha milkemmel ve yan yanya ucuz• 
dur. Kokuau litif olup kat'iyyen leke ya_pmaz. ~:-ı 
llRl!r• JI nebatata aren yokblr. FAYDA ismine 

• 

niz. Devairi devlet, müessesab milliye ve hususiyeı ~ 
Riliil&hmer, mektepler, hastaneler, sibhat yurtlan, bllytlk otel 
lokantalar, Yapar kumpanyalan FAYDA istimal eder. 
Şitesi 50, tenekesi 75, ıon derece sağlam ve 10 aene teminatb 
pompası 75 kurut. Hasan Ecza deposu· Toptancılara tenzillt 

, ı,, • r,i ı ı. ı ·ıl~~~ 

. Maarif Vekaletinden: 
Ankarada İDp edilmekte olan orta mektep elektirik t 

yirmi gün mllddetle Ye kapah zarf uıulile mOnakauya konulmut 
. . Talipler ıartname plin ve projeleri tedarik etmek bere her 
&ğleden ıonra Maarif veklleti intaat dairesine mllracaat edebilirl 

ihale 30 temmuz 1930 saat 15 te İDfaat komisyonu tarafmd 
. icra edileceğinden taliplerin ayni ~~e mnzayede, . mlnakasa 
ihallt kanununa temkan ihzar edecekleri teklif mektup~an 
mezkt\r komiıyona tevdi etmelidirler. 

arilA'i 
Osnıanlı bankası 

Sermayesi: 10,000,000 lngiliz · lirası 
lstanbul acenteliğı - Telefon: fstanbul 1948 

Be1otlu daJreıl - Telefon Beyoilu 1303 
· ~edat ve poliça mukabilinde muayyen ve ndelf nya hr 

sabı cart ıureti.le avanslar, pollça ve iskontos\L 
Türkiye cümhurlyetinin başlıca şehirlerine ve memallld ecne-

biye senedat. çelc,itibbar mektupluı ve telgraf em.lmımelert 
irsalttı 

.. 
Emlak ve Eytam bankası mü: 
dürlüğünde·n: 

latanbulda Galatada Kalafat mahallinde Ktırkçnler kapaamd 
Neft Sandikat ıirketinin mftatecir bulunduğu 16, 18, 20 emlt 
numarah depo ve alıfap antreponun ıabıı ıekiz ıeneYI taklitle . 
kapalı zarf uıulll ile müzayedeye çıkanlmııbr. lbale 28 temmu 
930 pazartesi gGnG aaat on albda Ankarada banka idare me · 
huzuru ile yapılacaktır. 

Teminat ak~ı (3,500) tıç bin betyllz liradır. Talip ol 
Ankara, latanbul Ye lzmir fUbelerimize milracaatla mufaual tai't" 
namemizi mlitalea edebilirler ve müzayedeye iftirak icin de b 
ıartnamenin imzalı olduğu halde bir nüshuını alarak kapalı zarfll 
t~minat ve teklif mektuplan ile birlikte taahbiitlG olarak bankJ 
umum mGdGrlilğnne gönderirler. 

Meş'ul mlJdlJrı Refik Ahmet 


