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Tamamen budu larımız ı 
dahilinde yapılmıştır 

lran hududunun 80 kilometro dahilindeki ten
kil haberi Ankarada teyit edilmiyor 

$11rkl11ki t11ram4 hareketimiz na~ıl bitti 

Dnıı yazdıgımız .-eçile (Çaldı- kat ya pnıasını kendisine 
nn) 'le (Van) ~avalisinde bir biJdirdiX-imiz Ankara 
kaç gflndcn berı dt vam eden .0 • • • 

(tarama hareketi) dün tamamen muhabırımız, selahıyet-
bitmiıtir. Bu münasebetle kol tar mekamlarln temas 

· ordu kumandanı Salih paıa bil- ve keyfiyeti istizah et-
aımum sillh arkadaşlarına gön- • • , ~ D ... d .1 . ~erdiği bir tamimde • Ağrı da- mış,_: ogru eğı dır~ 
ımın tepeleri müstesna olmak temızleme haraketlerı 
:~ere-b_udutlanaıız dahilinde tek vz.!nız bizim toprakları-

r fakı kalmadığım ve hudut " d 1 
• civarJanrun da t . 1 d'V. • h'L mız a yapı n11ştır. ,, ce-

emız en ıgını ı -
1 

BUGÜN 

12 
SAHiFE 

~ıı11uınııı1 11ııııııııtıı1111ııııınıııııııı•''"'''ııııı• 111ıı11111T"ııılllııı11~ 

~ ~ 
\ Kuponlarımızı / 
( saklayınız ! 1 
l l = -
( Hepiniz kaza- İ 
~ nacaksınızl -: 
~ ~ 

\ Kur" a valna hedlvt:- { 
~ -
ğ lerln çe~lderl ara- ~ 
§ şında olaellk. bit:- ~ 
~ yenler kur' avı elit:- i l rlle çekebilirler.. j 
5 g 
5l1ıııı111111ıı•••ıı1Jııııııı•••11111111ııımıııııı•ınnıııııı•••nııııııı .. ı•1111ım 

Maarif eminleı-i 

'\:• • 

V -A-K-1- T 
ın 

Hedive kuponu 
No. 3 

İzmir vapurile gelenler ne diyorlar, 

Nahas Paşanın beyanatı 

M.ınsuredekl kıyaın esnasında .:: 
Son haftalar zarfında Mısırda - Salı gllnil ahali bir nllDldLI 

gayet mllhim hadiseler vuku yapmak istediler. Ve ondan 
buldu. Veft fırkası reisi Mısır ikiye kadar dlikklnlar kapatılllllfl,~ 
parlementosunun tatili doleyısile br. Dnkkinlan kapatmakla Deır..ı:n 
Mısırın muhtelif ıehirlerini ziya- lr-------------lı( 
ret ederek, balkın parlemento 

lehindeki bUyfik tezahilrlerile 
karıılandı. Milli meclisin tatili 
aleyhinde nilmayişler yapan ahali 

hllkO.met kuvvetleri tarafından 
mukavemet görmÜf, neticede hli
kdmet kuvvetlerile mücadeleye 
mecbur olmuştur. 

Mansura, Zakazik, Bilbes, isken· 
deriye gibi Mısırın en büyük 
şehirleriude halktan bir çok efrat 
maktul dllşmüşler, bunlar vatan 
ıehidi sıfatile en parlak ve en 
heyecanlı surette kaldırılmış ve 

Çocuk ıayıfası 
Bugün3üncü aayı

fada 
Yeni bilmecemiz, geçen 
haftaki bilmeceyi kua· 

nanlann iaimleri 

dirmif ve kazanılan büyük mu- vaoını almıştır. 
Taffakiyetten dolayı bütün efrat Erzurum 18 Akıam- Irandan 
Ye zabitanı tebrik etmiştir. Diğer çetelerin akınlarına nihayet ver· 
araftan dün akıam ıehrimize veri- mek için kat'i tedbir alınmışbr. 
len habere g6re ordumuz şakilerin Hududu geçmeğe teşebbüs ede
hududun 6bür tarafında bulunan cekler derhal imha edileceklerdir. ,. gömülmüşlerdir. 

Hk 1Jyeler11 ~en fılırahu 
KtJr lc.ıtarler, Bellene• 

cek slider 
toplanma ywleri ile karar~ahla- Ağn dağına yapılacak hareket Ankarada toplanan maarif 
nnı tahrip etmiş ve bunları bir için hazırlık başlamıştır. Buradaki eminleri şerefine Türk ocağı ta-
daha yabancı topraklarda hazır• haydutların kaçmalarana meydan _ı rild•v · · 

d rafından bir 2i,.. .. et ve ıgını 
laoarak hududumuza tecavüı e- verme en tenkil olunmaları 
demeyecek bir hale aokmuştur. arzu edildiğinden her ihtimal yazmııtık. Dercettiğimiz resim, 
İran hudud• dahilinde seksen düşünülerek ona göre lazım ge- bu ziyafetten sonra eminler Ye 
kilometre dıinliğideki meaahada len t~dbirler alınmaktatır. Hazır- maartf rüesası, · Ocaktan çıkar: 
bir tek p.ki kalmamıştır. (Alt tarafı 2 inci ~ayıfada ) ken alınmıştır. 

Maamafilı bütün bu hudut ha- ==========-z:::::===-========= 
reklb esnasında Iran askeri ile 
ukerlerimia arasında müsade
meyi intaç edecek herhangi bir 
laadiao nka balmallllfhr; harekat 
bllytık bir aoğuk kanlılıkla idare 
edilerek diplomatlara İf hırakal
mamlfbı; askerlerimiz ıonra gar
Dizonlanna a.-det etmiftir. 

Ba habere göre .-auyeti şu 
1111etle tefsir edebiliriz : 

Şark hududumuzda tarama 
haraketi yapılırken lran hudu
dundan birbirini mnteakip yeni 
tecavilz tqebbllsleri olduğunu 
Anadolu ajansı evvelce bildirmiş 
idi. Bu takdirde hudutlarımızın 
enıniyctini temin için bu müte
carizlerin Iran topraklannda da · 
takip ve tenkili zaruret kesbet
ınit demektir. Mevzuu bahsolan 
takip ve tenkil haraketi Beyazıt 

ı ıvalisinde cereyan ettiği ve Iran 
hududu dahilindeki fesat ocağı 
nın bilhassa huduttan ancak 
yetmit, seksen kilometre kadar 
dahilde bulunan ( MakU ) de bu
lundu~u nazarı dikkate alınırsa 
ukerlerimizin cşkiyayı (MakU)ye 
kadar takip etmiş olmasına ve 
ıanra garinzonlanna aYdet etıWş 
bulundıasına ihtimal verilebilir. 

Dün bu hususta tahki- Bokahm hıngl oltaya tutulsoak l 

lzmir vapurile lskenderiyeden 
gelen yolcularla görüşen bir 
muhabirimize yolcıJlar demişler· 
dir ki: 

Istanbul güzellik kıralıçe 
Mübeccel Namı~{ H. Beybabasil 

birlikte ikinci Avrupa seferinde 
Bu defa kazanacağını umuyormuı 

lstanbul güzellik Kıraliçesi 
Mübeccel H. beynelmilel güzel
lik müsabakasına ittirak etmek 
üzere dnnkU ekispresle Parise 
gitmiştir. 

Mübeccel hamm geçen defa 
giderken binlerce kişinin samimi 
ve hayecanlı teşrime mnzhar ol
muştu. Bu da fa' ancak yüz ki
şilik bir kalabalık tarafından 
geçirilmiş ve hayırlı bir yolculuk 
temenni edilmiştir. Mubeccel 
hanım trenin hareketinden ev· 
vel çok neşeli bir tavurla garda 
dolaşmış ve kendisini sitikbale 
gelenlerin ayrı ayn elini sıkarak 
muharririmize hissiyatını anlatmıt 
ve: 

- Bilmem neden bu gün 
çok şen ve her zaman kinden 
daha ümitliyim... Görüyorsunuz 
zayıfladım... inceldim. Kazana
cağımı umuyorum demiştir. 

Mübeccel hanıma pederi Na
mık bey refakat etmekte oJup 
her ikisi Pariste dünya güzelle· 
rine iltihak ettikten sonra Ame
rikaya gitmek tasavvurundadır. 

t 
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ber bir çok halk meydanda top· 
!anmışlardır. 

Binlerce şişeler içine kum dol
durularak ve cadde tatlarını 
aükerek, çakılları alıyorlar, bir
birlerine atıyorlardı. 

L~~~~~K§l§T~~~T§l§L§c§•§~§'§~~~=r~~~ 

Arada çıkan arbede neticesin
de bir takım polisler hatta polis 
mii'dürU yaralanmıılardır. Bunun 
üzerine polisler silah istimaline 
mecbur kaldılar. ilk gün 22 
maktul ve 200 mecruh verildi. 

Başvekilimiz Üiyarbekir Hariciye V. 

Bütün bu cereyanm hükümete 
karşı olduğu anlaşılıyordu. Çar
vamba günü askerler köşe bat· 
larmı tutarak suküneti iadeye 
muvaffak olmuşlardır. 
Naha$ Paşanın bevanatı 
Son posta ile gelen Taymis 

gazetesi Nahas Paşanın gazete-
lere beyanatta bulunarak şu 
sözleri söylediğini yazıyor: 

"Veftin, Mısırda kırallıktan 
başka bir rejim istediği doğru 

değildir. Mısır kanunu esasisinin 
birinci maddesi Mısırın kıratlık 
olduğunu kaydeder, Veft fırka
sının mensupları, kanunu esasiyi 
himayeye yemin etmiflerdir ve 
bu yeminlerinde sebat edi
)'brlar. ,, 

Komolo$/uıne ne divor t 
Şehrimizdeki Mısır konsoloa

lianesi şu mektubu gönderiyor: 
Tymmuzun on beıinde Meh

met Ali meydanında balkın bir 
kısmı, fırka siyaseti tesiri albnda 
muharriklerin tqvikına kapılarak 
toplanmıştır. Gayri mllıellih za
bıta memurları balkı dağıtmak 
için müdahale etmiştir. Mısır 
ordusu da ite müdahale ettiğin
den ılikun iade edilmiş ve hUk6-
met vaziyete hakim olmuıtur; bir 
ecnebi ~lmllf ve ikisi yaralanmıı
br. Zatı hük6mdari aleyhinde 
asla tefevvühatta bulunulmamıı
br. 

Lehinde bağırdıkları görillmUş 
bunun neticesi olarak Nahas Pı. 
beyanatta bulunarak rejimin 
tebdiline taraftar olmadıklannı 
M>ylemittir. 

Taymisten 
NaJıaa Paıayi 
gösteriyor. 

aldığımız resim, 
Mansura tehrinde 

Yaz münasebetile 
Ya:z müna1ebetile, M. Muba

dele komisyonu memurları sa
bahtan saat 14 e kadar çalış~ 
makta ve ögle tatili yapmamakta 
dırlar. 

VAKiT ın tefrikası ; 40 

Atineye ne zaman 
gidecek? 

ı\ti na, 19 (Anek) - Yunan bükllme· 
ti ne T evfik Rüştü R. ile lsmet paşanın 

Yunani~tana yapacağı mukabil ziyaretler 
hal..! ı c.la A nkarac'an mal Omaca gelmiştir. 

Yunan hük Om eti :\!. Yenizclosla hariciye 
nazırı M. l\lıhalakopulos Ankarayl ziyaret 
etmeleri hakkında vuku bulan davete 
mukabeleten lsmet paşa ile Tevfik Rüştü 
B.i Atinayı ziyarete davet etmişti. D ün 
bu davet teklifleri hakkında Ankarada.n 
gelen telgrafta bu davetlerin memnuni· 
) etle kabul edildiği ve evveli Te,·fik 
ll üştü B. in, müteakiben İsmet paşanın 
Atinada Yunan ricalinin ziyaretlurini 
iade edecekler! bildirilmiştir. 

Hu cevap Türk-Yunan münascbann· 
daki samimiyete bir delil addedilmektedir. 

İzmirde lik ma<,ları 
Göz.tepe .llltınorduvu, Kar
şıvaka SakarJJayı yendi 
lzmir, 19 ( A.A) - Dnn tik 

maçlanna devam edilmiştir • 
Göztepe - Altmordu maçında 
Göztepe sıfıra kartı iki ile galip 
gelmiftir • Sakarya - Kartıyaka 
spor kulübtı arasında yapılan 
maçta Karşıyaka spor kulfibft 
sıftra kartı dört sayı ile tzmir 
şampiyonu Sakarya takımını 
mağlOp etmiştir. 

Kısa hizmetli olanlar 
Ankara, 19 (Telefon) - Kısa 

hizmete tibi olanlardan fili hiz
metlerinde ihtiyat zabiti ve 
askeri memur olmak tlzre ayn· 
lanlara zabit vekilliği Ye askeri 
memurluk tecihine kadar fiili 
hizmetlerini yaphklan mtıddetçe 
Uçte bir nisbetinde maaf verile
ceği maaı kanunu hllkUmlerinden 
ise de bunlara bu riitbeleri ka
zandıktan sonra 24 Onctı mad
deye istinaden maaş farkı veril
mesinin doğru olmadığı tamim 
edilmiftir. 

Yeni nahiyeler 
Ankara, 19 (Telefon ) - Bu 

sene lstanbul vil4yeti dahilinde 
yeniden bazı kaymakamlıklar ve 
mllhim miktarda nahiye mlldlir
lnkleri ibdaı edilecektir. 

Barışmamışlar 
Bükreş, (A. A.) - Rador ajansı, kral 

Karolla Elen arasındaki tal!k karannın fes
hini tekzip etmektedir, 

... A. HA •• -~ NA ~--.. -~-
MUHARRİRİ: SELAMATTİN ENİS .. '"" 

Ertesi gece nöbetçi olması, 
RllttGyn aevindirdi. Çünkll gec&
nin derin sessizliği arasında 
uyumak ıçın odasına kapan
maktansa her evi değil, batta 
her kaldırım tqı kendisi için 
bir anıç içi kadar malfim olan 
bu ıokaklan devretmek, elbette 
daha eyi idi. O zaman biç ol
maza& fazla dllşllnemiyor, ve 
kendisini odasmda olduğu gibi 
ye'ıin girdabına atmıyordu .. 

Bazan Numan ve Yunus 
Ağalara bakar da gıpte ederdi. 

Onlar ne geniş yürekli, basit 
ve rahat insanlardı . Kendisi 
ıanki o kadar iptidaiyede, rüş
tiyede, idadiede dirsek çürfitmüş 
tene kazanmışb .. 

Belki cahil , ümmi bir adam 
olaaydı, ııtırabı muhakak bu
kadar tllmul ve vils'atile duy
mazdı. 

Görülüyordu ki okumuş ol
ması kendisini aç bırakmakla 

beraber, fazla olarak duygulu 
bir adam da yapmııb. Değil 
idadi mezunlannın, iki llç ili 
mektep tahsili garmBı insan
ların bile elleri b3ğtırlerinde 
aç mide ile gezdikleri bu mem
lekette, buglln kamının hiç ol
mazsa tok olutu bile bir talililik 
eseri idi •. 

Aileıini bukadar arayııı 
boıa çıkmakla beraber, Rllştll 
bAJi ümit içindeydi. Bazan 
düşünüyor ve kendi kendine 
diyordu: . 

- Yarabbi 1.. ne olur, iırafilin 
surüne verdiğin nefesi benim 
hançereme versen de lıtanbu
lun en yüksek bir tepeıine 
çıkmak ve oradan hançeremin 
bUtün belagat ve kudretile : 
« Kanm ve çocuğum nerede
siniz? .• » diye bağırsam.. Belki 
duyarlar ve belki ses verirler •. 

O zaman birden gözü önünde 
atet gibi bir, istifham çizilirdi. 

Susuzluk derdinden 
kurtarıldı 

Diyarbekir, 18 ( A.A) - Di· 
yarbekirin kuruluşundan beri 
büyiik bir derdi olan Hamravat 
ıuyunun bugün demir borularla 
şehre getirilmesi merasimi ya
pıldı • Merasime Umumi müfet · 
tiş lbrahim Tali Beyle vali ve 
askeri mülki erkan, belediye 
ve bütün cemiyet mümessilleri 
ve binlerce halk iştirak etmiş
lerdir. Bu münasebetle halk 
samimi tezahüratta bulunmuştur. 

Türk- Yunan ··-Muhadenet projesi sefirl
İniu- tevdi edildi 

Atina, 18 (A.A) - Hariciye 
nazın M. Mihalakopulos, Türk
Yunan muhadenet misakı projesi
ni Türkiye hilkumetinin kat'i 
trstikine arzedilmek ilı.:ere Enis 
Beye tevdi etmiştir. 

Rayihştag 
Fesh~dllmek tehlikesine mi 

• maruz 1 
Berfin. 18 (A. A.) - Gazeteler, Nas

yonalis~ fırkanın çevirmekte olduğu ma
nevralar dolayısile Rayhiştag meclisinin 
feshi hususunun nıkabili içtinap bir hale 
geleceRfnl yazmaktadırlar. 

Felç 
Strasburgta çocuklara 

musaluti oluyor 
lstrazburg, J9 (A. A) - Ren eyale

tinin Cenubunda son günlerde çocuklar 
ara.sındı milstevli surette hüküm sürmiyc 
başhyan felç vılı:'alın yav~ yavaş art
maktadır. 153 çocuğun bu hastalığa tu-

tulduğu bu gün blldJrUmlştir. 

İngilterede itsizler 
Londra, 18 (A. A.) Anm kamarasında 

işsizlere ait sigoru sermayesi istikraı.ı 
ıniktaruıın 50 milyondan 60 milyona ib
lAğt kabul edilmiştir. Bu tezyit keyfiye
tinin sebebi, işsizler miktarının artmasıdır. 

Konsolosun bavulu 
Marsilya, 18 (A. A:) - Denizden bir 

valiz çıkarılmıştır. Bu valizin içinde bir 
takım çamaşırlar, 35 frangı muhtevi bir 
cüzdan, bir erkek fotoğrafı ve intihar 
ediyorum yazısını muhtevi bir kA.ğıt bu· 
lunmuştur. Bunlar, geçenlerde kaybolan 
İngiliz konsolosuna aittir. 

Onlar acaba yaşayorlarmım •• 
O Yakit g8zlerinin önllnde 

tekrar öbek öbek toprak yığın
lan, taısı:ı, sandukasız, kimıesiz 
gureba mezarlığı canlanır ve 
kara toprağın kapkara kamı 
açılır ve burada bir ana ile bir 
çocuğun, etleri inhilal etmiş, 

kemik haline gelmit olan iske
letlerini görür gibi olurdu • 

Numan ve Y anuı Ağalann 
kazmakta olduğu semtteki me
zarlıklardan zaman zaman çıkan 

bir kol kemiği, bir kaburga parçaaı 
ve bembeyaz diflerile sırıtan 
bir alü kafaıı, kim temin eder
di ki kendi kansına ve yahut 
çocuğuna ait değildi? .. 

Bu kuru kafa kemiklerinden, 
sahiplerinin kimler olduğunu 
anlamak imkan.sızdı . Cemiyetin 
( mlisavat ) kaidesi, yalmz ve 
münhasıran toprağa girdikten 
sonra tecelli ediyordu . Orada 
herkes müsavi idi. En güzel 
kadınla en çirkin kadın, en 
zengin insanla en fakir adam, 
orada mutlak bir müsavat arz
ediyorlardı. Hepsi aşağı yukarı 
birbirine benziyen ayni kemik
lerden mUrekkepti • 

Bugün şehrimize geliyor 
Ankara 19 (Telefon) - Hari

ciye vekilimiz ekispresle akşam 
saat 7 de lstanbula hareket et
mittir. İki gün kalarak dönecek 
aah günü barada bulunacaktır. 

Maliye vekilimizin 
seyahati 

Ankar 19 (Telefon) - Maliye 
vekilimiz pek yakında lsviçreye 
hareket edecektir. 

Erenköydeki şeyh 
Erenköy civarında sabık bir 

şeyh efedinin ziyaretçilerinin faz-

lalığı nazan dikkati celb ederek 
hakkında zabıtaca tahkikat ya
pıldığını yazmışbk. Aldığımız 

malumata göre bu tahkikat, sa· 
bık şeyhin lehinde neticelenmiş
tir. Bu ziyaretçilerin eş dosttan 
ibaret olup mürit olmad.ıklan 
tebeyyün etmiştir. 

Şarktaki temizlik 
[ Ust tarafı 1 inci savıfamızda ] 

Jık devresi daha bir müddet devam 
edecektir. Kolordu kumandanı 
Salih paşa hazırlığa nezaret için 

karargahını Bayazide nakletmiştir. 
Tenkil edilen şakiler sürülerle 

koyun, bir çok silah bırakmış-

lardır. Koyunlar o kadar fazla
dir ki bunlardan bir kısmınm 
sablması muhtemeldir. 

Tayyarelerimiz Ağn dağına 

bomba yağdırmağa devam ediyor. 
Buradaki şakilerin bliyük bir 
endişe içinde olduklan anlaşıl

maktadır. 
Ihsan Nuri 

Ağrı dağdaki asileri, firari 
yüzbaıı Ihsan Nuri isminde 
bir hainin idare ettiği anla
f1lmaktadır. Ihsan Nuri, şaki
lerin Ağn dağı valisi namile 
çahımakta ve Uç makanizme 
ağırlığında albn maaş almak· 
ta imiş. lhsamn Üskildarda 
oturan zevcesi Yaşar Hanı· 
mın bir milddet evvel Halep 
tarikile zevcinin yanma gittiği 
söylenmektedir. 

Rüştü, Numan ve Yunus 
Ağaların mahallede ölfi olduğu 
zaman mezar kazarken kazma
nın ucile bir tarafa itivirdikleri 
bir çok ölü kafası görmüştn ki 
onlan ayırt etmek kabil değildi. 
Numan Ağamn; kazma darba
sile bir tarafa itilen fU kuru 
kafanın, kim, dünyanın en güzel 
bir kadınına ait olduğunu iddia 
edebilir, yahut kim, bu kafanın 
ıshrap çekmit ve yahut ömrn 
baz ve neş'e içinde geçmiş bir 
insana ait olduğunu farzeyliye
bilirdi .• 

Güzelliği, zengililiği, elemi, 
hazzı, neş'eyi saadeti ve hulasa 
hayatta her birine birer isim 
verdiğimiz biltün bu şeyleri 
gösteren adele, sinir, beşere, 
dil, beyin, ensice, hepsi, hepsi 
toprak altında inhilaJ ve toprağa 

inkilap ediyor ve sadece bunlardan 
ortada bir birine benziyen bir 
yığın kemik, bir yığın kemik, 
bir yığın kemik kalmış bulunu
yordu. 

Eğer ölmiişse karısına ait 
kemiği, ve kezalik ölmiişse oğlu 
Turbana ait kaburga paçasını 

Gazi Hz. 
Evvelki gece bir mü
derrisi tenvir buyur

dular. 
Gazi hazretleri diln akşama 

kadar Y alovadan şehrimize av
det buyurmamışlardır. 
Müşarileyh Hz. evvelki akşana 

Yat kulüpteki maarif cemiyet 

balosunu teşrif ettikleri zaman 
tarih müderrisi Ahmet Refik B.i 
aratarak kendisine Türk tarihi 
hakkında bazı sualler sormuşlar 
ve garp müelliflerinden lisam
mıza naklolunan bütün mektep 
kitaplarında görülen bazı yan
lış telakkileri izah etmişlerdir. 

Gazi hz. müteakıben Türk 
tarihinin bazı hakikatleri hakkın
da Ahmet Refik B.i tenvir ve 

irşat eylemişlerdir. 

Gazi Hz. ayrıca DarUlfftnun 
müderrislerinden Yusuf Ziya Be
yide Y alovadaki köşklerinde ka
bul buyurarak yazmakta olduk
lan Türk tarihi hakkında g3rüş
müşlerdir. 

Maltaya davet 
Donanmamız Maltayı 

ziyaret edecek 
Sultan Aziz zamanına ait 

bir hık&ye 
Deyli T elegraf gazetesi ile 

Taymis, İngiltere hU.k~m!tİ!_lİD 

Türk donanmasını Maltayi ziya
rete davet ettiğini ve bu davetin 
eyi bir tesir icra ederek kabul 
olunduğunu yazmaktadirlar • 

Deyli T elegraf bu münasebetle 
şu fıkrayı ilave ediyor ı 

« Sultan Abdül Aziz devrinde 
buna mümasil bir davet vuku 
bulmuf, lstanbuldan bir harp 
gemisi Maltaya hareket etmiş, 
fakat bu adaya ugramamışb • 
Gemi bir kaç ay dolattıktan 
sonra lstanbula avdet etmiı ve 
onun suvariai « Malta yok 1 ,. 
demiştir. 

Geminin kaptanı bütün Ak 
Denizi taramış, fakat Maltayı 
bulamamış. Anlaşılan, Kaptanın 
kullandığı harita yaolışb. O za
mandan beri " Malta yok » si>zii 
Türkçede bir misal olmuştur . 

nasıl teşhiı ederek hakikate 
visıl olacaktı? .. 

Bazan Galatadan geçerke fena 
sokaklar, umumhane sokakları 
önünde durur ve dtişünürdü: 

Tıpkı bir hazan rüzgarının 

kaldırımlara attığı solgun yap
raklar halinde memleketin veya 
memleketlerin muhtelif tarafla
rından kopup gelen bu zavallı 
kadınlar doğduklan zaman ipek 
gibi saçlanmn lüle lüle bukle
lerile köylerinde veyahut bah
çelerinde şen, atinin kendilerine 
getirdiği haile ve facialardan 
bihaber, ıarkı söylerken bir giin 
kaderin sert bir tokadile bu 
elim hale düşeceklerini nasıl 

hatırlarına getirebilirlerdi?. Bun
lar, hepsi gülmek için doğmuş
lardı, hepsinin bu toprak üze
rinde ve bu kubbe altında gnl-
mek için bir nasibesi olmak 
lazımdı .. Bir ferdi gülüp bin 

ferdi ağlayan bir cemiyette ha
yatın, müebbeden sızlıyan ve 
kanayan bir yaradan ne farkı 
vardı! .• 

;ıruedi) 



Beklenilmlyen ziyafet 

~ 

(1 ]Y asefaçi kocaman bir 
yılbaşı çöreğini tablaya 
koymuş tablayı başma 
yerleştirmiş hem gidiyor, 
hem düşünüyordu; " Şunu 
Rebeka hanıma götürüyo
rum amma !.. Bana ne 
bahşış verecek kı !... ,, 

(2) Birden mmJdandı : 
« Hele şu Avrama bak r 
bana arkasını dönmüş ..• 
yavaşça yanaşayım da ka
ba etlerine bir tekme kon
durayım.. boylu boyunca 
uzanacak ... birşey de diye
mez çünkü benden korkar!. 

[3JYasefaçioin dü.şündü· 
ğü doğru idi. Avram tek
me yiyince yere düşdü, 
ve kalkarak kendisine 
çatam görünce sustu. 
Üstünü başını temizliyor
du. Y asefaçi ise yoluna 
gidiyordu. 

[41Fakat AvramYasfaçi
nin farkına varmadığı bir 
şey gö~du. Meğer Yasef 
tekmeyi atarken şiddetle 

haraket etmiş; tabladaki 
çörek yere düşmüş .. Avram 
hemen çöreği kaptı ve 
keyif~e yemeye koyuldu. 

Yeni bilmecemizi hali ediniz! 
Geçen haftaki bilmecemiz, halleden ve mükafat kazananlar 
Geçen haftaki bilmecemiz 

Birer cüzden kazanan 

Küçük Pannak kapu Sinan paşa numara 
Q da Samim B. 

Birer kolenya kazananlar 

1 - Kadınlan çalıştırma yurdundaıı 

Sadiye H. ( 2) Eyipte Fahrünnisa S. H. 
(3) Küçük pazarda Atlama taşı çıkmazında 

numara 14 de Kevser H. 

Birer kutu teker kazananlar 

1 - Sultan Ahnıette Sevim H. (2) Be. 

şiktaşta A Huriser H., (3) Beşiksaşta Şen

ik dede mahallesi numara 45 de Rahmi B. 

(4) Kasımpaşa kavaf sokak numara 29 Naci 
Sefa B. (5) Orta mektepten lffet H (6) 

Aksaray Yusufpaşada 28 numarada Ayşe H. 
(7) On birinci ilk mektepten 466 1 Iuluıi B. 

(8) r•:rkek hayatt~n 206 Akif B. (9) Aksaray 
Y usu[ paşa Tevekkül çıkmazında Münire H. 
(JO) Kocamustafa paşa mektep sokak Reşat B. 
(11) Şişli Fransız mektebinden N'ejade Rag· 

bet H. 

Birer IOgat kazananlar 

l - Cığaloğlu Fırın sokak numara 2 

lemail Hakkı B. ( 2 ) Fındikh salı pa7.an 

yokuş numara 7 Oguz B. (3) Edirne Dogan 

mah:ılksi keresteci Salamon oğlu Hayim Be 
har B. (4) lst:mbul erkek lisesinden 1070 

Muzaffer B. (5) Beyoğlu Tozkoparanda 43 
Bensansun apartmanı numara 1 Leman 1\Juh-

tar JJ. (6) Istanbul kız lisesinden 713 Gl
man Galip 11. (7} Ankara Gazipaşa mekte-

inden 4-67 ;\rjf Hikmet H. (8} lstanbul 

~ke z kumandanı mahdumu Ear Duğan B. 
lstaııbul Ayvnnsaray Ayvaz, efendi cami 

numara l liµ B. (10) 
.... --~., ·--~-- ...J' 

-........ -~------~ ,.~ 
...:.-.~.~~~~ .... ·- ~ 

Geçen Bilmecemizin hal şureti 
~- -- --• 

S E IV i M 
-E-N°ALA 
V A ~T AN 
--f ~ÇI A Tj ~- r 
M ~\NE Jjl 

Yeni bilmecemiz 

Yeni bilmecemiz şudur: 
1- (Soldan sağa) Atlas de

nizinde Portekize ait ve Avrupa
Amerika yolu Uzerinde bir ta
kım ada ismi 
1- (Yukardan aşağı) Deynek 

manasına bir kelime 
2- (Soldan sağa) Güzel bir ka-

dın ismi " 
3- (Soldan sağa) büyük köy 
4- (Soldan sağa) yay ile atılan 

5-(Yukardanaıağı) ağızdan çıkan 
6- (Yukardan aşağı) düzlük yer 
7- (Yukardan aşağı) meşhur 

bir Fransız romancısı 
8- (Yukardan a~ağı) sakil mas

tar edatı olsun 
Bilmecemizi bilenler arasında 

kur'a çekilerek: Birinciye: Bir at
las, ikinciye ve üçüncüye: Birer 
kolonya, dördüncüden onuncuya 
kadar Birer kutu şeker, on 
birinciden yirminciye kadar Bi-
rer albüm, yirmi birinciden otuz 
beşinciye kadar Birer liigat, 
otuz altıncıdan ellinciye kadar birer 
muhtara defteri ve diğerlerine bi
N takdir varakası verilecektir. 

marn caddesi numara 21 Yıldız IL.(11) ft:r 
kek hayattan 181 İsmail Hakkı B. (12) Ar 

dın san'at mektebi talebesinden Cihat Yavuı 

B. (ı 3) nursa postanesi karşıstnda sütçü Sa

ban efendi oğlu HU:;eyin Avni Bey (1 4) 
Konya demiryollan muhasebesinde Mehmet 8. 

( l 5) Ankara Maarif vak:lleti Miimeyizlerin-
den Alaettin B. oğlu Dumrul 8. 

Birer muhtara defteri kaz ananlar 

1 - (1) Kadınları çalıştırma yurdundan 
Neriman Il, (2) Bodrum sahil sıhhıye me-

muru l\lehmet Ali B. (3) Aksarayda Çapa
caddesinde 37 numarada Naciye il. (4) Ça· 

nakkale kadı ITalil Efendi kerimesi Nilürer H. 
Katibte Atpazart 11 inci mektep sokağı M. C 

(G) lzmir ketenı;-arşısı Kara oglan zadeler k:\

tibi mustafa Adnan B. (7) Halıco~lu lisesin· 

den 1665 Ihsan B. (8) Erzurum erkek lise
si 9 zuncu sınıfdan S. lbrahim irşat B (9) 

Bakırköy Kartal tepe Gulşen sokak num:ıra 

27 Ali Şinasi B. ( 10) Yeni bahçede T lüseyin 

lsmaif B. (I I) Kız hayattan 23;3 münire l 1. 

(11 ) Arnavut köyünde Vecihi l\'lünir B. (13) 

Halıcı oğlu lisesinden ~08-t. flırahim Etem B. 
(14) Maltepe lisesinden 2883 Osman B. 

(15) Üsküdar erkek: orra mektehindcn 319 
Nurettin Korkut a (16) Celal bey han nu-

mara 47 de Davit ".:skinaıi B. (17) ltalyan 
ticaret mektebinden Orhan B. ( 18) Süleym:t· 
niye Hüseyin Avni paşa sokak numara 18 

Cenan H. (19) Da votpaşa orta mektebinden 
305 Reşat lhrahim R. ('20' Eyiptc eski yenide 

ı-:nise H. 

VAK 1 T 
Çocuk saya1tsı 

Müsabaka kuponu 
20Temmuz 1930 
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No:8 

.lf~--- lngiltere: 

Katranın zararları
Meşhur Lafontenin "Deyir-

menci oğ-Iu ve eşeği,, ismin
de bir hikayesi vardır; in
sanın herkesi m'!mnun e

der.ıiycceğini an!atıı-. Inxil· 
terede olan bir hadise bu 
hikayeyi hatırlatıyor. 

Birkaç senedenberl yol· 
ları katranlamak adet ol
duğu malumdur. Katran 
yolu su nüfuz etmiyecek 
hale koyar; kışın çamır, 

yazın toz olmamasını lemin 
eder. 

Fakat katranlanan yol
'lardaki ağaçlar ya1amıtQr-

LA R l 

\ 

Her Pazar günü çıkar ~ 
-_-asız 

verilir 
Dünya.da. neler oluyor? 

~uş; otomobillerin teker
lekleri tarafından koparılan 
katran zerreleri yapraklara 
yapışarak onları yakıyor
muı. lngilterede "Hül,, de 
başka birşey daha görülmüş, 
katranlı yollardan denize 
akan su civardaki balık
ları öldürüyormu,; bunun 
ıçin fenni heyetler teşekkiil 
ederek yolları ziftlemeğe 

yarat başka hir madde ~ra
mağa başlamışlardır. 

l
fi/) =ı~ . Danimar-

- - - ka: 
Garip bir tecrü.be

Danimar;cada otomobil ka
zalarına ek~eriyetle saı hoş 
şof5ı·!cr tarafmdan scb~bi
yet verild;ği anlaşılmıştır . 
Efkarı umumiye bundan 
heyecana düşmüştür. Bu -
nun üzer;ne bir komisyon 
teşkil edilmiş ve bir şofö· 
rün kaza yapacak derecede 
sarhoş olmak için ne kadar 
içmesi icap etliği hakkında 
tahkikata girişHmiştif, 

Komisyon kur'a ile 150 
şoför seçmiş bunlara birer 
kadeh .rakı i,çirclikten sonra 

c.c 1 $ !J 
' 

yola çıkmalarını emretmiş, 
hiç bir kaza olmamış. Bun
dan sonra bir amer, bir 
konyak, bir viski V. S. 
verilmeğe devam edilmiş. 
Her kadehten sonra oto
mobiller muayyen bir sefer 
icra ediyorlarmış. Şoförler 
yavaş yavaş sarhoş olma~a 
ba~lamışlar; fakat hiç bir 
kaza olmamış! Bunun da 
sebebi bu yeni moda imti
hanm devamı müddetince 
halkın ve arabacıların ne 

o:ur ne olmaz diye evlerinde 
kap::mmaları olmuştur. Ko
misyon bir netice elde ede
mediğınden ileride bir 
daha tecrübe icrası karar
laştırılmıfthr. Şoförler bu 
tecriibe gününü de dört 
gözle bekliyorL'lrmış! 

~ispanyada 
Sigara memleketin

de - ispanya sigara ve 

kitare memleketi olarak 
şöhret kazanmıştır. Bütün 
Cenubi ispanyada ( Eski 
Endülüste) sigara fabrikaları 
vardır. 

lspanyoHar hem çok si
gara imal ederler, hem de 
çok sarfiyatta bulunurlari 
senede ispanyada 39 milt
yar sigara sarfedilmektedir. 
Bunların 20 milyarı el ile 
sarılarak ve bakıyyesi hazır 
olarak içilir. 

lspanyollar senede beş 
milyon da yaprak sigarası 
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lzmit Akça koce mekte

ı binden Vehbiye hanıma : 

l !Kazanmış olduğunuz l6gaun tak· 

timi için ev adresini bildirmaliz. 

!Azım gelir. 

Antalya Damlupaaar 
mektebi d6rdi1Dcl ...ftu 
Ruhi beye: HedJJallzi ınd
mektep adresine gönderemiyoruz. 

Bir ev adresi veriniz. 

Bunada MU9tafa Kemal 
beye : Gösterdipis bimnwce 

teşekkür ederiz. Resminizi aldık 

miinasip bir yazınızla neJttdcce

ğiz. 

Trabzon Erkek muallim 
mektebinden 756 Hayri 
beye ı Şimdi nerede bulundu

ğünuzu bildirirseniz hediyenizi 

göndereceğiz. 

Bursa lisesinden 40 Fa h

ri beye : Kazandığınız IQgat 

Mustafa Kemal beye gönderilmiş· 
tir. Kendisi zahmet edipte siu 

1 

verecektir. 

Konyada sabık mnftit! 
Ali Rı.za efendi mahdumu 

Muzaffer beye : Mülı:tfat ki· 

1 
tahınız elinize vardı mı ? Bilmece 

halli ile bildiriniz. 

Bilmece halledip takdır vara
kası kazanan karilerimiWı isim· 
lerini neşrcdemiyoruz. Çünkü 
yerimi% müsait değildir. Bunlar
dan lstanbulda bulunanların tak
dir varakalannı pazar, salı. per-
şembe günleri saat birden beşe 

kadar Vakıt idarehanesinde mü
S2baka memurluğundan almala· 
nnı rica ederiz. Taşra karileri
m izin takdir \'ar:ıkalan gönde
rilmektedir. Ankara okuyucuları· 
mızdan takdir varakası kazanan· 
lann cetveli ayncıı neşredilmek
tedir. Varnka1nnnı Namık 
Edip .Beyden almal:ın jcap eder. 

=:-===::~- --= 

Nasrettin hoca damda 
kiremit aktarıyormut- Biri 
gelmit kapwnı çalmıf. 

Hoca damdan iyilmif , 
gelene: 

- Ne istiyorsun? 
Diye IOnDUf. 

Apğıdaki: 

- Biraz •Piı geD 
Diye çağırmaf. Hoca 

... iı ilunif kaplJI •Çimi. 

kapedalri: 

- Fakarayum, bana bir 
•daU Yer. 

DelDİf. 
Banma &zerine boca dlf

•lt &ae, ona da: 

- Arkamdan ıel. 

Demif. Adamı ta dama 

kadar ÇJkarmif. Oradan: 

- Hadi, Allah· -.enini 

demit- Adam: 

- A hoca, d~mif, ma
dem vermiyecektin, neye 
beni damlara kadar çıkar
dın. O zaman hoca ona: 

- Be herif, demiş, ma• 
dem aadaka iatiyecektin 
beni Diye kapılara kadar 
indirdin. 

Kütahya GuJ Pş. ilk mektep 
üçüncü sınıf talebesinden 109 

$elman 

Bay ülkenin şiiri 
Yerli malı 
YerJi halı 
Kullan Türk kıza 
Elin hırsızı, 
Senden çalıyor. 
Sevince dalıyor. 
Aldattım 
Sattım 
Gnzel boyalı diye. 
Eski malı diye. 

Ah .. yandım. 
Aldandım 
Diye Türkoğlu, Türk kızı 
Duymasın sızı. 
Çünkü 
Dünkü 
Bursa ipeği 
Türkfin çiçeği. 

sarfediyorlar, bu beş mil
yon sigaradan bir milyonu 
Filipin adalarmdan beş yüz 
bini Knbadan gelmekte -.e 
bakıyyesi Işbiliye ve Kor-

do•ada imal olunmaktadır. L.. Ziya Vehb 

L 'r---,~Ühaf-Şeyfer 1 

Buryat sihirbazları 
Buryatlar Sibiryanm ea 

timalinde oturan insanlar
dır. Bunlar son derece 
harafepereattirler. 

Buryatiarın bir takım 
ıiİıirbaz veya tabibi var
dır. Bu sihirbazlar kabi· 
le üzerinde tam bir nufu
u maliktirler. 

Kabile rmleri bu aibir
hularm reyiai almada 
laiç bir tef Japmazlar. 

8-yat 9İbİrbulanDa 
.. ŞamaDw llkaba ftrilir. Şa
m•lar mnmr naWan 
konaak ......... mab1ı 

olmakla~. 

Muzır rulalar haetahk 
ptirir, allrllere kıran 

aalar, kuraklık -.erir 
-.eya ev hay-.anlanm kaçı-
nr. Bunlari tardetmek kuv
Teti yalnız Şamanlardadır. 

Bir Buyrat hasta olun-
ea hemen Şamanlara mllra· 
caat edilir. Şamanlar top-
lanarak ruhlann tardedi· 
leceği zamanı müzakere 
ile kararlqbnrlar. 

E"ah tardı meruimi 
başlamadan evvel liuta 
-.eya ailesi Şamanlara, ter-

vetine a-öre bir para •erir. 
Bundan sonra kabile ef-
radı. merasim gllnüuden 
haberdar edilir. Vakit ge
lince bepıi halka halinde 
oturur. Ortaya bir atet 
yakıbr. Şamanlar aletin 
karııımda mevki alırlar. 

Arkalarına demir lavba-

Arayıp 

lar uılı renkli entariler 
geyinmitlerdir. Bu entari· 
ler bazen kırk kilo kadar 
ağırlıkta olur. 

Demir ıüsleri Şamanlar 
bedir zamanında kamere 
bakarak yaparlar. Şaman-

lardan 6çii arkalanndaki ağu 
elbiseye rağmea kalkıp 
rabe başiar.u. Elbiselere 
takılı demirler birbirine 
çarpbkça debtetli bir g6-
r61tD hami olar. Banlar 
bitap lrabnaya kadar rak· 
.derler. Nihayet yere do-

terler. O vakit hizmetkar· 
lar Şamanlan çadırlanna 
götftrOrler. 

Eğer baıta iyi olmazsa, 
yaLut ha~an telefab devam 

ederse · meraaimi tekrar 

etmek Te Şamanlara tek
rar para vermek llzu~dır. 

Bv ıefer de meruim 
faide Termede huta veya 
ılril aahibi fena bir adam 
demektir. Kendisine kimse 

bakmaz ve bir kötede 
ilmete mahkiim kalır. 

••• 
bulunuz 

Şu kanguru zıplarken çocu~unu kaybeiml~ 
ldf'ilk MIUJIU'U nerededir, g6rtıvor mıunnııs 1 

..I 

6 ; ;-:ff fi' -;-

Zeka 
J Jiiıkayel 

Kiliıe vaizlerinden biri 
herhangi bir mevzu Uzerine 
dUşlbuneden vaazetmekle 
töbret lcazanmıfb. Bir gün 
A vuaturya imperatoru F ran
sua Jozef bu vaize haber 
gönderdi Ye pazar günü 
kilıseye geldıği zaman ve
receği bir mevzu il.zerine 
wauetmeaini iatedi. Vaiz 
pazar gilDO -.aktinde knr-

ttiye çıkınca luralm mabeyin-
cileriDden biri elip eline 
bir kltıt Y~ Papu 
meftUU olmmak için k'iıcb 
açtı. fakat Uiıt bemLe
yudı. Bir u kadar PfıraD 
zeki ve ~ebu adam, 
hemen k'Pb ıliade ..U... 
)'arak: 

- Yok yoktur. Y oldaa 
bir tey yapılmaz. Fakat 
Allahli talil dllnyayı yoktan 
va retti. •• 

Diye 96ze piterek bir 
ıaat Taazetti. lmperatOI' bu 
ıUr' ab icadı takdir ederek 
rahibe bir manaıbr riyueti 
verdi. · 

K ilçük Cevat sabahle-
yin erkenden mekte-

be gidiyordu. Ruzgu ııd
detle esiyordu. Çocuk bir
denbire ha-.ada uçan bir 
kAğıt prdi. Bu klğıt açık 
bir mektuba andınyordu. 

ı . t Ce-.at uçan kağıdın arkasm-
yı hesapçı. dan koıtu, yakaladı ve 

m -1 (- · dıkkatle okudu. · 
. ,.,. \ \I / tL; Bu kiğıt ne .bir mek-

.,.fi fı ı tup ne de hır para 
{il 'IJ 'fı& idi. Ancak paraya müta-

t l ~ \ " allik bir,ey olduğu anlap-\ ~il b> lı; 1 hyordu. Çünkn llzerinde 

• 

L.: görünecek bir nrette : 

1 
) • 14y almz 1000 liradır." söz-

7 leri yuıh idi. ~ & . Ce.at kiiıdı cebine ko-.. 
Baba - Bizim klçlk 

ne kadar zekidir bilaenhl 
Hele heaaptakl kuVYeti •• 
bir ,ey IOnlDUZ. 

Miaafir - Oğlum bir 
elmayı onalb parçaya böler
aek parçalarm her biri 
neolur? 

Çocuk - Ali kompua
tu olur efendimi. 

1 Bellenecek ıözter 

Ne mal iledir .ne sal iledir. 
Beyim ululuk kemal iledir. 

.. Namık Kemal " 

J .. um dibine ışık vermez 
"Türk darbımesc1i" 

Elden gelen öğün olmaz 
O da vakbnda bulunmaz 

"Atalar Sözü ,. 
El yumruğunu yemiyea 
ktn~i yumruğunu bo:ıdajan 
aı·mU4lu unır. 

•-Atalar eo&a. 

yacaiı ıırada kendiaini 
uzaktan gözlemekte olan 
bir çocuk ona yaklat<f.a. 
Bu çocuk Cevadın mek
tebinden idi. iami Vecdi 
idi. Ce-.attan iki üç yaf 
bliyOk olduğundan yDksek 
bir ıınıfta bulunuyordu. 
Vecdi sordu: 

- · Sen yerden bir ka
ğıt aldın... o nedir baka
yım? .•. 

Cevat kiğıdı elinde Sl· 

kı sıkı tutarak Vecdiye 
gösterdi. Vecdi bir baklf· 
ta bunun bir emre muhar
rer çek olduğunu anladı 
elini uzatarak dedi ki: 

- Ver şunu bana. .. ka· 
Y.1P eden efendiyi tanıyo
rum. Kendisine gött\rüp 
vereyim. 

Qevat arkadefM'ıD ,.... 

Senet 
eôyledigini anlamıtlı. Ce
vap verdi: 

- Hayır •.• Ben götOrlp 
elimle polis merkeı.ine tes
lim edecegim. 

Bu sözleri s6ylerken ka
ğıdı pantolunan cebine 
yerlettiriyorda. 

Vecdi CeYadm kajlcla 
kolayLlda venlliyecep.i 
anlaymca ta'ft'llll deiiftirdi. 
Sesini tatLlatbrdı Ye ce
binden bir yirmi betlik 
pkanp göatererek dedi ki: 

- Bana bak Cent ••• 
Sana fU yirmi beş kuruıu 
vereyim. Kağıdı bana ver .•• 
Hiç yoktan yirmi bet ku
lllf kazanmış olursun •.• 

Cevat cevap Yerdi: 
- Dünyada bunu yap

mam .•. Eğer böyle bir
teY yapsam bu kağıdı 
kaybeden adamın parasını 
çalınlf olurum. Ben sana 
bu kağıdı ntamam •.• 

Vecdi bu sözleri duyun
ca hiddetle bağırdı: 

- Öyle iae ben de onu 
tenden zorla alınml.. 

Bu s6zleri söylemekle 
beraber Cevadık yakasma 
yapışmıfb. 

Cevat hem azimkir 
hem de cemr bir çocuktu. 
Karşıamdaki kendisinden 
büytik ve ka•İ olmakla 
beraber teri bir hareket 

1 Yazan : M. <iayur) 

fese içeriri girdi, komiser 
beyi göreceğini ıMSylec:li. 

Komiser vicdanlı ço
cuğun verdiii klğıdı abn
ca ulaibini tanıdı. Ce-.at 
bapadın geçea -.ak' ayı 
anlatb. · KOl:DiRr çocuğa 

takdir ederek eYİlle .... 
derdi. 

Cevat eve ceketsiz ge
lince annesi ve babası 
hayretle bağrıştılar: 

- One Cevat 1... Mek
tebe gitmemipin ! ceketin 
nerede?. 

Cevat bu sefer de anne
sine ve babasına haşana 

ıelem anlatb. Bu adamca
ğızlar fakir ve kudretsiz
diler. Maamafib çocuklan
mn baraketini ıon derece 
takdir ederek kendimi 
öpüp okpdılar. 
Ce-.adın ebe-.eyıll ile dert

leştiği SU'ada e-.lerinin ka
pısı çalında. Bir polia efen-

yaptı. Ve caketiai muta- di elinde bir zarf olduğu 
arnzın elinde bırakarak balrle içeriye girerek de-

di ki: 

~
~ - Oğlunuzun bulduğu 

' ~ - " senedin sa~ibi tüccardan 
~I Ziya beydi. Cocuğun doğ-

u7,#;"\. ruluğuna mükifaten şu 

allr'atle koımağa batladı. 
Hem koşuyor hem panta
lonun cebindeki kiğıdı sıkı 
akı tutuyordu. Böylece 
~.-ak poli8 merkezi 
• ke ...et. M nefea· ne-

zarfı kendisine gönderdi. 
Polis gittikden sonra 

ana, baba, oğul zarfı aç
blar. içinde yeni tabedil· 
miş gibi parlak ve güzel 
bir elli liralik kaime v~dı. 
Artık ailenin aevincini gôr· 
meli idi. llk işleri çarşıya 
giderek Cevadın doğru
lukla kazandığı paraya 
bedel kendisine bir gthel -' 
be.ile almak oldu. e 
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ütün inhisarının A vı·upa ve 
merikada açacağı fabrikalar 
Behçet 8. Almanyaya gidiyor 
İdare bu ıene Avrupaya talebe gön-

dermeyi kararlaıtırdı 
inkipfına mani oluyordu. idare 
bilhaaaa bunu dlltllnerek Ame-
rikayı cenubi, timali, Mııır, Su
riye, Japonya gibi reji olmayan 
yerlerde fabrika tesiainin çok 
faJde Yereceğine kani olmuştur. 

Bu cnmleden olarak yeni 
ttttlln kanunu çıkalı-ki bu inhisar 
idaresinin bili mllddet temdidi -
karannı ibtiYa etmekredir - bir 
ay olduğu halde F ransada ma
mulAbmızı emin bir surette inki
ıaf ettirmek için bir mukavele 
imzalamıttak. Buna göre Fransa 
bizden ıenede 3,000,000 dan 
bqhyarak 8,000,000 a kadar 
aigara alacaktır. 

Belıçn B. ! 
Bursa Ye hanliıinde bir tet

'k ıeyahati yapan tOtiln inhisar 
idaresi umumi mOdOrtl Behçet 

Aynca Amerikayı timali ve 
cenubi ile Mısırada da üç atelye 
tesisi için hazırlanan mukaveleler 
bu günenlerde imulanacaktır. 

· telırimize d6nmllftttr. 
Behçet B. dOn ide.reye ait 

lbuhtelif meteleler hakkında 
endisile g6rilfen bir muharriri
ize fU izabah vermiftir: 
- Bursa ye Y alovada sab§larla 

uamelAb tetkik ettim. Yatova
aki aabf çok mucibi me'mnuni
et, buna mukabil Bursada biraz 
n,nktOr. Bunun alman ted
irlerle artacajına eminim. 

Bu •ne mah~ul çok e)ll 
Gerek bu ıeyahatimden ve 

erek idareye muhtelif merkez-
erdcn gelen malumattan mem
uniyetle anlqıldığına göre bu 
ne tütün mabsulO geçen sene-
~ nisbeten % 1 S fazla ve eyi
ır. Mahsule ıimdiden talep 

baılamıı Ye rağbet artmıtbr. 
AvrllJMI ve Amertkada 

f abrtluJ açılıvor 
idaremiz Tnrk tlltOnDnlln ne

fasetini bntnn dlinyaya tanıtmak 
•e gllmrllkten iıtifade etmek 
için ecnebi memleketlerde cığra 
•telyeleri, fabrikalar açmak ta
.. 9Vunında idi. ÇOnkll Avru
P•da bir kilo cığaradan 10 lira 
llllllrQk abndığı halde yaprak 
tGttb.den 2 lira resim tahsil olu
lauyor. bu da cığara sabtını paha. 
L1a nıal ettiğinden ihracabmızın .. 

Suriye iç.in pek çok talipler 
olduğu halde uyuşulmamış ve 
kendimizin orada ufak bir fab
rika açmam!z k.ararlaştırılmıştır. 

Japonya ıle ıse müzakereler 
devam etmekte ve Ingiltere için 
mevcut talip mahallinde tetkikat 
yapmaktadır. Bir mllddet sonra 
bu~a~a da muvaffak olacağımıza 
emınız. 

Almanyadaki fabrikamızı hali 
faaliyete irca için Alman Maliye 
nezaretine vuku bulan müraca• 
tımıza cevap beklemekteyiz. Bu 
saydığım memleketlerden maada 

aynca diğer birçok ıehirlerden de 
müracaatlar yapılmaktadır. 

Açılacak fabrikalar yavq ya-
vaı Türk tütünün~n dfinyada rakip
siz olduğunu tanıtacakbr; fen me
murlan, harmancılar bundan sonra 
TOrkiyeden gönderilecektir. 

Anadoluda Jabrtlca 
a,ılma.,,acak 

Bayburtta yeniden kOpt olunan 
imallthane ile fabrikalanmız(4)e 
çıkmıtbr. Bundan maada aynca 
(5) te atelyemiz vardır ki bunlar 
ihtiyaca kifayet ettiğinden bu 
ıene dahilde yeni fabnka açıl
mayacak yalnız (Gemlikte) bir 
karton imalithaneıi tesiı edile
cektir. Bu fabrika iç.in tetkikat 
bitmiı ve infası kuvvei karibeye 
gelmiıtir. 

Avrupava talebe 
g6nderllivor 

Bir taraftan bu itlerle uğrqır
ken aynca Avrupaya talebe gön
dermeği de kararlaftırdık. Tiltiln 

"VAKiT .. ın tefrlkasıı ıo 

Yazan : S. S. Van Dıyn 
Vanı,Hab'n alayına aldırmadı, 

IOrdu: 
- Sahi komiser efendi, bu 

lllhıi mini rilvelver için ne dOtll· 
lltlyoraunuz? 

Hat pek bayağı bir ıekilde 
•laya deYam ediyordu: 

- Benıo'nun masasında gizli 
bir çekmece olduğunu, bu çek
baeceııin içinde bir tabanca bu
luııduğunu dllşllnllyorum. 
b - Sahi mi, bakın baktn, iıte 

U çok tuhaf! 
Markam araya girerek bahsi 

dtiittirdi : 
- V am o tuhaf tuhaf sualler 

llereden akhnıza geldi Allah 
~~nıza? akpm UıtO buraya 
~rtainin geldiğinden mi ıüphele
llıyoraunuz? halbuki gelmediği 
'fikir. 

Nakleden : Ômcr P'cbml 

- Aldırmayın canım. Bir ve
him, bir çılgınlık t 

Hat iti alaya boğuyordu İlma 
V ans ı inceden inceye tetkik 
ettiği belli id~. Aldığı cevaplar onu 
ikna etmemitti. Madam Platza 
tekrar isticvap ettirmesindeki 
esbabı anlamak istiyordu. Kur
nazdı. Başkalarının ne dlitlln· 
düklerini, ne kıratta adam olduk
larını yüzlerinden anlardı. Fakat 
V ans tanıdığı adamlara benze
miyordu. işte bunun içindir ki 
onu esrarlı bir kutu, g6rUlme
miı bir hilkat garibesi gibi 
merakla tetkik ve mütalea edi
yordu. 

Nihayet sandalyesini masaya 
yaklqtırdı: 

- Mösyö Morkaml dedi, evvel 
emirde ne ıekilde f aaliyett bu-

Bir amele 
Şehir meclisine nam

zetliğini koyuyor 
Umumi vilayet ve Belediye 

meclisleri yerine kaim olacak 
ve yakında intihabatı yapılacak 
bulunan Şehir 
meclisine aza
lık için diln 
Hikmet Rasim 
isminde bir 
genç itçi nam
zetliğini koy
muı ve C. H. 
fırkası lıtanbul 
merkezine mil
racaat etmiftir. 
Hikmet Rasim 

Ef. tlltün inhi- Hik.rntt Rasim !!/. 
ıannın Topta-
şı deposunda çalıımaktadır. 27 
yqındadır. Diyor ki : 

- Fırkaya mensup bir aza 
ııfatile ve amele namına ıebir 
meclisine namzetliğimi koydum. 
Belediye Ye teşkilatı esasiye 
kanu~Jannı tetkik ettim ve bu 
kanunların verdiği hakka istina
den müracaat ettim. Cümburiyet 
kanunları her zümreden aza in
tihabına taraftardır. Bence Şehir 
meclisinde her zOmreden aza 
olursa o zllmrelerin itleri daha 
iyi takip edilmiı olur. 

İstanbul fırka merkezi Hikmet 
Ruim efendiye evvelA mensup 
olduğu kaza şubesine mDracaat 
etmesini bildirmiftir. 

ekıper mektebi mezunlanndan 
8 efendi yakında Almaya, Ko 
lonya, Avuıturya, Belçika ve 
Amerikaya gidecektir. Bunlann 
imtihanları bitmiş ve birinci de
recede mezun olan Uç efendinin 
bu ay içinde, di~erlerinin Eylülde 
staja gönderilmeleri tekarrilr 
etmiıtir. 

Ekisper mektebini! bu sene 
son defa olarak EylOlde 20 
efendi daha alınacak, sonra mek
tep muvakkaten kapanacaktır. 

Behcet B. Almanyava 
gidiyor 

Eylülde Almanyada tntnn in
hisarı ve tezyidi çarelerile ima
lita ait umumi bir içtima akte
dilecektir. Cemiyet riyasetinden 
dün aldığım bir mektupla benim 
de ittirakim temenni edildiğin
den yakında Almanyaya gide
ceğim.» 

lunacağımızı tayin ve teabit et
meliyiz. Memurlarım derhal ça
lıımaya baılaaınlar. Nekadar ıeri 
olursak bizce okadar hayırlıdır. 

- Zannederim. Onlar neticeyi 
size bildirirler. Ben de arzu etti· 
ğiniz yerde bulunur, arzu etti
ğiniz tekilde faaliyetinize ittirak 
ederim. 

- Eyi olur. Ben eYYelA ıu 
çantanın aahibini bulmağa, aonra 
Bensonun arkadqlanndan maltı
mat edinmiye çalı9acağım. Dadı
dan istediğim isimleri ağrene
ceğimi zannediyorum. Ha sonra 
fU mahut arabaya arayacağım. 
Bu itleri halledenem epey bir 
ıeyler yapmıı olacajımızı zan-
nediyorum. 

Markam: 
- Kumandandan bu hususta 

istediğimiz kadar malOmat ala
bilecegiz. Onun yaaıtasile Ben
ıonun bOtlln tanıdıklanm bula
biliriz dedi. 

- Bende böyle dlltünüyorum. 
Dlln akıam maktul ile beraber 
yemek yiyen ve ona bir kaç sa
at refakat eden kadını bir ele 

intiharlar çoğalıyor 

E velki gün altı vak'a 
birden oldu 

Basra vapurundan denize atıla.rak 
ölen genç kız kimdir ? 

Son gOnlerde intihar vak'aları 
birdenbire ziyadeleşti. Evvelki gün 
alb intihar vak' ası birden ol· 
mUflur. Bunlan yazıyoruz: 

Bir 
Evvelki gün saat on sekiz 

buçukta Haydarpqadan kalkan 
Bura vapuru Sarayburnu açık
larından geçerken güvertede 
bulunan genç bir kız birdenbire 
kendiaini denize atmlfbr. 

Vapur derhal durdurulmuı 
1andal indirilerek genç kız aran
mağa bqlanmıfbr. Arama ame
liyesi yanm saat ıOrmüf, denize 
ablan kızın cesedi bulunamamıı
tır. Yalnız kızın güvertede 
kendisini denize attığı yerde 
Bqiktaf 19 uncu mektepten 
alınmıı bir ıehadetname bulun
muştur. 

Bu şehadetnameden intihar 
eden kızın on yedi yaşlannda 

Letafet Hanım olduğu anlqıl
mıttır. Tahkikat derinleıtirilmiş 
Ye Letafet Hanımın Beşiktafta 

Sinanpaşa mabaJlesinde Hançık
mazında 2 numaralı evde oturan 
miltekait Salih Paşanın nezdinde 
yabp kalktığı anlaşılmışbr. 

Letafet H. bir ay evvel eYden 
ansızın çıkmıf, bir daha dön-
memiıtir. Bir aydanberi nereler
de gezdiği meçhul bulunan genç 
kızın intiharının ıebebi henüz 
anlaıılmamifbr. 

iki 
ikinci intihar vak'ası Dolap

derede olmuıtur. Ziba soka
ğında 72 numaralı evde otu
ran kunduracı Hirido bir aene
denberi basta kalmııbr. Son 
Omidi olan bir miras davasını da 
kaybedince teeısUrO artmıı, ta
bancasını ağzına sıkmııtır. Ağır 
surette yaralanan Hiristo hasta
neye kaldırılmıştır. 

Üç 
Üçüncll intihar vak'ası OskO

dardadır. Üsküdarda V aldeiatik 
mahallesinde KöprülO konak so-

geçirirsek yolumuzu yarıladık 
gitti, demektir. 

- Yanılıyorsunuz. Ancak ye
rinizde saymıı olacaksınız! 

Hat sözlerine bu şekilde iti
raz eden Vans'a yine dik dik 
baktı f 

-Maıyö Yanı dedi size meı
bur darbı meıeli habrlatayıml 
Bir iı ki karıııktır; orada mut
lak kadın parmağı aramalı! 

Vans gOldO. Cevap verdi: 
- Eski fikir, bayat lakırdı. 

Romalılar böyle söylerlerdi. Darbı 
meaeller ancak darbı mesel olmağa 
yararlar; abkim çıkarmağa, onlar
la amel etmeğe değil J 

Markam söze karııtı : 
- Şimdi milnakaıayı bırakın. 

Hat baıka ı6yliyeceğiniz yoksa 
ben gideceğim. Kumandana öğ
le yemeğini kendisi ile yiyece
ğimi söyledim. Ondan sizin için 
belki eyi havadisler alırım. 

- Fena olmaz; ben bir fCY 
unutup unutmadığımı11 anlamak 
için burada bir mllddet daha 
kalacağım.. Evi kordon altına 
aldıracağım. Madan Platz'in ya• 
nına bir memur bırakacağım. 

Ölen genç ita : Uta/ et H. 
"\ağında oturan Toptqı tiUDn 
depoıu amele katibi 60 yaımda 
Ali Rıza efendinin on beı gün
den beri göğıli ağrımaktadır. 
Muhtelif doktorların muayene
leri bir netice vermemit Ye bun
dan mllteeaafr olan Ali Rıza Ef. 
ustura ile iki elinin damarlarını 
kesmiştir. Mecruh Tıp fakülte
sine yahnlmııtır. 

Dllrt 
DardllncO vak'a Kasımpaıa

dadır. Sinan paşa mahallesinde 
oturan 17 yaııncla Sabri Ef. meç
hul bir sebep yilzOnden taban
cayı göğsüne ııkmış, hastaneye 
kaldırılmıtbr. 

Beş 

Beşinci intihar vak' ası Haliçte 
olmustur. Cibaliye gitmek üzere 
Y emiıten sandala binen 55 ya-
11nda Huriye H. oğlunun basta 
bulunmasından mlUeessiren ken
dini denize atmıt, sandalcı Ha
lil tarafından kurtanlmıttır. 

Son vak'a 
Sonuncu eak'a Galatada Ba

dem sokağında olmuştur. Ser
maye Mari duçar olduğu hasta
lığının geçmemesi yllzilnden ten-
tilrdiyot içmi9, hastaneye yatı
nlmııtır. 

Ankara - Sivas hattı 
Ankaradan alınan haberlere 

göre Kayseri - Sıvas hattında 
ray feırıiyatı bitmemiştir. ilk 
tren bu sabah Sivasa hareket 
edecektir. 

Sonra gazetecileri kabul edece -
ğim. Onlara gece görlllen arabayı, 
masanın gizli çekmesinde bir 
rllvelver bulunduğunu söylerim. 
Bu iki şey onlar için epi milhim
dir; siltunlarla yazı yazarlar; eğer 
yeni bir vaziyet olursa size tele
fon ederim. 

Hat mllddei umuminin elini 
ııktıktan sonra Vana'a döndll, 
Markam'ıda beni de ıqırtan bir 
tatlılıkla : 

- Allaha ısmarladık Mösyö 
V anı, dedi. Bize şeref veren 
refakatinizin kendi hesabınıza da 
faydalı olmasını temenni ederim. 

Yans dudaklarında hep o 
müstehzi tebessüm mukabele 
etti: 

- Öyle teyler öğrendim ki 
bilseniz ıaşınrsınız. 

tkisi de birbirlerini süzdüler 
sonra, Markam Vans ve ben sokağı 
çıktık. Kapıda nöbet bekliyen po
lis bize bir taksi çağırdı. Bindik 

Şoför kapıyı kaparken V aos: 
- Kuzum Markam dedi bizim 

mahir polisimiz hep böylemi ça-
lışır? Bu kahramanlar katili na
sıl bulacaklar, düşünüyorum 1 

f Devamı var I 
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Iki senelik 
Maaşları verilecek 

Hanımlara 
lstanbul zat maaıları muha· 

9ebeciliğlnden : 
1 - Askeri Mülki tekalit 

kanmıunun muvakkat maddesi 

mucibince 25 ili 45 yaş arasın
daki kızlann verilecek iki sene• 

lik maq iç.in kendilerine birer 
numara verilmişti. Mezkilr N.
lan takiben 22 temmuz 930 
pazarteıi gOnUnden itibaren 
yevmiye yi1z elli eytamının 

allka1ı kesilmek ıuretile teni· 
ata baılanacaktır. 

1-150 numaraya kadar 21 tem• 
muz 930 pazartesi günO, 151-300 
numaraya kadar 22 temmuz 930 

1ah ,OnO, 301-450 numaraya 
kadar 23 temmuz 930 çarşamba 
fÜDU, 451-600 numaraya kadar 
24 temmuz 930 perıemde günil, 
601-750 numaraya kadar 26 tem· 
muz 930 cumartesi günü, 751-900 
numaraya kadar 27 temmuz 930 
pazar gOnO, 28 pazartesi günü 
teTZiat yoktur. 901-1050 numa· 
r.ıya kac!a~ 29 e ımuz 930 sah 
giinO, 1051-1200 numaraya kadar 
30 temmuz 930 çarıamba gOnü. 

2 - Allka11 kesilecek kızın 
lf bu nıaap bizzat kendisine 

ye yahut itbu iki ıenelik ikra
miyeyi almak için tayin edeceği 

yeJriline verileceğinden ıahsı 
ahar mtıracaat edemez • 

3 - Numara sırası ve günll 
gelmeden istianaen kimsenin 
maaıı verilmiyeceğinden bey
hude milracaat edilmesin • 

;.J,.:-.. ;+; 4 - 21-25 ve 45 yaşından 
"',._ fa! a olupta alikalannı kesmek 
""ı. .. vuı:n n 

arzu edenlerin muamelesine 
işbu tevziatm hitamında ayrıca 
ilin edilmek tartile bqlanaca· 

tından ıimdilik mDracaatlanna 
mahal yoktur • -------
Şehrimiz• getirilen deliler 

Anadoluda tımarhanesi olmı
ymı vilAyetlerden dlln ıehrimize 

birkaç deli getirilmiftir. Bu de
lilerden biri k6yllnde sevdiği 
bir kız yllzllnden çıldırmJJ, bir 
aralık iyilqmif, fakat zavallıya 
arkadqlan e1rar içirnıiıler, bu
nun Ozerine tekrar aklım boz· 
muştur. Deliler Bakır köyüne 

nü.ledHmitlerdir. 

Sokaklardan boru 
geçiren şirketler 

Emanet geçen sene sokak
lardan boru geçiren ıirketlerle 

bir mukavele yapmlfb. Bu 

mukavele mucibince tirketler 

bora geçirdikleri sokaklan bir 
sene zarfında tamir edeceklerdi. 

MnCldeti biten bu mukavele bir 
aene daha temdit edilmiştir. 

Yunanlıların yeni 
torpidoları 

Atinadan bildirildiğine naza

"° Yunanlılann inanbare An
aaldo tezglhlanna ısmarladıkları 

iki torpido mubarribi 1400 to~ 
bacmi iJtiabiıinde ve kırk mıl 
ıtır' atinde olacaktır. Torpidolar 

on ild santimlik uzun çaplı dört 

tqp ve 53 sanbmetre kudrunda 
alb torpida kovanı ile techiz 

edileceklerdir.torpidalann beheri 
( 225 ) bm inğiliı lirasına mal 

olacaktır, 
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lzmir Mısırdan döndü 
Gelen yolcular bu seyahatten 

memnun oldular 
Bir prense~ ecnebi vapurlarda bu konfor 

olmadığını söylif vor 

iskenderiye seferini yapan iz
mir vapuru dün 11,5 ta limanı
mıza gelmiştir. Vapur rıhtımda 
kalabalık bir kafile tarafından 
karşılanmış ve idarenin umum 
müdürü Sadullah B. bizzat va
pura giderek süvari Lutfü B. 
den bazı izahat almışhr. Ayni 
vapurla iskenderiyeden avdet 
eden Seyriaefain işletme müdürü 
Burhanettin B. seyahatin çok 
neşeli ve muntazam geçtiğini 
söylemiş ve Mısırda hararetle 
karşılandıklarını, rağbetin çok 
olduğunu ilave etm~tir. 

Dün "lzmir,, de kendisile gö
rll~en bir mubarririmize Seyrise
faın uı~um müdürü Sadullah B. 
de şu ızahatı vermiştir: 

- Ben yeni teşebbüsümüzün 
muvaffakiyetle neticelenmesinden 
çok memnunum. Müteakip se-

Gumrükte ı 

Yeni bir komisyon 
Haber aldığımıza göre güm

rük muamelab ve istatistik işleri 
hakkında bazı esaslar tesbit et
mek ilzre yeni bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Umum gümrükler muamelat 
müdürü Cemil, istatistik mlldürü 
Nuri ve müfettiş Adil beylerden 
mürekkep komisyon yarın ilk 
içtimamı aktedecektir. 

Başpap·as 
Aleyhindeki davada 
her iki taraf barıştık
larını söyledilerse de •. 

Mahkeme davan1n devamına 
karar verdi 

Rum başpapası aleyhine Eyüp 
sulh ceza mahkemesinde açılan 
davaya dün devam edilmiştir. 
Dünkü celsede davacılar davadan 

vaz geçtiklerini söylemişlerse de 

bakim bu feragatin hukuku am
me davasını düşüremiyeceğine 
ve davanın devamına karar ver
miştir. 

Yerli malları 
ee 

Sergiye eczacılar iıti
rak ettirilmiyormuı 
Yerli mallar sergisi idare he

yeti bugün içtima ederek hazır· 
lıkları gözden geçirecektir. 

Sergi heyeti tertibiyesi ecza
cıları sergiye iştirak ettirme
meğe karar vermiştir. 

~undan çok müteessir olan 
eczacılar müstahzarlarının teş
hiri için bazı müracaatlarda bu
lunacaklardır • 

ferlerin daha mükemmeliyeti ve 
yolcularıımzm istirahati için her 
ne lazımsa yapacak ve ayrıca 
vapurda cazbant bulunduracağız. 

Sadullah B. bundan sonra ida
rede bir müddet meşgul olmuş 
ve akşam Y alovaya gitmittir. 

Yolcular memnun 
Dün lzmir vapurile şehrimize 

45 yolcu gelmiştir. Bunların ara• 
sında Prens Tosun pş. nın oğlu 
ile nişanlanan prenses Şirin H. 
da vardı. 

Şirin H. dün kendisile görü· 
şen mubarririmize lzmir vapuru· 
nan konfor itibarile ecnebi va· 

purlarma faik olduğunu söylemit 
ve şehrimizde iki ay kaldıktan 
sonra tekrar memleketine döner
ken avdetinin gene lzmire tesa
diif etmesini temenni eylemiştir. 

Vlll\yette ı 

Hilmi 8. nüfus müdürü 
oldu 

Nüfus müdürlüğline polis 3Dncü 
şube müdürü Hilmi B. in tayin 
edildiği Vilayete tebliğ edilmiştir. 
Polis 3iincii ıubeye de sabık bi
rinci şube müdOril Kerim B. in 
tayin edildiği anlaşılmııtır. 

M uhittiin B. Yalovadan 
dönmedi 

Vali Yekili Muhittin B. evvelki 
gJ.in Yalovaya gitmişti. Muhittin 
B. diln dönmemiıtir; Y alovada 
bir iki gün daha kalacaktır. 

Haydar Rifat 8. 
· Mıhkllmlyet il Anı henüz t•h

rlmlze gelmedi 
Haydar Rifat B. hakkında ve

rilen ve iki seneden dokuz ay 
beş gllne indirilerek tastik edi
len kararın ilamı, henüz lstan· 
bul mnddei umumiliğine gelme· 
miştir. ilamın, kendisine bulun-
duğu yerde bildirilmesi muhte-. 
mel bulunduğu da söylenilmek· 
tedir. Buraca kendisinin nerede 
olduğu kat'iyetle malum de~
dir. Ancak F ethiyede oldugu 
ihtimal dahilinde görülmektedir. 

Fuhuşla mücadele 
Yeni talimatnamenin 
f aydaıı görülüyor 

İk! aydanberi tatbikine başla· 
nan yeni fuhuşla mücadele tali .. 
matnamesi iyi neticeler vermek
tedir. 

Bu hususta alınan malumata 
göre muhtelif vilayetlerde fahiıe
ler sıkı kontrol yüzünden günah
karlığı bırakarak iş bulmuşlar 
bir kısmı da memleketlerine git
miştir. 

Bu cümleden olarak kadın 
oynatmak, fuhuş yerlerinde içki 
içmekte kalkmıştır. 

Kurs açıldı 
Lise mezunları şehir, orta 
mektep mezunları köy hocası 

olecekl er 
Dünden itibaren orta mek

tep ve lise mezunlarından mu

allim olmak istiyenler için erkek 
muallim mektebinde b ·r kurs 

açılmışhr. Kura 2 ay kadar de
vam edecek, tedrisatın sonunda 

yapılacak olan imtihan neticesinde 

muvaffak olanlardan lise mezun
ları şehir, orta mektep mezunla· 

n köy ilk mektep muallimlik
lerine tayin edileceklerdir. 

f Küçük habe rle r 

Ruslar ve t icaretimiz - i\ los

kova ticaret odası lsmbul ticaret odasın

dan memleketimiz iktısadiyatı hakkında 

malômat istemiştir. 

Süt satışı - Yeni hıfzıssıhl ka
nununda sütçü dükkanı açmak için bele

diyelerden izin almak mecburi olduğun

dan Emanet sütçülerle yakında alakadar 
olacaktır. 

Rıhtım Şirketi - Liman işlerini 
tetkik eden komisyon rıh m şirketinin 

taahhüdünii yapmayarak müşkülAt çıkar

dığını tesbit etmiştir. Şirkı!t hükO.metle ye

niden müzakereye girişecektır. 

Liman Şirketinde - Liman şir
keti f 'eni bir tensikat yaparak 50 amele

yi işten çıl.arıDJştır. 

Fındık mahsulü - Bu sene fın 

dık çok boldur. ilk mahsul 15 güne kadar 

şehrimize gelecektir. 

Mahmut Sadık B. - Matbuatın 
en eski emektarlarından şeyh il muh:ı.rrir

rin Mahmut Sadık B. dün gaıetecilik 

liayaanın ellinci senesini idrak etmiştir. 

Odun kömür bol - Bu ~ene 
mahrukat çok bol ve fia tlar düşkündür. 

Odunun çeldsi 3 10, kömürün okkası 4 

kuruşa kadar inmiştir. 

Tavukçuluk - Ankara merkez 

tavukculuk enestitüsünün pilanlan ikmal 

edilmiş, müdürlüğüne doktor Kadri 13. u
yin edil miştir. 

Tarife komisyonu - Tarife ko

misyonu bugün toplanarak h:ıliç şirketinin 

zam talebini tetkik edecektir. 

Taksi mühürleri - Seyrüsefer 

merkezi şoförlerin hilesine m:ıni olmak 

jçin taksi mühürlerini değiştirmiş ve üze

ılerine (S) markalı yeni kurşun mühürler 

koym:ı j!;a başlamıştır. 

ÇAMLI BAHÇE 
Bebekte Bebek deniz ha

mamlanna nazır olan ( Çamlı 
bahçe ) gazinosu Boğaz içinin 

misli bulunmaz en güzel bir a ile 

bahçesidir. 
Deniz hamının hemen yanın· 

dadır • Her nevi meşrubat em· 

rinize amededir. Fiatlar çok 

ucuzdur. bteyenler meşrubat 

almak.sızın cüç'i bir ücret mu

kabilinde akşama kadar güzel 

ağaçların gölgesinde istirahat 

etmek imkanına maliktirler. 

Telefon: 124 Bebek 

Garbi Trakyadan lstanbula 
Haber aldığımıza göre garbi 

Trakyada lstanbul için bir seya· 
hat tertip olunmaktadır. 

17Temmuzda Pariı'ten hareket etmiş o•an 

BAR B E,TT E 
Bar ve birahaneler 

Bar, birahaneleri sınıf ve de
recelere taksim ile uğraıan ko
mısyon işini bitirmiştir. lstanbul
da 33 birinci, 36 ikinci, .ı3 Uçün
cü sınıf bar ve birahane mevcut 
olduğu anlaşılmıştır. 

lstanbul'a 21 temmuzda gelecek ve23 temmuz çartamba günü 

T AKSinı Bo~çesin~e 
T emıillerine mübaıeret edecektir 

v 
UJ Temmuz Pazar 930 

1 

,.. 
Hariçte 

1 ıylı~ı Kuru, 150 
3 

" • 
6 .. " 
12 .. •• 

Safer 

1349 

400 
750 
1400 

' dnhild• 

800 
1450 
2700 

Bu gec ek i Ay 

Ganeştn dofJ1u: 4,45 - barı,r : 19,36 
Ayın doğu~u : 24,06 - ta!ı11 : 15,45 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôil• Jkindı ı\kt•"' 'iatoı İmıa1c 

f Z.53 12:19 16,1 8 19,37 21 3Z 2,33 

Hava: 

Bugün rüzgar mütehavvil 
esecek, hava açık olacak ve 
hararet artacaktır. Akşama 
doğru bir sağnak muhtemeldir. 

Dün hararet iz~mi 32, as
gari 20 derece idi. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Riyaseii cümhur musiki he) eti 

sant 19 bando 
l - Betovcn: uvertür promct . 
2 - Grik: SÜ\'İt dans NorveçyeK. 
3 - Mo~oroski: dans Ru;;. 
4 - Veber: fantezi moza~ik . 

5 - Şiraus: , -als mavi cun.ı. 

6 - Aylenberg: m:ırş 

Günün müza yede 
ve münakasaları 

Leylt liselere lizırn olan yu
murta yağ, şeker ves:ıiren İn kapıılı 

zarfla münakıı.sası : Galatas:ıray lisesı 

kom is) on kitabeti. 
A Vilayetler 930 bütçeler"nin bir 

nrada tabı ve tcdidi münııkasa;,ı: ,·ilu
yct encümeni S: 1 1. 

,& Ya!0\'3 mektep binasının tam·rı 

münakasası vilayet encümeni S: 1 l 
A I 30 ton kıripio kömürü, aleni 

münakasa: Adliye vekaleti mubnyaat 
komisyonunda S: I 5 

A polis karakolları için 6-1 O 
bin kilo ga1., alcnt mLinak:ı-a • 
Defterdarlık ta mübayaat komisyonu. S 

15. 
~ 13eş m:ınd:ı ve bir inek satışı • 

Bakırköyündc ayama çiftliğinde, :::ı. 8. 
A. Toptan satılık bakkaliye eşyası 

B~yol!;lu istiklal cadı.lesi 38 numaralı 
ma;:ıza S; 17. 

A Ankara Hariciye çekdleti mat· 
baa.sında b:ısılncak ris.ılclerin bir sene
lik tertibiyesi münakasası - lstan· 
bul Yil<\ycti matbuaat memurluğu. 

Sinemalar : 

Alkazar - Kartallar yuvası 
Alemdar - Para kurdu 
Beşiktaş Hilal - Ölüm perisi 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Moskovalı kadın 
Fransız - Art· s aşkı 
Melek - Çıplak a91lclar 

Qpera- Pembe köşkün esran 
Şık- Hnfiyeier kıralı 
Süreyya Kadıköy-Ledi Hamilton -
Rakı kazanı vakalandı ., 

Taksimde inhisar memurları 

tarafından şoför Tevfiğin evi 

aranmış bir rakı kazanı yaka

lanmıştır. 

~ıı~ıııı ııııwııııııııımıımıııııuııımııımuıııuııııııııınııırı 1111 ıııı 1·11 1111 ı ·ı 

: ZAlF ve iŞT AHSJZ I 1 OLANLARA 
E Senelerdenberi tecrübe edilmiş ve 
= bilOmum etibhac.ı. tesiri tahakkuk 
~ etmiş bulunan 

1 FOSFATLI 
1 ŞAR~. MALT 
~ HULAS AS I 
E K ii._ ullanınız. ller eczanede bulunur. 
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Adliyede; 

Halit Fahri B. in açtığı dava 

Ertuğul Muhsin B. beraet etti 
'DIJn 10.hit G. S. B. madara Lutfi, heykeltuıı Nejat, 
akl6r Galip B.ler dinlenilmtıler, iddia ve müda
fatuhın $Onra h~kim Sait B. bu kararı vermi~tlr 

Alayköşkilnde Şair Halit Fahri 
B. le aktar Ertuğrul Muhsin B. 
arasında geçen hadiseden çıkan 
davanın rti'yetine dUn sabah 
Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde devam olunmuştur. 

Dünkll celsede Halit F abri B. 
Ertuğrul Muhsin B.in yekili Ab
dülkadir B. hazır bulunmuılardır, 
ıahitler dinlenilmiıtir. 

Şahitlerden güzel san'atlar 
Birliği mtldUrU Ltitfi B. Muhsin 
8. in bir aralık ayağa kalkdığını 
gördilğünü söylemiştir. 

- Ayağa kalkıp Halit Fahri 
8. in Uzerine yürüdü, boğazını 
ııkb mı? 

- Öyle bir şey görmedim. 
Yaldız, Halit Fahri B. in boyun 
bağını bozulmuş gördüm. 

Hakim Sait B. bunun üzerine, 
insanın hazan boyun bağını ken
disi de oynamak şartile boza
bileceğini kaydederek, ıöyle isti
zah etti: 

- Fili müessir vaki oldu mu? 
- Görmedim. 
- Elfaıı tehdidiye istimal 

olundu mu? 
- Hayır. Yalnız Halit Fahri 

B. hakareti iade etti, bu ıaka
fm altında böyle laf konuıulmaz, 
dedi. 

- Odada beraber bulunan 
Galip B., vak'anm cereyanını 
11itden daha iyi bilir mi? 

Bu sual, Halit Fahri B. in ta
lebi üzerine tevcih edildi. Cevap 
fU: 

- Evet. 
Hıtlit Fahri B., daha bazı 

izahat alınmaaını istedi. HAkim, 
"Anlaşıldı ki Bey o esnada pek 
heyecanlı imiş hiç bi.r ıey gör
memit!" dedi. 

Heykeltraı Nejat B. kendisi
nin Muhıin ve Halit B. leri karıı 
karııya glSrmediğini, odada bu
lunmadığım, hadiseyi LO.tfi ve 
Halit B. lerden öğrendiğini an
lattı. 

- LO.tfi B. naııl ifade edi
yordu? 

- Teessür izhar ediyor, iti 
uzatmamak, tatlılıkla kapatmak is
tiyordu. Zaman geçti, esas vak'a 
hakkında ne ıöylediği habnma 
gelmiyor. 

"Dartılbedayi,, aktörlerinden 
Jımail Galip B. ıunlan söyledi: 

- G. S. B. içtimaından çık
mıt. reaim odasında konuşuyor
duk. Hakkımızda doıt görUnUp 
de dostlukla kabili telif olmıya
cak tekilde hareket eden, yani 
bareketaizlik eden birisinden 
bahsediyorduk. 
Mlinakaıamızm en buaretli 

anında Halit Fahri B. içt:riye 
girdi. Muhsin B., "Bu ne hara
ketaizlik. •eciyesizliktir ki yllzU
mOze karıı gillerken arkamızdan 
dtlfmanhk ederler. Sen ne der
ıio?,, ıeklinde bir sual irat ede
ceği ıırada Fahri B., dostlarınca 
maltım olduğu Uzere vaziyeti 
anlamadan. .•.• 

Halit Fahri B. bu sırada aya· 
ğa kalkarak kendisinden haka
retamiz tc1.rzda bahıolunduğuna 
işaret etti. Galip B., "Kat'i
yen!,, dedi ve devam etti: 

- Tab'an biraz asabi oldu-

ğunu söylemek istedim. Evet, 
vaziyeti anlamadan "Bunlan sana 
iade ederim!• cevabını verdi • 
Halit Fahri 8 ., bu sözll söylerken 
hatırladığıma göre, yammııa yak· 
laşmak kaıtile bir adım ileri 
abyordu. Muhsin 8., bu hareketi 
görünce, ayağa kalkb ve elile onu 
durdurttu. Ben ve Lütfi B. inlaşa
mamazlıkla çirkin bir harekete 
meydan vermemek üzere iki 
arkadaıın arasına girdik. 

Kanaatimce Muhsin B. de darp 
ve tahkir niyeti kat'iyen yoktu. 
Bu hadiseyi ben bir anlaşama
mazlık neticesi ve asabiyete 
mağlup olarak yapılmıı bir ha
reket telakki ederim. 

Halit Fahri B. , sözü kendiıine 
alındı. Muhsin B., onu durdur
du, elini ya şöyle, yahut böyle 
uzatmışb ! Hakaret ve tehtit 
sözleri de hatırlamıyorum . 

Davacı, "işte, ya şöyle, ya böyle 
el uzatıldığım söylüyor. Bu iddi
anın doğruluğuna bir delildir. 

Galip Beye göre, adeta Muh
ıin B., beni değil, ben onu 
dövmek iıtemişim, manası çıkı

yor! Şahitler, hadiseyi kat'ı an
latmıyor, hep mütereddit ifade 
kullanıyorlar,, dedi ve odada 
kendisinden bahsedilenin kim 
olduğunu sordurdu: 

- Bu X kimdir? 
Galip B., hareketi karakter

sizlikle tavsif olunanın Halit F ah· 
ri B. olmadığı cevabını verdi. 
Galip B., geçen celseye gelme• 
mişti. "Geldim, zilhul eseri ola
rak sulh hukuk mahkemesi 
önUnde beklemiştimr,, dedi, para 
cezas alınmadı. Kısaca iki taraf 
ıahsı iddiayı teırih ve mlldafaa 
ettiler, hikim "bilhaasa hadise
nin en canlı şahidi Galip B. in 
şehadetine ve diğer ıebadetlere 
göre Muhsin B.in Halit Fahri B. i 
kastederek ıöz söylediği ve eti· 
rtim mahiyetinde bir harekette 
bulunduğu anlatılamadığı,, kaydile 
beraetine "kabili temyiz,, olarak 
karar verdiğini bildirdi. 

Halit Fahri 8., ıalondançık
tıktan sonra, muhakemeyi takip 
eden muharririmize kararı tem• 
yiz edeceğini aöylemiıtir. 

Tatil başlıyor 
N6betçl sulh h.thimlerl de 

tavın edildi 
Adliyede yaz tatili bugiinden 

itibaren bqlıyor. Evvelce de yaz
dığımız gibi, tatil eanaaında ağır 
ceza, QçüncU ceza, birinci tica· 
ret, d6rdilncll hukuk mahkeme
leri mUstacel itleri görecekler
dir. DlSrdtinctl hukuk, ahklmı 
ıahsiyeye de bakacakbr. 

Üsktldarda ceza hAkimi olarak 
Ahmet Aziz B. , hukuk hlkimi 
olarak Şevket B. nöbetçi kala· 
caklardır. 

Nöbetçi sulh hlkimlerine ge
lince, bunlann cetveli de hazır· 
lanmış, kendilerine tebligat ya
pılmıştır. Kadıköy sulh hukuk 
ve ıulh ceza itlerini Oıman 
Haydar B., ÜskOdar sulh hukuk 
ve ıulh ceza işlerini Şakir B. 
tetkik edeceklerdir. Sultan Ah
met mahkemesinde Sabri, Ab
dülkadir, Celal B. ler, Fatihte 

c VUKUAT 

Boğulanlar 
Bir amele ile bir talebe 
yiJzme bilmediklerinden ••• 

Kartalda çimento fabrikasında 
amele Aziz, denizde tahta ile 
yüzmiye çalıflrkeo, tahtayı elin
den kaçırmış ve boğulmuıtur. 

Kihtanede Çağlayanda dere 
içinde Darülaceze talebesinden 
14 yaşinda Şerif yüzme bilmedi
ğinden boğulmuştur. 

Şüphe üzerine bir adam ka
r11ile konutan adamı yaraladı 
Hadımköyünde fırınci Aziz 

efendi evinde yokken Şark şö· 
mendüferi hareket memurların· 
dan Veli Baki efendi evine gel
miş, Aziz efendinin karısı 24 
yaşında Zehra hanımla bahçede 
oturmuıtur. Eakat azıcık sonra 
Aziz efendi evine dönmilı, on
ları bu vaziyette görünce şüp
helenmiş, eline geçirdiği balta 
ile Veli Baki efendiyi bqından 
yaralamıştır. . 

Aziz efendi kaçmııtır. 

Teşekkür 
Aldığımız mektuptur: 

Emanette: 

Emanette barem 
Emanete gelen malumata na

zaran emanet memurlarının ha
.rem cetveli Dahiliye vekaletince 
tasvip edilmiş, tastik edilmesi 
için heyeti vekileye gönderilmiş
tir. 

Balıkçılık mutehas1111 
Norveçten getirilen balıkçılık 

mutahassısı M. Vebirman Mar
marada yaptığı tetkikattan dün 
avdet etmiştir. 

Mumaileyh dün kendisile gö
rüşen bir muharririmize mesaisi 
hakkınde şimdiye kadar gazete
lerde çıkan neşriyatın doğru 
olmadığını söylemiş ve ancak 

· yarın izahat verebileceğini bildir
miştir. 

Çanakkale abidesi 
Çanakkalede yapılacak abide 

için Güzel san'atlar birliğinin 
hazırladığı proje ve ıartname 
abide komisyonuna verilmiştir. 
Komisyon projeyi tetkik ettikten 
sonra kafi kararım verecektir. 

Davetler ı 

Ressamlar çaQrılıy or 
Güzel san'atlar birliği katibi 

umumiliğinden : 

5 ağüstos 930 salı gfinü saat 
15 te resim~ şubesi hey'eti umu
miyesi fevkalade olarak içtima 
edeceğinden şubeye mukayet 
azanın teşrifleri rica olunur • 

nk 

Tevfik Kamil B. 

Ya bugün yahut yarın 
geliyor 

Yeni ekipler nasıl çalışacak?ı 
M. mübadele komisyonu Türk 

heyeti reisi Tevfik kamil beyiD 
bugün veya yarın gelmesi bek
lenmektedir. 

Tevfio Kamil bey, Ankarada 
H. vekili Rüştü Beyefendi ile 
görüşmüş, mali meseleleri hallet
miştir. 

Haber aldığımıza göre Garbi 
Trakyada çalışacak olan 6 ekip 
için, yalnız bir Türk ve bir Yu
nan aza tayin edilecek, ayrıca 
katip tayin edilmiyecektir; çünkü 
bu ekipler köy köy dolaşacaklar 
ve etablı vesikalarını mahallinde 
dağıtacakları için de yazıya ait 
fazla işlerle meşgnl olmıyacak

lardır. 

Amanullah Han 
Bugün gelmesi 

bekleniyor 
Yaz mevsimini geçirmek nzere 

şehrimize gelecek olan Ama• 
nullah Hanın bugün şehrimize 
gelmesi bekleniyor. Sabık kıral 
Tarabyada kendisine tahsis edi
len köşkte iki ay kadar istira
hat edip tekrar Romaya döne
cektir. 

Benim sıhhatiınin iadesine vesile ola.n 
Cerrahpaşa hastahanesi başhekimi Rüşcü 
beyfendiye, ameliyatıma ehemmiyet veren 
kıymetli operatör Burhanettin beyfendiyle 

arkadaşlanna, her hastaya olduğu gibi 
hana da azamr ihtimamda bulunan ve 
nezaket gösteren bastabakıcılara, dostane 
temenniyacta bulunan bazı kıymetli gaze
telere, hatırımı soran uzak yakın ahbaba 
minnet ve şükran hislerimi bildirmenizi 
rica eder, lhtiramallmı takdim ederim 
beyim efendim. 

Satılık kelepür ev----
Vaefl R1&1l 

Kasımpaşada Yahya KAhya mahallesin
de Tepe başı ve iskeleye iki dakika me
ııafededir. Dört odası, bahçesi vardır.Çok 
ucuzdur. KarŞtsındaki Bakkal Nuri Efen
diye müracaat Münakasa t~mdidi 

7 Haziran 930 tarihinden iti- ,------~-----.. 
bat~n liirlC "'gün müCICletle m6na
kasaya konulan ve 17 temmuz 
030 ·tarihinde ihalesi mukarrer 
bulunan Adapazan Elektrik san
tralı ve şebeke tadilatı mUnaka
aası taliplerin temdidi müddet 
ve ıeraitte tadilat talepleri Uze
rine bir daha temdit olumnuş
tur. ihale 18aiustoa tarihine mü
sadif pazarteıi günü gene kapah 
zarf usulile Adapazarmda şirket 
merkezinde yapılaçakbr. Teminat 
ve ihale ve sair hususat hakkın
da maH\mat almak isteyenlerin 
şirket merkezile Adapuan Tilrk 
Ticaret Bankasının lstanbul ıu
besine mUracaat etmeleri rica 
olunur. 

Ad_!pazan Elektrik ve Sanayi 
TOrk Limitet şirketi 

Zeki, Hayri B. ler, Beyoğlunda 
Kemal, LUtfU B. ler, Beşiktqta 
Meki, Y eniköyde Cevat, Ada
larda Hasan Fehmi, Bakırköyde 
Refik, Beykozda Hamdi, Kar
talda Alt.ettin, E yipte Cemal 
B. ler faaliyette bulunacaklardır. 
Hakim LOtfO B., Beyoğlu sulh 
ceza işlerile beraber Galata 
mahkemesinin işlerile de meıgul 
olacaktır. 

Bugünden itibaren avukatlar 
da tatil yapacaklardır. Mahke
melerin ve Baronun tatili, beş 
eylüle kadar ıllrecektir. 
Hayrettin B. tekaı.it edlldl 

19 Temmuz 930 

Borsalar 
AçJdı Kııpandı 

Kambyo 

1 lngillz lira.at K.r. 103 
"TL. mu.lcıbill Dolar 
" • .. • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

•• • 
• • 
• • 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahmi 

fs. Frank 
Leva 
Florin 
Kuroo 
Ş!Ung 

Peı:eta 

Mark 
• • Zloti 
" • Pengö 

2o Ley Kuruş 

l Tilrk lirası Dinar 
•· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

lfl8 

ı 1sterlfn Cfnglllı) t03 lfl3 
ı Dolar (Amerilca) 211 211 

20 Frank (Fransız/ 16:' 167 
20 Liret [ ltalya j 22 2~3 
O Frank [Belçika] 117 117 

20 Drahmi [Yunan] 5~ 55 
l!OFrank [lsvlçreJ 817 817 
O Leva !Bulgar] ıı ı 31 
ı Florfn [Fe!emeıık] J s; 

20 Kuron [Çekoslovak 
1 Şlllug !Avusturya) 
ı Peı:eta [ lspan.ya] 
1 Ray~mark)Almaoya] 

1 Zloti !Lehistan! 
1 Pengö l Macaristan [ 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar [Yugoslovya) 

ı Çevoneç ı Sevyec' 

Altın I B 
l\ orsa 
1ecldlye harici 
8anluio \ 

24< 50 
İstanbul ikinci ceza mahke

mesi azasından Hayrettin B., alt
mış beş yaıım ikmal ettiğinden, 
tekaUt edilmiştir. Hayrettin B., ı• ~-.,...ı·c·a·re·t-v•e•z•a•hir•.•e---
daha evvel ikinci istintak hAkim- Fıatıa.r ncarat bor ... , k&ttbtamamuıtı 
li;inde bulunmuıtur. tarafm«fan •erllmltttr 

Okka.oı 

iki tayin Aaıut Asamı 
Mtiddei umumi muavinlerin- Bu~da1 K. P. K. P 

den Muıtafa Fikret B. İstanbul ~~~~;u ıo 1'1 

aza millazimliğine, birinci hukuk Sert 
- Zahireler -

aza mUlizimi Rıdvan B. müddei Çavdar 

ıo ıo 12 25 

6 30 

umumi muavinliğine fayin olun- tırf::, 
muşlardır. 

Ticarette muvaffakiyet yal· 

mz iş bilmiye de§il, mües-

4'ese yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır • 

ORHHU BfY nnnı 
ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .. 

ANKARA CADDESİN
DE V AKIT YURDUNA 
MÜRACAAT EDİNİZ. 



DaktHo yetişmemesinin 
sebebi nedir ? 

Bizde sür'atle bir klavye tesbit 
edilmesi lazımdır ? 

Yeni harflerin kabulü sırasın
da yazı makinelerinde Türk kı
lavyesinin tespiti yolunda muh
terem V akıt gazetesi sütunlarını 
bu meıeleye açmış ve epice yazı 
yazılmıştı. Biz ozaman Türk kı
llvyasının kat'i ıurette tespiti
ni talep etmiş ve tespit edilme
diği taktirde tevellüt edecek 
mahzurları da birer birer izah 
etmiştik. Dil encümeni o zaman 
bUynk bir hüınti niyetle bu me
ıeleyi halletmek istedi ve makine · 
acentalaırını çağırdı. Fakat bu 
zevat ilim adamı olmadıkları ve 
hemen hepsi lisanımızı bilme· 
dikleri için ( rum, ermeni ••• ) ve 
ancak ticcari menfaatlerini ileri 
ıllrerek kendilerince bidayette 
ıiparit edilen makinelerin reva
cını temin için şahsi iddialarda 
bulundular. Nihayet Dil encüme
ni yalnız Türk kılavyası diye 
w, x q e den gayri harflerin 
yerlerini o gOn ilin etti. Fakat 

Garpte keyfiyet hiç te bayle 
karışık değildir. Orada her 
memlekette bir klaviye vardır. 
Bu klaviye belki Ingiliz belki 
Fransız kaladiyesine benzer fa
kat o lisana göre bir hususiyeti 
vardır sonra bu klaviyeyi kim
se tadil edemez daha da kimse 
başka bir kaladiyeli makine 
memlekete idhal edilemez. 

Bizde ise bunun tamamile aksi •• 
~er. maki?e fabrikası bir kaç 
turlti klavıye yapar yani sipari~ 
ilzerine hatta İstanbulda bunlarda 
değiştiriliyor. 

Bu glin lstanbulda otuza yakın 
klaviye mevcut demek otuz par
mak usulü vardır demektir 
Diğer memleketlerde böyle 

bir garibe yoktur. 

~iğer memleketlerde böyle 
garıbeye tesadüf edilmez Alman 
Amerikan> lngiliz, Frans;z, 1tal
yan lisanlarından sarfı nazar me• 
sela Macar, Leh, Çek lisanlarını 
ele alalım. Buralarda muntazam 
bir klaviye tesbit edilmiş, ve 
buna nayet orada mecburi ol
muştur. 

a vnı zamanda beynelmilel kılav-
: ·nin serbest olduğunu da bil-
t rdi . 

Bu büyük bir mahzurdu ve çok 
geçmeden beynelmilel kılivye 
diye ortaya türlü türlü tipte kı
lavyeler çıkb. Bilihue hükUınetce 
kı!avye beri başka bqka olarak 
m ~ kineler ıipariı edildi. Bunlarda 
portatif Ye bOytik 42 ttlflü diye 
taksimlere uğrayarak asıl eıa· 

odan. ~eğiıik kılavye tertiple
r nde ıdı. Buna Dil encllmeni de 
.. iraz etmedi . Bundan sonra 
!- • ' ab•i her marka kensidine 

r ·s bir kılavye yapbğı gibi 
r:: .. rka beş on çeşit kılavye 

· · - t• ~s:tya makine çıkartmağa 
baş:;:ı:.ı. O kadar ki bu gün 20-30 
türlü kılavye saymak mnmklln
dür. Halbuki böyle bir garibe 
dilııyanm hiç bir yerinde görlll
••· Bu gün Arjantin cilmhnri
,et;nin Litvanyanın bir kılivyesi 
yardır. Fakat Tlirkiyenin sabit 
bir kılivyeıi yoktur ve bu bizim 
için çok şayanı teessüftUr , 
faltat iş teessüf etmekle bitmiyor. 
Bugün bu şerait içinde hakiki 
aurette hiç kimsenin daktilo 
lğT~nmesi kabil değildir. Kılav
yelerin tehalüfiinden dolayı bir 
makine üzerinde çalışan usta 
bir daktilo diğer bir makine 
anunde acemi oluyor, elleri 
duruyor. Çünkü bir harfi mesela 
her kılavye yerini değiştiriyor 
ç harfi kih ortada kah sonda 
belki ıekiz on yerde... Bu adeta 
piyanoda (fa mi re) anahtarla
rman her piyanoda başka başka 
yere konması gibi tahayyülübile 
kabil olmıyan bir şekil. 

Tedrisatta ise bu müşkül daha 
ziyade artıyor. On parmak usu
lUne tevfikan muayyen bir 
kıliviye üzerinde toplu bir hal
de tedrisate girişmek beyhude 
bir zahmet olur. F arzediniz 
sınıfta on beş makine var bun-

lar beı türlü kıliviyeli ise burada 
parmaklann yerlerini göstermek 
nasıl kabil olur? Herkese kendi 

makinesine göre bir usul öğretmek 
li.zJm. Tabii iş o zaman umum 
metot cerçivesinden çıkıyor ve 
toplu tedrisat kabil olamıyor. 

Sonra bu husuota ~ser yaz
mak ta kabil değildir. Halbu ki 

Mesele bu sabrlarda yazıldı
ğından daha mühimdir, ve netice 
itibarile bizim için çok muzur 
olmuıtur. Bu müşkülatı anlamak 
için bir makinede yazmak kafi 
değildir. Bir kaç muhtelif klavi
yeli makinede yazı yazmak mec· 
buriyetinde kalındığı zaman işin 
güçlnğll meydana çıkar. 

Me_ı~IA geç~n gün Yakıt ga
zetesmın tertip etmiş olduğu 
daktilo müsabakası çok büyük 
mOşkülitla hazırlanmıştır; Her
kese birer birer yazdığı makina
nın kılavyesi sorulmuş olduğu 
halde neticede arzu edilen kı
lavye tertibinde makina bulun
madığı için bir çok daktilolar 
b~ .müsabakaya iştirik edcme
mıştır. 

Mü~abaka neticesini tayinde 
de gUçlük çekilmiştir. iki müsa· 
bıkın kopyaları karşılaştırıldığı 
zaman makinalannın kılivyaları
nı ~a .nazarı dikkate almak icap 
etmı~tır. Meseli birinci gelen 
Medıba hanımın makinası Un
dervood idi fakat her markanın 
olduğu gibi bu makinanın da bir 
çok çeşit kılivyası mevcut idi 
fazla olarak bu makinanın bazı 
harf.ferini iki vuruşla yazmak 
kabıl olabilirdi. Meseli (U ve ö) 
harflerini (") ile (o) ve (u) tar
zında diğerlerinde ise bu hat 
olmadığından hakem heyeti bu 
h~nı~ın sür' atini çok takdir et
mıştı. 

Bu kadar çok ve birbirine 
· uym~yan kılavyalarla nasıl yazı 
m.akınası öğretilecegi anlaşılmaz. 
Bızzat bu kanıık kılavyalar kar
şısında talebem önün de çok 
müşkilat içinde kaldığımı itiraf 
e~mek mecburiyetindeyim. Bitta· 
~ı talebe de öğrenmekte müıkü
lat çekiyor. 

Son musabakada on parmak 
usulünün yazılara sürati ve sıh
hati temin ettigi görüldü fakat 
on vpa~.~akla ve bakmadan yaz. 
magı ogretmek için elde muay
yen sabit bir kılavya olması 
İcab eder. Son tecrübe bizde he
nüz on parmak usulünün taam-

: -~ ------~ - - , .. _ -~..: - - _-:::::.._ _____ -----~·:::_-:_ =---~--~-----~ -----

Gelenler, giden! r 

Sofya konso!oslu~undan me
muriyeti merkeze tahvil edilen 
Nüzhet Haşim B. şehrimize gel
miştir. 

Tüccardan ve AlpuUu şeker 
fabrikası meclisi idare reisi Hay
ri B. dlinkli ekspreıle şehrimi

ze gelmiştir. 
( Nevyork Heralt) gaze~eıinin 

Şarkta bir tetkik seyahati ya
pan Paris muhabiri M. Stov 
dünkü ekspresle Avrupadan 
ıehrimize gelmiftir . 

İskenderiye fahri Konsolosu 
Aslan B. dün lzmir vapuru ile 
Mısırdan şehrimize gelmiştir. 

müm etmediğini gösterdi bu şe
rait içinde daha uzun müddet 
ve belki hiç bir :ıamanda taam
müm etnıiyecektir. Yani bizde 
daktilo yetişmiyecektir. Daktilo· 
luk O}"uncak halinde kalır. 

Bu meselenin bu kadar ka
nşık bir hal almasının sebebi 
qikardır. 

1 - Bidayette bu mesele 
tüccari bir iş telakki edilmiş ve 
ilmi kıymeti verilmemiştir; bun
dan dolayı tüccari menfaatlar 
tesadüm etmiştir. 

2 - Klavye komisyonuna 
münhasıran ilim adamları çağı
rılmamış ve iyi tetkik ettirilme
mişti. 

3 - Beynelmilel, milli klav
ye diye bir taksim yapmağa 
lüzum yoktu. 

4 - Hükumetçe son defa 
alınan portatif makineler ve 
büyük makineler için ayrı ayrı 
klavye tesbiti de bu mahzuru 
tevlit etmiştir; hele böyle bir 
taksim hiç bir yerde görülme
miştir. 

5- Klavye doğru ve yanlış 
tesbit edilir edilme:ı derhal kat' 
iyyet keıbetmeli idi. Her marka
nın bir kaç tilrlü klavye yapma
sına müsade edilmemeli idi. 

O halde ne yapmalı? 
Evveli bu iş için salahiyettar 

zevatı seçip bir klevya komisyonu 
teşkil etmek lazımdır. 

Bu komisyon gerek dil encü
meni ve gerekse vekaletlerle ve 
hususi müessese ve eşhas tua
fından yapılan klavyeleri topla
malı ve hepsini bir esasa irca 
için tevkifat yapmalı yani baş
tan bir klevya vücude getirilme
lidir. Çünkü klcvyalann muha
lefetinden başka eldeki klavye
lerde nefsülemre muvafık değil
dir. 

Bu ıuretle vücude gelecek 
kılivyenin sabit ve Türkçenin 
yegane kılivyesi olduğu ilan 
edilmek. Ayni zamanda badema 
böyle bir karışıklığa meydan 
vermemek için yapılacak kdavye 
muhtelif kılivyeli hiç bir mak·
nenin Türkiyeye ithal edilmemesi 
ve yerli makine tamircileri 
tarafindan bunun hariçinde 
kılivye tadili yapılmaması hususu 
hır kaounla tespit ve ilan 
edilmelidir. 

Bu esas konduktan sonra 
Avrupada timdiye kadar yapılan 
kılavyelerin bu yeni kılivyeye 
göre tadil edilmesi meselesi ka
lıyor ki komisyon bu hususun 
hakkında mUnasip bir sureti 
tesviye bulur. 

Bu işin daha fazla sürünce
mede kalmasına imkan yoktur. 
Y eknaıarda ehemmiyetsiz gö
ründüğil için şimdiye kadar 
ihmal edilen bu meselenin artık 
halledilmesi icap eder. 

Aıı Ticaret nıcktetıl daktilo mualllml 

Hamit 

1 Meırakh şeyieır 1 

Himalayaya ı.rman&n aır 
Heyet, hafta' arca mesai neticesinde şarki H' -
malayalar hakkında bir ço~ malumat topl<'.d 

Muhtelif milletlere mensup ~N,,,., .. h,_, __ ~_ 

erbabı fenden mürekkep bir 
heyet bundan bir kaç ay mu
kaddem Şarki Himalaya dağla· 
rmı dolaşarak arzın en yük· 
sek tepelerinden olan Kaçmcan-

kaya tırmanmak azmile Hindistana 
gitmişti. Heyet bir çok mesai· 
sine rağmen Kaçinçinka tepesine 

çıkamadı; fakat Himalaya hak· 
kmda bir çok bilgiler toplamağ• 
muvaffak oldu. 

Heyet azasmda profesör 

Dyrenfürt heyetin muvaffak ol
duğu şeyleri şöylece saymaktadır: 

1 - Şimdiye kadar kat'edil
memiş olan Nepolgay geçidi 
geçilmiştir. Bu geçit <<Sikim» 
eyaletini rapt~der. Badema bu 
geçit kullanıla bilecektir 

2 - 7 t 50 metre irtifaındaki 
Nepol tepesi ilk defa olarak 

Şnayder tarafından açılmıştır. 

3 - 6000 Metre irtifadaki 
lvusvug geçidi aşılmıştır. Bu ge
çit 31 senedenberi aşılnutmıştı. 

Bu suretle Kaçinçinga kıt'asının 
etrafı ilk defa olarak dolaşılmış-

tar. 

İk ne. T:caret maltkemesin1en: 

Balatta Süreyya Paşa fabrika
sını temsilen Atıf B. imzalı ve 

hiç kimseye ciro edilmemiş olan 
3670 Türk lirasını havi 21 Ha-

ziran 930 vadeli ve Bedrettin 
Apanay zade namına muharrer 
bir kıt'a bonoyu 4 Haziran 930 
tarihinde zayi eylemiş ve mez
kur senedin iptali hakkında ha

mili olan Bedrettin Ef. mahke
meye müracaat etmiş olduğun-

dan kırk beş gün zarfında sene
din mahkemeye ibrazı lüzumu 

ve ibraz edilmediği halde bu 
müddetin hitamında senedin ip
taline karar verileceği birinci 
defa olmak lizre ilin olunur . 
(280 - 55) 

. Prof. Dyrenfürl 

4 - 7418 metre irtifaının&l 
Y onsorug tepesi ilk defa olar 
Şnayder ve Rerman tarafında 
aşılmııtır. 

Bundan baıka mttbim Jeoloji 
tetebbtiler icra edilmit 691 
metre frtlfaındaki Dodang Niji 
ma dağı da Şnayder ve Hörli 
tarafından aşılmıştır. 

Prof ~ssör Dyrenfürt günün bi 
rinde Kaçinçinkaya çıkılabilece 
ğine emin olduğunu söylemiıtir 

1 Defterdarlık ilanları 
SATILIK EY - .Xo. 62-

64 lla<'ı Manol soknğ!, lnı
rahoı· İlyas bey mahallesi, 
Yediknle, 2 katta, 6 oda 
1 ınatbah vesaire~i mü~te 
mildir. Tahmin ediJen lıy 
meti peşin pnra 1800 lira, 
s.ıtış açık arttırma 2 ağustos 
930 cu ıııarlesi 14, 30 def-
lerdarJı kta. ( ll-282) 

Zayii er 

Hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan hükmü 
yok~ur. 

1927 dıı~umlu Şem~eteln o~lu Clhat 

lil~(i]til!i}{j] lktısa t ve usu ü defteri ~lii!iJiiJ 
[il M 11· . '1 ua ımı aranıyor 
1 Zonguldak Yüksek maadin ve sanayi mühendisi 1 müdüriyetine müracaat edilmesi ilan olunnr. Yüksek mektep 
liJ mezunu olmak şarttır. 

~[i][ijj]li][fj][i liJiiJ[ij[j](i]!ilfil[j]'.ilfij(i][i]fil Mü dü ri yet fil!ii=••1::11:• 

T ahlisjye umum müdirliğinden; 
Rumeli tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy [Kilyos) mev· 

kiinde müdüriyet binası ittisalindeki dairenin tecdiden inşası yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Bedeli keşfi dokuz bin küsur liradan ibaret olan mezkur hane
nin ihalesi 10 ağustos 930 pazar günü saat 14 te icra kılınacağın
dan taliplerin bu baptaki şartname ve projelerini görmek üzere 
Galata'da rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatları. 

lstanbJI ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Adet Nevi Cinsi eşya Marka Kilo 
lgl Parça Müstamel köhne demirbaş eşya 575l 

20 Çuval Kuru bezelya D.D 996ıT 
1 Güyüm Boyasız ispirtosuz vernik L,M 31 t optan 

84 Çuval Patates •.• l 
23 Balya Kuru ot •...• • l 
16 Sandık Çukulata H.C sÖ9~ Transit 
10 ,. Çukulata K.C 304J 

Ba1ada m:ıharrer yedi kalem eşya '2117/930 tarihinde Istanbul 
ithalat ğümrüğü s::tış komisyonunda bilmüzayede satılacagv 1 ila 
olunur. n 
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Dresten : 13-7-1930 

Dünya harbinin arkasından 

gelen yıllar, Almanya için, çok 
ağır ve sıkıntılı yıllardn. Dört 
yıl süren büyük harbi, Alman 
milleti, yalnız kendi iktisadi kud
reti ile yapmış, dışarıdan hiç bir 
mali yardım görmem;şti. Bundan 
başka onunla birlikte harp eden
lere de para yetiştirmişti. Harp 
bittikien sonra da gene ayni 
Almanya, dünya harbini kaza
nanlara milyarlarla para verdi, 
Bu vaziyet, Almanya'nın, toprak 
yüzünde, ne kadar muazzam bir 
iktısadi varlık olduğunu, en kü
çük bir şüpheye yer bırakmıya
cak surette izah eder. · 

Almanya; bu akıllara şaş
kınlık veren iktısadi kudreti 
reti nasıl kazanmıştır? Meselenin 
en ehemmiyetli noktası burası
dır. Biliyoruz ki, Almanya müs
temleke poletikasına çok geç 
başlamıştır. Çünkü, IngHtere, 
Fransa müstemlekeler arkasından 
koşarken, Bismark; buna ehem
miyet vermemişti. Müstemleke 
Bismark'a göre, devletin sağlam 
bünyesini yoran, onun merkezi 
kuvvetini dağılan bir şeydi. 
Fransızların müstemleke poleti
kası, Bismark'ı belki de sevin
diriyordu. Çünkü : Fransa bu 
poletika neticesinde yorgun düşe
cekti fakat öyle olmadı. Bismark: 
müstemleke poletikasının ehem
yetini anladığı vakit, aşağı yukan 
pek az yer kalmıştı. 

Almanyanm büyük bir müs
temleke devleti olmamasının 
sebebini bu politikada aramak 
icap eder. Dünya harbinden 
evvel, Almanyamn İngiltere, Fran
sa gibi geniş kolonileri yoktu. 
Onun için muazzam milli servetin 
kaynaklarını çok başka yerlerde 
aramak zarureti vardı. Bugün 
Almanyada dolaşan herhangi bir 
fert, ilkönce, başka memleket
lerde tesadüf edilmiyen büyük 
uslüplü bir imar faaaliyeti ile 
karşılaşır. Dünya harbi galipleri· 
ne her yıl milyarlar veren, 
Alman ülkesi için gene mily· 
arlar sarf eden bu demir 
azimli memleket; kuuvetini ne
reden alıyor? 

Versailles "Versay,, muahede
Stnın arkasından gelen yıllar 

l.çinde «1923» Alman parası sıfıra 
inmi9ti. Herkes bankalardaki 
parasını son damlasına kadar 
kaybetmişti, şimdi, aradan altı 
yedi yıl geçtikten sonra, neş
rt-dilen istatistiklerden öğreniyo
ruz, çalışan halkın biriktirdiği 
para, yuvarlak hesapla, 8 112 
milyarı bulmuştur. Bu para, yal
nız, memurun, işçinin, maaşlı 
11nıfın arttırdığı paradır. 

Ticaret ve sanayiin tasarruf 
ettıği para başkadır. Gene eski 
maliye nazırı Reinhold'un beya· 
natından anlıyoruz ki, Almanya
dan ecnebi bankalarına gönde
rilen Alman parası da 10 mil
yar altın marktan fazladır Bü
tUn bu rakamlara gözgezdiril
diği vakit, Almanya'nın yaratmış 
olduğu iktısadi kıymet, insanda, 
bir masal tesiri yapar. Yedi bub
ranlı yıl içinde, aşağı yukarı 

20 milyar tasarruf ... Dünya har
binden sonraki piyasaların, büs
bütün fakirleşmiş halkın vaziyeti 

düşünülür, yani iktısadi engeller 
galiplere akan muazzam paralar 
göz önüne getirilirse Alman 
azminin genişliği hakkında bir 
fikir edinmek çok kolaylatmış 
olur. 

Almanyanın bu büyük muvaf
fakiyeüni yüksek bir iline, kül
türe istinat eden disiplinli çalış

mada aramalıdır. Dünya harbin
den sonra bütün milletlerin yeni 
merkantilcı bir devre girdikleri
ni, gümrük sistemlerini yerli is-

tihsale göre değiştirdiklerini bi
liyornz. Bu yeni sistem; koloni· 
lerden mahrum Almanya için, 
vaziyeti çok güçleştirmiştir. Fa
kat ilme, çol:'.: derin düşünülmüt 
faaliyet programlarına istinat 
eden bir azim için kıymet yarat
mak imkinları vardır. 

işti! bugünkü Almanya bunu 
yapıyor. Almanyanm siyasi ve 
iktisadi dertleri az değildir . 
Yalnız 2,700,000 ifsizi vardır. 
Fakat büyük kolonileri olan 
f ngilterede de işsizlerin miktarı 
aşağı yukan 2,()00,000 dur. Dün
ya harbinden sonra konulan 
iktısadi engeller olmasaydı, Al
manyada işsizlik bilinmiyecekti. 
Belki dışardan ışçı getirmek 
mecburiyeti baurösterecekti. 

Almany'dan boyuna galiplere 
akan milyarlar da Alman istih
salini pahalılaştırıyor. Buna rağ
men Almanya; dünya piyasasın
da kudretli bir rekabet yapabi
liyor. Zeplinleri ile, transatlan

tikleri ile, hulasa her feyİ ile 
genç ve taze bir kuvvet haiinde 
göze çarpıyor. Güzel bir Alman 
savı (atalar sözü); "çalış ve üıni
dini kaybetme" Bütün fırka gil· 
rültülerine rağmen Alman; ken
disini sarsılmaz bir kudret kay• 
nağı haline getiren terbiyeye, 
teşkilata sah'ptir. Biz bu yara-

tıcı terbiyenin temellerini uzun 
asırlar arasında takip edebiliriz. 
Çalışmak hayahnın temelini ku
ran "vazife,, telikkiai filozof 

Kantta ilmi ıekilini almadan ev
yel Alman masallannda yap
mıştı. 

Biltün Alman mitolojisi (ma
sallar dünyası) vazifeyi duymuı 

kahraman bir cidali, canh bir 
cidali canlı bir çarpıtmayı an
labr. Nietısche (niçe); aynı nıhu 
başka türlü gösteriyor: "Sen bu 
deniz karşısının, meddin cezri 

mi olmak isteyorsun?,, lı haya• 

tında, felsefede, ıiirde, her 
şeyde ayni ruhla, ayni yaratmak 

sevinci ile kar91laşıyoruz. Çah
şan Almanya yalınız maddi ve 
iktisadi sabada değil, fikir sa• 
hasında da ayni canlılıkla inki
şaf ediyor. 

Bu hususta bir fikir verebil
mek için eo buhranlı bir yıl olan 

1923 U misal göstere biliriz • 
Alman neıriyah 1923 te, tek 
başma Fransa, İngiltere, ltalya 
neşriyatından fazla idi . Bu, bu
glinkü vaziyeti tahmin etmek 
için bir temel teşkil edebilir • 
Çok ağır şartlar içinde çalışan 
ve muvaffak olan Almanya, 
genç memleketler için, tetkik 
edilecek bir alemdir • 

M. Nermi 

JMahkeme ve icrailanlarıl 
Seyriserain ı1 Ada pazarı icra memurlu.!f tlfı :!nn : 

Adapazarı Türk ticaret ban
kasına borçlu Adapaz.arının Ka
raağaç dibinde mukim Serezli 
bakkal ve zahireci Cemal Efen· 
dinin son ikametgahını terk 
etmesi yüzünden namına muhar
rer ihbariye varakasının tebliği 

kabil olmamış mumaileyhin tari
hi ilandan itibaren on beş giln 
zarfında borcu olan 1191 lira 
otuz beş kuruşu maa faiz ve 
masraf ödemediği ve yedi gün 
içinde bir güna itirazda bulun-
madığı taktirde hakkında muame
Jei kanuniye ifa kılınacağından 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur. 

lstanbul mahkemei asliJe birinci 
tü:ant dairt'?-in ~ en : 

lzzet Bey tarafından Madam 
Mari Levi aleyhine ikame olunan 
matlubat davasının cari muha· 
kemesine Eminönünde meydan-

cıkta Emin Bey hanında 8 numarada 
bulunan iki bin· kilo Kozanın 
sablmasına mahkemece karar 
verilmiş olduğundan talip olan
ların satış günü olan 28 temmuz 
930 pazartesi gtinü saat 10 da 
mahalli mezkıirda hazır bulun
maları ilin olunur. 

ls~!1nbal Asliye Ma/ıkemesi ikinci 
hukuk dairesincUıı: 

Madam Mari binti Sebuh ve 
Satenik binti Mardiros ve Hrant 
efendinin 1stanbulda Çarşıda 

Varakcı hanında sarraf Kuyumcu 
oğlu Garabet efendi aleyhine 
baczın fekkine dair istihsal eyle· 
dikleri 22-5-930 tarih ve 930-85 
numaralı ilim teblige gönde-
rilmit isede müddealeyh muma
ileyh Garabet efendinin mahali 
mezktlrden çıkarak semti mec
hule gitmiş olduğu ve ikamet
gahı ahirinin meçhul bulunmuş 
olduğu meşruhatile bili tebliğ 
iade kıhnmıf ve mesbuk talep 
veçhile ve mahkemece H. U. M. 
kanununun 142 inci maddesi 
mucibince mumailelyh hakkında 
bir ay müddetle ilanen tebliğat 
icrasına karar verilerek İlam 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik kılınmıf olmakla keyfiyet 
ilin olunur. 

lst. Asliye Ma1ıkesi lk;nci hukuk da
iresinden . 

Madam Mari Binti Sabub ve 
Satenik binti Mardiroa ve He
rant efendinin Beyoğlunda sarı
lutfi mahallesinde Minare so!<a
ğında 5 No. mukim Parus Pa
rusyadi efendi aleyhine haczın 
fevkine dair istihsal eyledikleri 
8-5-930 tarih ve 930-8ti numa· 
ralı llim tebliğe gönderilmiş ise· 
de müddeaaleyh mumaileyh Pa
rus Parusyadi efendinin mahalJı 
mezkurdan çıkarak semti meç
hule gitmiş olduiu ve ikamet
gahı ahirinin de meçhul bulun· 
muş olduğu meşruhatile bili teb
liğ iade kılınmıı ve mesbuk ta
lep veçhile mahkemece H. U. 
M. kanununun 142 inci madde
si mucibince munıaileyhe bir ay 
müddetle ilinen tebligat icrası
na karar verilerek ilam sureti 
mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olmakla keyfiyet ilan 
olunur. 

Hinci ticaret mahkeme;inden: lstan
buld.t Celal B. Hanı tahtında {15) nu· 
maralı magazada sak.in çuhıı taciri Jül 
Kastro efendinin icra riyasetine müraca
atla talep eylediği mih!I üzerine eshabı 

matlublyle akteylediği konkordatonun 
mahkemece 9 temmuz 930 tarihinde tas· 
dik olunduğu icra. ve iflas kanununun 
291 inci maddesi mucibince ilan olunur. 

Jstanbul asi.ye mah~emesi ı~incı 
lıulnk daıresınden ; ·-----------·--------------Madam Mari binti Sebuh ve 
Satenik binti Mardiros ve He
rant efendinin lstaabulda astar· 
cı hanında mukim basma tüccarı 
Avusturya tab'uından Polresten 
Bogos efendi aleyhine haczın 
fekkine dair istihsal eyledikleri 
8-5-930 tarih ve 930-84 numa
ralı Ham tebliğe gönderilmit 
isede müddeaaleyh mumaileyh 
Boğos efendinin mahalli meı· 

kiırden çıkarak semti meçhule 
gitmiş olduğu ve ikametgahı 

ahirinin de meçhul bulunmuş 

olduğu meşruhatile bilitebliğ iade 
kılınmış ve mesbuk talep veçbile 
ve mahkemece H. U. M· kanu
nunun 141-142 inci maddeıi 
mucibince mumaileyh hakkında 
bir ay müddetle ilanen tebliğat 

icrasına karar verilerek ilim 
sureti mahkeme divanhanesine 
talik kdmmıı olmağla keyfiyet 
ilin olunur • 

Be, olf lu saik h~~ hMt!mlllfinden: 
Şevket B. ve Belkis H. Mıı

nolaki Ef. ile şayian ve mDttereken 
mutasamf olduktan Yazıcı ma· 
hallesinde Lillecibendek cadde
sinde 118 numaralı khgir hane 
izalei şuyuu zımruada aleni açık 
artırma suretile ıabbğa çıkarıl
mıfbr. Mezk4r hane zemin ka
tında bir oda, harap bir tqlık 
tavanı ve kapısı yaom19 milhtaci 
tamir bir mutbab, merdivenle 
inilir izbesi,. birinci, ikinci, ftçtın
cü katlan iki,er oda, birer heli 
ve birer killn ve birer koridoru 
vardır. Kiymeti muhammeneıi 
Uç bin liradır. arbrma •e aabl
ma f&l'bıamal berk..U. gire
bileceği •111"ette mahkemenin 

Merlı.ez acentesi: Galata 1-:öprü ba~ında ~ 

Beyoğlu ~362. ::iube ac"nt!!~i Mah· ?'. 
mudiye Hanı altında .stanhul 2740 ~ 

Mudanya postası 
( Cuma 1 Salı ) Mudanyaya 

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

lzmir sürat p'lstası 
(GÜLCEMAL) vapuru 21 

temmuz pazartesi 14,30 da 
Galata rıhtımından kalka:-ak 
salı sabahi izmire varacak ve 
çarıamba 14,30 da lzmirden 
hareketle perşembe sabahı ge
tirecek. 

Vapurda Mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

!i.ersin sür'at postası 
(Konya) vapuru 23T emmuz Çar 
şamba11de Galata nhtımından 
kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Kulluk, Fethiye, Finike, An· 
talya, Alaiye, Mersine gidecek 
ve döniltte Taşucu, Anamor, 

Al&iye, Antalya, Finike, F et biye, 
Küllük, lzmire uğrıyarak gele
cektir. 

Çanakkalede yalnız yolcu 
verilir yolcu ahmr. 

Aynltk sırıt pastaıı 
( M E R S 1 N) vapuru 22 

Temmuz Sah 17 de Sirkeci 
nhbmmdan kalkarak Gelibolu, 

Çanakkale, KftçOldruyu, Edremit, 
BOrbaniye, Ayvalığa gidecek 
Ye avnı iskelelerle birlikte 
Albnoluğa uğnyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

21 Temmuz pazartesi Trab
zon birinci postası yapılmıya· 
caktır. 

930-509 numaruına mukayyet 
ve asılıdır. F ula mal6mat al· 
mak istiyenler mahkemeye mll
racaat edebilirler artll'maya it
tirak için y6zde on teminat 
gösterilmek llxımdar. Tapuda 
müseccel ve gayri mU.eccel 
hak sahiplerinin tarihi ilAndan 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteleri ile miiracaatları li- ı••·•••••••••••••ltJ 
zimdır, aksi takdirde ıabt be- lllRllllLTd~cmmm::xısmı:uw:una İ 
delinin paylaşmasından hariç tu- Sadik zade biraderler ıapariarı : 
tuıacakıardır. Karadeniz 

lşbu gayri menkul arbrma ve 
kiymetl muhammeneai tl.zerinden 
satılır gayri menkulwı tamamı 

Muntazam ve Lüks postası 

lnönü vapuru 20 
Temmur 

PAZARC~t:ıh: 
işbu ilin ve prtnamede mu
harrer kuyut ve ıart daireainde 
8 eylül 930 tarihine mtısadif 
pazartesi glinft saat on beşte mmdan hareketle Zonguldak, 
Beyoğlu sulh mahkemeainde sa- İnebolu, Samsun, Ordu, Gire-
tılacağından talip olanlann m6- sun, Trabzon, Sürmene ve 
racaat etmeleri ilin olunur. Rize iskelelerine azimet Ye 

fstanlıul asliye malılttme~ iltinei aYdet edecektir. 
hu~u't daffcsin:Jen: Tafsilat için Sirkecide 

Madam Mari binti Sebub ve Meymenet hanı albnda acen-
Saten ik binti Mardiroı ve Her- Ü talığına müracaat. 
an efendinin Ortak~yde Ama- H Telefon: Istanbul 2134 
vor sokagında mukim Saray Ki· ı Vapurlarımız her Pazar 
lercilerinden bacı Şakir efendi ale- muntazaman hareket edi -
yhine haczın fekkine dair istihsal yorlar. 
eyledikleri 22-5-930 tarih ve a.·mamnı::=ı::ı::1mr:c:u~- ı:ı=rmı=u 
930-83 numarah ilim tebliğe 
gönderilmit isede mOddeaaleyh 
mumaileyh Hacı Şakir efendinin 
mahalli meıkürdan çıkank, semti 
meçhule gitaıit olduğu ve ika
metğihı ahirinin meçhul bulun
muş olduğu meınıhatile hila teb· 
liğ iade kalmmıı ve meıbuk ta
lep veçbile ve mahkemece H. 
U.M. kanununun 142 inci maddesi 
mucibince mumaileyh hakkında 
bir ay mtiddetle Uinen tebliğat 
icrasma karar verilerek illm ıu
retinin mahkeme divanltanesine 
talik kılınmıı olmakla keyfiyet 
ilan olunur. 

Y~PüRüRij 
Karadeniz po5tası İ 

V t vapuru 5 a 3ll 23 Temmuz f 
1 

Çarşamba lı 
akıamı Sirkeci nhtımından lı 
hareketle (Zonguldak, İnebolu, ~I 
Samsun , Ordu , Giresun , H 
Trabzon, Sürmene, ve :i 
Rize ) ye azimet ve avdet !I 
edecektir. 1 

Tafsilat için Sirkecide Yel- ;i 
kenci hanında kain accntasına es 
müracaat. Tel. lstanbul : 1515 H 

~:n:ı•mmnn::::ınu.11111iiir.I 
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Yüksek Maadin ve Sa~ayi lıiı [Kü7ük na;~:rı) 
Mühendisi mektebı ' ....... ::~~it'::. ...... . 

Leyli ye meccani olan bu mektep atideki ıubeleri havidir: ! ı Defalık kuruş JO : 

1- Yüksek maden Mühendislig'"' i: : 2 
• • 50 : 

1 • " 65 : 
Madenlerle sanayii madeniyenin iıletmeıinde mütehassıs : 4 • • r5 : 

mOhenclia etiftirir. • • • • 

2-Yiiksek sanayi mühendisliği: i '!':..ı:;,,,,~:::;ı i 
1 1 k "k k ! 10 tkfa) 11.tn ed'IW · 100 .• Muhtelif ıanayiin tesis Ye it e~~i, ! e tri ma i'?e • !~ ıa-

kalorlfer mllhenddi ve mtlteabhıtligı, kimya mlihendislıgı, : nıek 'ifzere maA/u 1 ! 
Topografya ye harita . ~. i~t mDteah.hitJ!ği, Ş~mend.ifer ı• • Abonelerimizin her Uç ayht için • 
mlilaendia ye mllteahlıitligı ihtiaaalannı havı bır t.ıhsıl netıce- •• : bır defası meccanen'. : 
linde YObek sanayi miihendisliği ıehadetnamesi verilir. 1 : 4 satırı geçen llAnlann fazlı ~atın : 

Bu tubelerin tahsil miiddeti 4 senedir Mezunlar staj için i : için ıs er kuruş zammolnour. • 
Anupaya pııderilir. Mtınhasıran lise mezunları kab~l olunur. !. • •••··~·"• •••••••-••••••I 

3 - Maden meslek şubesı: ·· 1• arıyanlar 
Bu tubede madenler jeometr ve bış çavuş yetiştirilir. r, anyorum - Tah;: lisedir. 

Tahsil m8ddeti 2 senedir. Orta mektep mezuları imtihansız Askerliğimi ikmal ettim.Fransızca lisanına 
n1a k b l l ~iraz vakıfım. Her hangi bir müessesede 

ilk mektep mezwılan imtiha a u o unur. ış. arıyorum. iş lQtfedecek zevatın zirde· 
Aaprl Y&f 18, azami 25 tir. kı ~adresime yazmalannı rica ederim. 
imtihanlar: Mnkemmel hesap, mllstevi hendese, fizik (cazibe • Usküdar Nuhkuyusu caddesinde 149 

Ye Hararet) ye Kimya (Şibih maadin) derslerinden: numarada Mehmet Yaşar 
Ankara ( Maadin mOdllriyetinde ). lstanbul ( Şehremaneti ! 

Cİftrmda Maden mllhenclitlijinde ), Zonguldak ( Mektepte), ! 
Aclua (lkblat mtldOrl&ğlhıde), Eskifehir (Maden mühendis- • 
liihade), lzmir (Maden memurluğunda), Trabzon (Ziraat mn- i 
d•ı1etiade), Aydm (Ziraat memwluğunda) 20 ve 21 ağustosta i 
lera eclilecektlr. 1 

Teclrlaata 1 tep'İlıevvelde bqlanacakbr. Şimdiden kayit 
-·melella• batl•am•fbr. latldaya melfuf 6 foto ile vesaik 
•• llhhat raponmun Zonguldakta mektep mlldilriyetine irsali. 

MÜDÜRlYET 1 " . '· · · · ' ... tt·r~··· -
••t t • ,: : ' : • ::~:H••LlJ;_..ıi:1lf~EE-:: n~: : 

500 ton yerli kok kömürü 
münakasası 

Gazi Orta ınualliın mektebi mü
dürlüğünden : 
Ankar~ _Gazi muallim mektebi için alınacak 500 ton yerli kok t:-G!G iki temmua 930 taribiadea itibara .20 cila •GclcWle ve 
pali• zarf unlile mlnakaaya konal•taıadaa ıattnam.r dntleti-

:.'!_~~1111 mezk!"' mekteP. ldareainden alınabileceği ye mllnakasaya •Ul'llK edeceldenn % 7,5 muvakkat teminatlanm Ankara mektepler 
lllabasibi mea'ullDğibıe yabrarak usula daire8inde tanzim edilmif 
teklif mektuplanm 22 temmuz 930 salı ihale gllnll saat 16 da 
Ankara ımtakaaı Maarif Eminliğinde tqekkDI edecek olan 
lllektepler miibayaat komisyonun reisliğine tevdi eylemeleri 
Din olunur. 

•ROBERT KOLEC 
Koleo kısmı - AH mllhendiı kısmi - Sanayi kurları 

15 temmuzdan itibaren her Pertembe ve cuma gGnleri ıaat 9 dan 
12 ye kadar milracaat kabul olunnr. 

Müracaat - Evi 
Her neYİ tlkibat Te temini mesalih, her lisandan terdime 

ikruat " icar ifleri kabuJ eder. 
Galata Kredi Jiyone banJwı arkasında Alek.siyadi Han No. 8-9 Tel Bo. 474 

MOeaalslı k. Ferit .... 

----~~~~----~~~~~--~~~~~.~~-===== 

SELANiK BANKASI U Kazanmak için 
1888 de &esis edilmiştir ilk ıart ilandır 
ERMA YESI 30,000,000 FRANK Il.tnsız. kaancı arhrmava 

M•kesl amamL J.t.nhul Mvaşmalc. havada ta· 
T'Urklye •ubelerl waresiz uçmıa çalış. 

Galata, İstanbul, İzmir, Sım~ mak gibidir 
Adan1, menin. Ticaretinizde, san'atımzda 

Y11114UUt41n pbelerl muvaffak olmak istiyorsanız 
Selln1k, Adna, Kavala. gazete illnma ehemmiyet ve-
ffer tUrlU bınb muameIAn riniz : Gazete ilim ilinlann 

itibu mektuplan, hrr nevi akç en kolayı, en ucuzu, en te- ı· 
Ültdnden h•bıa cariye, çek • ıirlisidir. 
lllUamelAn . işte ilin tarifemiz. :. 

.......................... =-=·•• . n 
Sonuncu eayıfada Satırı Kurııt 12 S • 

s 1nc1 .. .. .. 2s' 
.. .. .. .. • '40 

Mürettiplere iş 

Daktilo bir H. 
Türkçe Fransızca tecrübeli Steno -

~ak~lo bir matmazel iş arayor. Vakıt'te 
.l\4mıl efendiye müracaat. 

Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Rc

mington markalı Türkçe İngilizce klb· 
yeli. idarede 1 l numara;a müracaat 

Acele ve kelepir aabhk peru
klr salonu - Ayda azami 400 as
garl .. 300 lira h&SJlat temin eden kadın 
ve erkek pcruktr salonu satılıktır. 

Kadıköyünde Rıhbm boyunda odun 
tUccan Orakyan beye müracaat 

Acele sabLk arsa _ Çifte ha
vuzlarda Amerikan mektebine varmadan 
sahilde, yeni postane caddesinde Şekerci 
Nazım beye müracaat. 

Satılık otel ve S•IİDo ifYuı -
Sirkecide Rumeli oteli ve ~nosun· 

da mevcut mobilya satılıktır. 

Müteferrik 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden: 

Esas No. 
20 

Kiralık konak 
Mevkii ve ne.-'i Saf,& lean 

Nitantaşında Teşvikiye caddesinde Saitpqa 3,000 Ura 
konajı ittisalinde 144-146 numaralı konak 
(Elyevm ltfektep) 

BalAda muharrer konak teraiti atiye ile mtızayedeye konulmUfhu'. 
1 - Milzayede kapalı zarf usuliyledir. 
2 - Talipler yllzde 5 niapetinde depozito akçası verecektir. 
3 - MOddetl icar bir senedir. 
4 - Bedeli her üç aybğl peıinen d&rt taksitte teaYiye edilecektir. 
5 - ihale 30-7-930 çarpmba gilnfl ıaat on albda irae edile-

cektir. Taliplerin ve fada tafslllt istiyenlerin Şubemize müracaat 
eylemeleri. 

i111!5!1ir:tilil Tenezzüh Motörleri lllili!Bi!-.,,-
1
.:.• lstanbul Liman Şirketinden: 

M&racaat eYİ - Yakındı •rılıyor 1 B .,.. T enezzGh için mUft romork6r ve Hotarler aeuz ıeriitle ! 
u müessesede ashabı mesalihin her ne- i! 

vi müracaatlan kabul edilecektir. im kiraya verilir. Galata'da Yağkapamnda Haydar Hamnda iılet-
------ llliiiilfilll me pbeıine mDracaat. TClefon Beyoğlu: 2606 mı 

T ercllman ve - Alım, sattm, icar, 
isticar, ıkraz, ısbkraz her lisandan tercü· 
me. yazı, hususi dersler. 

Galatı Köprübaşı Mehmet Ali 
paıa han No. 33 

11••111111ıw 
DARÜŞŞAF AKA MÜDÜRiYE

TiNDEN: 
Darll111JfaluJya talebr: 

kaydı ıeraitl 
1 - DBrUff8fakaya talebe 

kaydı muamelesi temmuzun 15 
inden ağustosun 15 ine kadar 
devam edecek ve 15 ağustosta 
kaytlar kapanacakbr. 

2 - Mektebe kabul ıartlıirı 
ıunlardır: 

A - Anadan, babadan Teya 
yalnız babadan mahrum ve muh
taç olmak. 

8 - ilk mektebin 4 OncO ıı
mfına terfi etmiı yeya bu de
rece tahsil garmuı olmak. 

C - Yatı 10 dan aşağı ve 
13 den yukan olmamak. 

D - Bu prtlan haiz olanlar 
arasında Tilrkçe kıraat, imli ve 
hesaptan yapılacak mtısabaka 
imtihanını kazanmak. 

E - Mnsabakayı kazananlar 
alınacak talebe mikdanndan 
fazla ise bunlann tabi olacağı 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

40800 metre yerli mamulAb Amerikan bezi: kapalı zarfla lhalel 
katiyesi 22-7-930 •ah gUnU saat 14 te deniz efradı ihtiyacı için 
yukanda mıktan yazılı Amerikan bezi kapalı zarf usulile mllna• 
kasaya konmqtur. Şartnamesini tlrmek lttiyenlerin her g8D Te 
vermek istiyenlerin de ihale gilnil Ye Aabnda Kasımpqada deniz 
levazım sabn alma komisyonuna mGracaatlan. 

'1' I' 'I ''11'''1' ıl'ı·lf '1'·· 'I , , ' 1 1 fı ı 1 1 ' 1 1 1 1 ., ' 1 1 1 1 •'ı 1 

1 ıı,1 11'1 1 1/! 1 111 !il 1ıl1 ı1 1,filı t
1·l 1ı·1:ıl !,, ·J1. '· ' ı 1, ·:li ,, '!ı : ·.I' l,i ! ' ,ı· 

1 1 ıl ıl 1 1 ıl lıı 1 l ı .ı . 1 1 +ı !' lı ! .. 
BayO.k Tayyare Piyankosu 
9 uncu Tertip 1 inci keıide 11 

Ağustos 1930 dadır. 
Keştdeler, VilAyet, Şehremaneti, Defterdarlık, ft, Ziraat 
ve Oımınb bankalari mllraloplan ve ha& huzunmda 

yapıhr. 

Büyük ikramiye 30,000 
Herkqidede çıkan numaralar tekrardolaba konmaz. 

Anbnda hariciye vekaleti matbaasın
da huııacak bazı risalelerin bu senelik 

terubiyes1 bir mutahhlde verilecektir. lsti
fenJer1n feraftinl anlamak ve tekliflerini 

2 • • • • 100 
1 .. .. .. ., 200 • kur'ayı bot çekmemek. 

11~-ııı• 
AnkaraP.T.T.B Müdüriye .. 

hPIJlat tlzere (20 temmuz 930 ) pazar 
ltlnUne tadar bergtln saat ondan on 
lltiye kadar İstanbul vilAyed matbuat 

•trnarıatuna mttracaat eanelerf. 

ı Resmt ılarılar, aonunaı eayıfada 10 .Kr. : 

l 
llln memurumuz size fay- 1 

dalı bir ilAmn tekil ve llc:-
reti için hizmet etmeje ha
zarchr. 

3 - Talipler ilk m8racaatla· 
nnda htmyet ctızdanlarmı -nufua 
klgu:hDI- mektep Tesikalan 
izamı bir senelik çiçek 8fl8I 
Yesikası, sıhhat raporu ve 3etda 
vesika fotoğrafı getirecektir. 

tinden: 
e., MDdOriyetimize merbut bilumum Posta mtltaahhitllkleri 

mDnakaıaya çıkanlmqtır. Taliplerin mllteıekkil münakasa komsiyon
lanna mOracaat etmeleri ilin olunur. 



,...=--=-=====================-===========-==
< azdur rıc!e c,11.rı J&.D .... r u 'w ' u .. ltllia t aldan •ailfwsdUJ' ı 

Cuueye roncer~!ece:ı.: mektupların ti.zerine idare içinse C tdare) yuıya 
lit se ( Yazı) l~arctl konulmalıdır. 

f • !' •f ••f frt Pr n ""' \ Ff' l"l' F f" ff' . l l'J D'fÜ .. '- l ac'irrf'tf!I ll'~ltwpfaf'a t..,.... f•nf•t r 

hyldırHıri•• 'te lllr lum a Cu.uıcaı...ı.. litre ıreo'al l•llldla. ..-J 

Ancak, 
İyi, Şık, ve Ucuz Giyinmek 
Galatada Karaköyde Börekçi fırını ittisalinde 

büyük mahallebicinin üstünde 

I
• Bii.yilk elbise ma· 

ğazalarında 
kabildir 

Kumqlar gayet iyi cins ve biçimi son derece kusursuzdur. 

Kostümler 

Kostümler 
Kostümler 

lngiliz biçimi kumq 
ıon moda biçim 

Spor biçimi 
iyi cins 

Çocuklar için spor ve 
sair iyi kumaştan 

1 6 l/2. l~radan 
ıtıbaren 

14112 " 
6 ,, 

~antalonlarKaıe en aon moda 
ya muvafık 6112 " 

7112 " 
0 antalonlar Beyaz iyi .~ns gayet r şık bıçım 

Pa rd es Ü 1 er "M:::e~~:r~::ı::ermeab· 2 4112 
" Trenç-kot !Jcm~eatıha:s 18 ,, 

Hanımlara mahsus elbise dairesinde 

15112 ,, Mantolar 
• 

lngiliz biçimi kumaı 
Tilit, tık ve ıon moda 
Hanmılara mııluua her 
renkte teminatlı cina 18 Trençkot ,, 

siparişler dahi kabul olunur. 
... Tediyatta teıhilat 

[ Devlet Dcmlryolları llAnıarı l 
247 m 3 çam dilmenin kapalı zarfla mtinaka1a111 ll Agustoı 1930 

Pazarteai gtbıll aaat 15 te Ankarada Devlet demiryollan idaresinde 
yapılacaktır. 

Mlbıakuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlanm aym giiııde 1aat 14,30 a kadar mllnakaaa komisyonu 
kltipliğiııe vermeleri llzımdır. .. 

Talipler milııakasa ıartnamelerini 0~ lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpqada idare veznelerinde tedarik edebilirler. 

* * * 
Eczayi tıbbiye pazarlı~ı 
Haydarpaşa mağazası müdürlü~ 

ğünden:. · . · 
226 kalem eczayi bbbiye pazarlıkla sabn alınacağından 26/7/930 

Cumartesi glinll saat dokuza kadar mtiracaatla teklifatta bulunulmaı• 
ve ecza müfredat listalarmın şimdiden mubayaa kısmından almabi
leceği ilin olunur. 

-tl * • 
259 kalem bbbi ceza ve sair malzemenin kapalı zarfla mll~a-

kasası 4 Ağustos 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde aaat 14,30 a kadar münakasa komiıyonu 
kitipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankara• 
da ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Şehremaneti llanıarı 

Şehremanelinden: 1- Menba sulan kapalı kaplarla sahlır. 
2- Büyük kaplarm ağzmda suyun ismini ve 1. Ş. harflerini 

havi damga ile damgalanmış kurşun ve şişelerde bandrol vardır. 
3- Kurşun mühürleri muayene ettikten sonra hçı ve ya 

damacanayı açhnnız. 
4- Kurşun milhrleri bir daha kullanılmaya imkan bırakma• 

mak için imha ediniz. 
5- Küçük şişeleri gözünüzün önünde açbnnız. 

Doktor 
Ihsan Şükrü 

Bilecik Viıayeti Daimi encüme~ 
ninden; Sinir haıtalıklan mütehaıusı 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ! 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

Dr. A. Kutiel 

• Tayin ve ilan olunan münakasa mUddetleri zarfında talip zuhur 
etmeyen 4050 lira 87 kurut bedeli keşifli Bilecik Vezirban tariki 
üzerinde ve Vezirhan civarındaki taş köpri1ııftn tamirab 7 Ağuıtos 
930 Perşembe günü saat 15 te vilayet daimi encümenince ibalei 
kat'iyeıi ·yapılmak üzre . evvelki ilin ve ıerai.ti umumiye mucibince 

Muayenehane ve tedavli clektrlkt ve bu kerre tadil olunan şeraiti fenniye ve hususiye daireainde 
lıboratuvan. Karaköy T opçular cad~esi 34 yeniden 20 gün miiddet münakasaya çıkanldığı illn olunur. 

= 8AY1Sl HE~ Y E R;.08 a KUR:.U~ == 
MATBAA VE İDAREHANE: 

tsTANBUL. Babıali, Ankara caddeslnda •VAK.iT YURDU. 

Tel 1970 (1dare) t971 (Yazt)1202 (Kltapı Telgraf: Vakıt. Posta kıJtustı : 48 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Mikdan Cinsi 
300J kilo Kuru fasulye 
1000 ,, Zeytun yağı 
500 ., Sade yağı 

2000 ,, Pirinç 
Fukara imaretlerine lfızumu olan balada mikdarlan mubarnt 

dört kalem erzak ayn ayn aleni münakasaya vazedilerek Temmu'" 
zun yirmi birinci pazartesi glinil saat onbeıte ihaleleri icra edile
ceğillden talip olanların şeraiti anlamak ve numunele.ıini görmek 
Ozere her ğün levazım idaresine ve ihale gilnU de idare enci1me
nine mUracaatlarL 

Borsa intihabatı 
. lntihap heyetinden: 

Temmuz nihayetinde müddeti hitam bulacak olan ticaret ye 

zahire borsaaı hey' eti idare11inin yeniden intihabı 22 temmuz aalı 
giinll icra olunacakhr. İntihap etmek hakkını haiz olan zevat ve 
mtleıaesahn yevmi mezkürda saat on birden bire kadar Bonaa 
hey' eti idare salonuna gelerek hakkı reylerini istimal etmeleri 
ilan olununr. 

YENi .GiŞ E.~ 
Sahibi : G: A Z i C E M A L 
Her kqidede bilyilk ikramiyelerin isabetile bahtiyar olan 

gifemii bu <l.efa da muht~rem müşterilerimizden 10,000 lira Var
nah Ahmet efendiye, 4,000 lirada Yaıua efendiye isabet edip 
gifemiz derhal tediye etmiştir. · 

Muhterem mUşterilerimize 1, 2, 3, 4, 5 inci ketidelerde ikra
miye ve amorti isabet ettiği takdirde plin mucibince geçmİf 
keıidelerin farkı alınmadan devamlı bilet verilir. 
lstanbul Eminönü Bebek tramvayı tevekkuf mahallinde Valide 
••••• .. Hanı köşeainde: 2numarada ..-----
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Diş MACUNLARININ EN 
MÜKEMMELİDİR 

DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çllrllmekten Yl
kaye eder. Diıleri inci gibi beyazlabr. Diı etlerini kuvvetlendirirv• 
kanamaktan meneder ve dişlerin arasında kalan tefeaaühab ve ufu• 
neti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mini olur. Ağızda gayet 
IAtif bir serinlik ve rayıba bırakır. Mikropları imha ve ağızdan ge
lecek her ttlrlll hastalıklann sirayetine maun olur. Avnıpada daima 
birinciligi alır ve altın madalya ve nişanlar ' alm1Jbr. Hatan ecza 
deposu. Dan tos dit macunu yerine başka bir marka verirlerae alma i 
yanız. Çünkü Dantoa dünyanın en enfes, mllkemmel dit mOıtahu• 
ndır. 20 kuruıtur. 

Aydın nafıa 
liğinden: 

başmühendis~ 

1 - Y anliş ilAn edilen ve yeniden mlhıakasaya konalma1ına 
lüzum görülen 24182 lira 90 kuruş bedeli keşifli Retadiye-Aziziye 
yolunun 2 + 000-7 + 500 üncü kilometreleri arasında imalib IUlai,.. 
inşaatı yirmi giin müddetle ve kapalı urf uıulile mllnakaaaya yazw 
edilmiştir. Taliplerin 661 No. h kanun mucibince ihzarına mecbur 
olduktan vesaikle °!o 7,5 teminat akçasını havi teklifnamelerini yemd 
ihale olan 5-8-930 salı gtınil saat 16 ya kadar vilayete tevdi etmeleri. 

2 - 15360 lira 7 kuruş bedeli keşifli Kuyucak-Reıadiye yolu• 
nun Nazilli Reıadiye arasında muhtelif mahallerde kaldınm İDfaat1 
yirmi giln müddetle ve kapalı zarf uıulile mllnakaıaaya konulmUfbn'· 
Taliplerin yukarda zikredilen vesaikle % 7,5 teminat akçasini ha~ 
tekli.fnamelerini yevmi ihale olan 5-8-930 •alı gtlntı aaat 16 .,. 
kadar vilayete tevdi etmeleri. 

3 - 25686 lira 45 kuruş bedeli keıifli Karacasu-Kuyucak yolu-
nun o+ ooo-5+000 inci kilometrolan arasında fOSe ve imaJlb , ıınaiff 
inıaab yirmi gün milddetle ve kapalı zarf usulile mllnakaaay• 
konmüştur. Taliplerin ibzanna mecbur olduktan vesaiki 0/07,5 te~i-
nat akçeatni havi teklifnamalerini yevmi ihale olan 5-8-930 ıab 
gtintl ıaat 16 ya kadar vfliyete tevdi etmeleri. 

Fazla iıı:ahat almak isti yenlerin Aydm nafıa bqmllhendislijiu• 
mDracaatlan. 


