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·-lepte d"nen as av e Irandan Mısı a dönd 
Şimdiye kadar 17 kürt cemiyeti ku

rulmuştu; bunlardan yalnız 
Hnybya yaşayabilmiştir 

İranda Muhammerede ve hududumuza yakın 
yerlerde dolaşan casusun Mısırdaki dostlarını 

Halepteki ıerirler Ağrıdağ hadisesi kopunca 
büyük hulyalara kapılmıılardı .. 

.. ...., . 
gorecegı 

Bundan bir mOddet evvel 
gelmiş imiş! 

Dr. Stfkrll Mehmet &ğdattadır, Bedirluınllerden Cel&:let, 
B•lepte ( Kdrd'/Jstan) gasetesl çıkarıp kart dav1Jsını 

mfJdajaava yeltenivor 

lngilterenin methur caıuıu Lav· 

remin lramn ıark hududumuza 
muttaııl havaliıinde görOldOğü

nn Ye faaliyette bulunduğunu 
kaydetmiştik. Daha ıonra Lav· 
renıin nereye gittiği ve nerede 
bulunduğu anlaıılamamışb. Son 

ve mevsuk haberler Lavrensin 

ıon aylar zarfında iranda bulun• 

duğunu katiyetle tesbit etmiftir. 
Kahireden ıon posta ile gelen 

gazeteler arasında ~l • Abram 

Miralay Lavrensin irandan Mısı• 
ra avdet ettiğini yazmaktadır. 

El-Abram gazetesinin 12 tem• 
muz tarihli nusbasmda gördü· 
ğümilz bu haberi aynen nakle· 
diyoruz: "Ingilterenin meşhur 
zabitlerinden l)olonel Lavrens 

bir haftadan b~ri Mısırda bulu· 
nmaktadır. Mullammereden ge· 
len miralay Lavrena Mısır ve 

Sudandaki dostlannı ziyaret 

Bununla beraber Lavrens Mı

sıra gizlice girdiği de anlaşılı
yor. Çünkü istihbar teşkilabhın 

kuvveti itibarile Mısınn en mü

him gazetesi olan El-Abram, 

Lavrensin Mısıra muvasaletini 
ancak bir hafta sonra haber a

lınmıştır. 

Halbuki Lavrens açık seyahat 

etmiş olsaydı, onun muvasaleti 
derhal haber alınırdı. 

Lavrensin son aylar zarhnda 
iranda bulunduğu sabit olduk· 

tan sonra Kürt isyanının iran 

topraklan üzerinde nasıl ve 
kimler tarafmdan hazırlandığı 

içinde fırıldalclar d6n•n H.alen •ehrl.n'"' b" -== ,, r uen ır man:zar4 için gelmiştir.,, , 

derhal te'lılZzuh eder. Casus 
Lavrens malüm olduğu veçhile 

daha evvel Hindistanın Efga· 

nistan hududunda buluouyordu. 

Ffganistanda kopan isyan üze· 
rine onun gizli kuvveti meydana 

Çlkmış, bunu müteakip Ingiltere 
hükümeti onu Hindistandan 

nakletmişti. Bunu mUteakip Lav• 

rensin nerelere gittiği anlatı· 

lamam111 yalnız onun iranda ol· 
duğu ve bir aralık f&rk butlu• 

dumuz üzerinde görüldüğü söy

lenilmiıtir. Arbk bunun höyle 
olduğunda ve bu İngiliz casusun 

memleketimiz aleyhinde fesatlar 

hazırlamakla meşgul bulunduğun 
da şiiphe kaim amıştır. 

Hu~rey Bey 

Hu!Jrev Bev 

geldi 
g ttl 

Bir mllddettenberi Vişide bu
lunmakta olan Sofya sefiri Hus
rey B. dünkO Avrupa ekspresile 

ıehrimize gelmiştir. 
Yeıilköyde trenden inerek 

oraClaki evinde bir müddet iıti
rah~t eden sefirimiz akpm üstü 
Y alonya gitmiştir. Husrev Bey 

Jalovada Gazi Hz. ne arzı tazi
mat ettikten sonra ıehrimize 
dUnecektir. 

Aldığımıı mevsuk malumata 
aaıaran Husrev Beyin V arıova 
ıefaretine tayini tahakkuk et· 
mittir. Viıiye gitmeden evvel 
HuıreT Beyin Sofyada bir veda 

ziyafeti vermesi bu haberi teyit 
etmektedir. 

Husrey B. 1ıtanbuldan doğ· 
ruca yeni yazifesine gidecektir. 

Ağn dağım bir eşkiya ini 
yapmak isteyenlerin nerelere da· 
yandtklarını, bu silahlı şekavet 
arkasında kimlerin fırsat bekle· 
diklerini araştırırken, Halepte 
kurulmuş ve adı şeyh Saidin oğ
lunun muhakemesine de karış· 
mış bil' knrt cemiyetinden de 
bahsetmiştik. 

( Alt t:ırafı 3 üncü Sa}ıfada ) 

El - Ahramın DCf!'ettiği bu 
kısaca haberden Lavrenıin Mu· 
hammereden hareketle "Kahire

ile evaklmf ettfti anlqıh-
yor. 

Muhammere, malum olduğu 

veçhile İran dahilindedir. Basra· 
mn 38 kilometre cenubu şarki
sindedir. Karun nehrinin Şattul
araba dökilldüğll noktada olan 

Türkiye-Iran 
Yeni hudut çizilirken 

" Aybey ,, dağı emniyetimiz noktasın
dan hududumuz dahiline alınmalıdır 

fıl~1."A 0Y6 .. , ..... . 

BA:RGİRr 

Türklve-Iran hududu tayin edilirken emnivetimiz için 
hudutlarımız dahilıne girme$ine z.4ruret gOrülen 

( Avbev) dağını klJ~terir harita 

Halihazırda yalınız Ağn da· verilmemekle beraber Iran bu
ğının tepelerine tırmanıp kalmış dudumuzun mutlaka tas:ıihe 
olan asilerin lran topraklarına muhtaç olduğu ileri sürül
iltica edip edemiyecekleri mü- mektedir. 
nakaşa edilirken buna ihtimal [Alt tınm 2 Jnci sayıfadaJ 

Casu' Lovren~ ve M'uırL, 
dondllğ'/1n(l vazan satırlar 

bu ıehir ve daha ilerlere gemi

ler gidebilmektedir. 

Bu itibar ile Lavrensin İran 

dahilinde seyahat ettikten son· 

ra Muhammere tarikile avdet 
ettiği ve yolda Mısıra uğradığı 

tevazzuh etmektedir. 

T. RüştüB. 
Dün Y alovadan 
şehrimize döndü 

Cumartesi günü Ankaradan 
hareket eden Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü B. Pendikte tren
den inmiş doğruca Yalovaya 
gitmişti. Tevfik Rüştü B. dün 
akşam geç vakit Yalovadan 
şehrimize gelmiş ve Tarabyada 
Tokatlıyan oteline inmiştir. 

Har;ciye vekilimizin bugünkü 
trenle Ankaraya dönmesi muh
temeldir. 

Kazım Pş. HZ· 
B. M. M. reisi Kazım Pş. Hz. 

dün sabah Yalovaya gilmişlerdir. 
Bu akşam döneceklerdir. 

Çarşambada büyük bir 

Sivaslılar 
Dün büyük teza

hürat yaptılar 
Ankara, 21 (Telefon) - Cu

martesi günü Ankara - Kayseri· 
Sivas hattının Sivasa varması 
dolayısile Sivashlar tezahOrat 
yapmışlar, belediye 150 kişilik 
bir ziyafet vermiştir. Halk dev
let büyüklerimize çektikleri tel· 
graflarda sevinçlerini ve samimi 
şükrak duygularını bildirmişler· 
dir. .Sivasa girecek ilk tren bu 
akşam saat 19 da buradan hare-
ket etti. Yarın Sivasa varacaktır. 
Bu trende nafıa vekilimiz ih 
devlet demir yollan umum mL· 
dürü Haşim B. bulunmaktadırlar. 
Hattı teftiş edecek heyet çar· 
şamba günü buraya dinecektir. 
Küşadıresmi 30 Ağustosta yapı· 
lacaktır. 

yangın çıktı A. 
Havza, 21 (Yakıt)- Çarşam- •y------y-----. 

hada bir yangın çıkmış, demirci 
çarşısı tamamen yanmıştır. Ziyan 
çoktur. 

Çekirge nıücadelesi 
Ankara, 21 (Telefon) - Me

mlekette çekirge mücadelesi ni
hayet bulmuştur. Imba edilen 
Çekigelerle yumurtaların mıktarı 
haylı fazladır. 

Naki il 
Ankara, 21 (Teldon) - Zi

raat umum müdürü Naki B. Is
tanbula hareket etti. 

' 
" V AKIT ,, ın 

hediyeleri 

Kuponlarım,zı 
saklayınız ! 

Kur'a valnız hedlve -
lerin çeşıueri 11ra5ındcı 
olacak, herke~ kazana.-

caktır. 

·-----------------~ .... 
' 
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Türkiye - Iran ~ençbPstekAr (~~~~-e~h-i-r•h~=··b-e~™~r-ıe_r_ı~~~' -[Ustarafı 1 inci sayıramızda ] 
Tür - Jran hududunun bu cihe

cini yakıDdan bilenler harekibo 
lcolayldda idare.ini temin için 
4efıilae bile bu hududun mUstak
IMI emaiyet.iı natauıa hufiudua 
taabihine ısrarla lüzum göster -
mektedirler . 

İran toprajında bulu.aan Aybey 
dallarının hududumuz dahiline 
geçirihaui ıerek baıünkl lıa -
rekibn en kısa zamanda ikma • 
lini temin ve gerekse yarınki 
hudut •aziyetini tanin nokta-
11ndan elzem ıörüJmektedir. 

Ayhey dağlarına hlkim olacak 
Tttrk ılnglıil Ağrıda mevcut 
alilerin Irana kaçabilmelerine 
Nani olabileceji gibi bundan 
ıonra da Ajrının Iran toprağın
dan gelecek usata bir merkez 

. olmasına müsaade etmiyecektir. 
A~ı dr§ındıki asilerin ba,ıorı 

Verilen mıl6mata gilre Ağn 
dağında bulunan etkiyanın ba
tında kendisine mDıtakil Kür
cfiıtan cBmbur reisi namını veren 
Boro Huo Telli pap ( ! ) vardır. 
Boro baı:a81Dın ve anHının isim
lerini lrullanmaktadsr. Boro Haso 
( Ha1a•) babaauwı ve Telli ana-
11nm iımiclir • Şeyb Abdülkadir 
ile Zeynelibtdin elebaşllar -
ilandır. ltıun Nuriye de uiler 
müfir rtUbeıini vermitler kendi
aine pqa demektedirler . Dağ

daki t.u rei91er muntazam baki 
.um. siJmekte ve panto)oa-
1*ıada kahn kıraıı~ı zırhlar bu
luamaktad1r. Hoybun cemiyeti 
tuafmdaa kendilerine verilmif 
nif anlar ıöiiiılerinde 16rlllmek
tedlr. Kollarında rlıtbelerinin 

iıaretleri Yardır. Bu iıarctler 
lcırmııa, beyaz ve yeıil renkte
dir. Kalpaldanna kllçllk Ye bn
ylk Ainnm .. killeri aırma ile 
ifleamiım. Alilerin harekltını 
lllaan Nuri idare etmektedir. 
lhun Nariye bir de Ermeni 
tqldllb yardım eylemektedir . 
AinJua cloktonı da Ermeaidir . 
Zeyl&a badi.ui 11raıanda (Ercif )e 
alon eden aıilerin bq1nda bu
lunan k6r Htı.eyin patanın oiul
lan ile Emin pqanın oiullarının 
ceaetleri bulunmamıttır. Bundan 
kaçbldan tahmin edilmektedir. 
Aaileria eline eıir dGşen ve 
ltilllıara aailer tarafından 
llcllrtllu operat6r yllzbqı 
Fatia Beyle jandarma zabitini 
Vana ,attlrmekte olan otomo
t,ilia toflrlae aıileria iıial 
ettikleri mıntakdan ıerbeıtce 
ıe~ilmeai maluadile HDıeyin 
Pqanua otlu tarafından verilen 
Yuikada " Ser lqkeri Nadir 
Necdet.,imıaıı Yardır. 
( 1 16) aıl n•al (3000) >tltl 

olmut? 
Ercit m.aatakaaında imha edi

l• ullerin adedi D ç bini bul
dutu•• enelce yazm1tbk. Bu 
mıntakada iıyan hareketi uyan
dırmak için Iran hududundan 
topraldanmua ,Uen mlıaelllh 
qkiyanın adedi 115 kiti olduğu 
teabit edildijioe g6re batara 
tiyle bir ıual varit oluyor: 

Acaba lnı yOz onbet kiti nasıl 
oluyor da pek kıu bir zamanda 
adetleri Oç bini bulan bir eıkiya 
orduau balam alıyor? 

Son haberler bu noktayı ıu 
ıuretle iıala etmektedir: 

(115) kitflik mDıelllh qkiya 
~ete9İ lran hadudundald kara
kolumu ile •Gudeme ederek 
içeri ıWflıtea --. Klrt kay
lerine dtlj'llm19lardır. Bu k6yler 

müsellah etkiyayı ne,' e ve mem
nuniyet ile kartılamıılardır. 
Bunlar için kuzular çevrilmiştir. 
Asilere her türlll ikramlar ya
pılmıtlır ve her köyden bir çok 
atlılar bunlara iltihak etmittir. 
Bu ıuretle Zeylan mıntıkasına 
geldikleri Yakit (11 s) atla (3000) 
den fazla bir kanet halini al· 
mııtar. Asiler iqede aıkınb da 
çekmemitlerdir. Her Ktırt k&yft 
bunlar için haftalarca İafeye 
kafi bir garnizon halini almıtbr. ı 

Bu ah•al mOaellah qkiyanın 
Iranda• hudutlanmıza girmez
den e•Yel bu ba•alide biıyük 
bir prupaıanda yapılmlf olduğu· 
nu ghtermittir. 

Necil Kazım B. beı eıe
rile büyük bir mu vaf

fakıyet kazandı 

Adliyede; 

Arkadaşını 
öldüren 

Bot 9uvallar 

Necil K8zlm B. 
Bundan beş sene evvel Istan

bul erkek lisesinden mezun ola
rak musiki tahsil etmek Ozere 
Viyana konservaturanna giren 

Necil Khirn beyin beynelmilel 

12 buçuk .reneve mahkum 
oldu 

Bir m8ddet evvel Kasımpaşa
da Hüaamettin isminde bir arka
daşmı öldliren Saimin muhake
mesine dün Ağır cezada de•am 
edilmiş ve maznun Saim 12 
buçuk sene hapse mahk6m ol
muştur. 

Kızı kaçırmak mı istemiş? 
Birkaç ay evYel Vemecilerde 

niıan mahallinde çalııan Mihri
ban hanımı kaçırmak ve o sıra

da yetiıen polislere silah atmak
la maznun Vedadt efendinin mu
hakemesine dün Ağar cezada 
bqlanmıttır. 

Trabzon 20 ( Alqam) - Şa
kilerden iitinam olunan etya 
içinde tayanı dikkat ıeylere te
sadilf edilmektedir. Sayılan eıya 
arasında ıimdiye kadar 1700 
boı ve yeni çuval çıkmıtbr. Bu 
çuvallann ıakilerle benber ha
riçten getfrildiji, çapulculukla 
yağma edilecek malların bu çu· 
vallara konularak rene hariçten 
getirilen de•elerle Irak Ye Iran 
hududuna geçirilecefi anlaşıl· 

mııtır. 

sanat aleminde parlak bir muvaf
fakıyet ka%andığını kaber alı-

Dtınkü muhakemede Vedat 
Ef. , kız kaç1rma teşebbüsünii 
inklr etmif, "yalnız. havaya bir 
el ıillb boplttım,, demiftir. Şa
hitler, dinlenUmif, miiddei umum 
Burhuettin B. • kız kaçırmaktan 
beraet, ıillh atmaktan ceza is
temİf, muhakeme, karara kal
mıthr. 

Maktul bir aıiret reisinin ce
binde bazı ecnebiler tarafından 
yazıldığı anlatılan mtıbim evrak 
zllhur etmittir. Bu evraktan biri· 
ıinde aynen deniliyor ki : . 

"Bir zamanlar Makidonyalılar 
Makidoayada ne yapmıtlana ıiz 
de KOrdüıtaada onu yapacak
sınız. Korkmayınız, 100 seneden 
beri &det oldağu veçbile kay
betıeniz de ıizi de•let affede
cektir.,, 

Ganaim o kadar çoktur ki bili 
tasnif muamelesi bitirilememittir. 

Trabzon inglllı konsolosu 
V aıta gitmek istedi 

Trabzon 20 (Akpm)-Trab
zoo İngiliz konıoloıu V aa hava

liıinde ıeyabate çıkm•a da o ha
valide harakltı askeriye yapılmakta 
olduiu beyan edildiiinden geri 
dönmüştllr. 

Taymlatekl haber 
Taym"ıin İıtabbül muhabiri 

Ain daiı hadiıeai hakkında 
atideki malumab veriyor: 

Ararat datı lıa•aliıinde Tilrk 
askerleri tayyarerin yardımı ile 
hareket ederek klirtlerin mezbu
hane mukavemetlerile kanııla
nıyorlar. Aralık haYAlisinde knrt
ler hucum etmiılersede pilsktlrtill· 
dükleri haber veriliyor. Ttirkiye 
lran hududu tızerinde musademe
ler vuku bulmuı buı kiırtler 

sovyet uaziaine kaçmak- istemİf 

lerae de ıovyetlerin hudut muba· 

fazları Dzerlerine atq açm1tlardır. 
Son iki hafta ıaafanda iki 
tarafın aiır zayıat ver-
dikleri ktirtlerden Uç bin kitinin 
telef oldup, ildyüz k6ytha yan· 

dığı anlqılıyor. Kart kadınlan 
erkeklerile beraber hubediyor· 
lar Tarlder kort eairleri 
6ld0rmek ve itkenceye u;rat· 
makla intikam alıyorlar. 

Tenkil lıi 
Topraklarımız üze

rinde yapılı yor 
Aakara 27 (A.AJ -Reımidir: 

Irandan Çaldıran mıntakasına 
tecavnz eden pkiler mOfrerimiı 
tarafından 11nırlara kadar takip 
•e tenkil edilmiıtir. Müfrezele 
rimiz hudut Ozerinde ve toprak· 
lanmızdad1r. Anadolu ajansının 

yoruz. 

Necil B. (şiir), (şakacık), (mer· 
siye), (bir yaz habrası), (köy) 
isimli beş parça beatelemiı. ma· 

arif vekiletinin takdirine maz
San' atkirlar 

har olan bu eserleri beynelmilel Btrvapur gezintbl yapıyorlar 
bir neşriyat miieasesesi olup mer• Güzel San'atlar Birliği Edebi
kezi Viyanada, ıubelere Leipzig yat Şubesi idare heyeti, san'at
ve Nevyorkta bulunan "Univer- kirlanmızı bir araya toplayıp 

sal edition,, nqretmek Dzere bu yaz sıçaklarında hoşça bir 
kabul etmiştir. Tanınmamıt ıenç gün geçirmelerini temin maksa
beateklrlann eserleri bu mües- dile bir vapur gezintisi tertip 

etmiftir. Edebiyat ıubesi, kendi 
sese tarafından kabul edilmediği aıuını ve refikalannı çağırdıktan 
halde bu beş eser orijinaliteyi baıka Güzel San'atlar Birliğinin 
haiz oldukları için kabul edil- diğer bütiln ıubelerine mukayyet 
miflerdir. azayı ve refikalannı davet et-

Eaerler tamamile TOrk tona- mektedir. 
)ite ve ritmelerine istinat ediyor Gezinti 29 temmuz aah glinU 
ve bunları kullanma tekniği en yapılacak, ıeyrisefainin Kalamıı 
modern garp tekniğidir. Buna vapuru aan'atklrlarımızı alarak 
rağmen Tilrk tahassllaü muha- aabehleyin saat 9, 50 de KöprU
faza olunmaktadır. den kalkacak. Kadıköyüne, Hey-

Univ arsal edition eser- beliadaya, Büyükadaya uğrayarak 
}erin Avrupa ve Amerika da rek- adanın arkasından dolaşarak 
tamını yapmağı da deruhte ettiği Dil iskelesi karşısına gelecektir 
cihetle genç bestekar beynelmi- Vapur burada iki ada arasında 
lel musiki alemine ablıyor de- bir müddet duracak, burada 
mektir. Yapurda öğle yemeği yenilecektir. 

Bu beı eserin basılması ey-
101 nıbayetinde tamamlanacak ve 
kıt mevsiminde Viyana, Berlin 
Ye Pette radyolarında çalına
caktır. 

Necit Kizim beyin bu mu
vaffakıyetinden iftihar eder •e 
kendiaini tebrik ederiz. 

ihtilal mi? 
Mısırda yeni hadiseler 

Londra, 21 (A.A) - Deyli 
Meylin Kahire muhabiri bildiri
yor: 

Mısır •ahim vekayi arifeainde
dir. lbtilllin önümüzdeki pazar
tesi günn baıhyacağına dair 
rivayetler dolaşıyor. Veftçilerin 
parlamentoyu zorla işgal ede· 
ceklerini ve hükumeti devirerek 
Veftin diktatörlüğünü ilin ede
ceklerini sôylüyorlar. 

BlltOn reami binalar ve kırahn 
arayı mufaza albndadır. 

notu: •·Askerlerimizin hudutla
nmız ilersindcki hareklb hak
kında hususi membalara ma • 
tuf neşriyatı hakikate muvafık 

olmadığı anlqıhyor.,, 

Bilahare Buğaıa Altınkuma gidi
lecek, gece köprüye dönülecek tir. 

Sanayi bankası 
lstanbuldan sonra bsıka 
vilAyetlerde de açılıyor mu? 

Sanayi birliğinin 1,000,000 lira 
sermayeli bir banka teşkiline 

karar verdiğini dün yazmışbk. 
Haber aldığımıza göre birliğin 

bu kararı Adana ve Izmir fab
rikatörlerini çok memnun etmiı 
ve dün ıehrimizde bulunan Ada
na aanayi birliği katibi umumisi 
birlikle temas ederek Adana 
fabrikalannın da bankaya ittiaak
lerioi rica eylemiftir. 

Birlik bunu kabul ederek ay
rıca lzmir ve Adana'da birer 
ıube teşkilini muvafık görmüştür. 

Ali Cenani Beyin nıallar1 

Ali Cenani Beyin hükumete 
olan borcunun tahsili için satah
ğa çıkarılan Ayıotaptaki malları
na müşteri çıkmamııtır. Bunları 
hllkümet alacakbr. 

Haydutlar yakalandı 
lzmir, 21 (Vakıt) - Cuma 

ovasında iki otomobil soyan hay
dutlardan dördü burada yaka
landı. 

Emanetteı --
·Buz 

Yeni fabrika bugün işe 
başlıyor 

Yeni buz fabrikaaı bu gthıden 
itibaren faaliyete bqlıyacak, 

şimdilik gOnde 25 ton, az mld
det sonra da 50 ton buz ç.ınra• 
cak böylece istihsalat 125 tona 
bulacaktır. 

Verem hastanesi 
Cerrah paıada 5o 
yataklı olarak 

açılıyor 
Cerrahşaşa hastaneainde yapı· 

lan yeni paviyon Üti inama .,.-ıl· 
mışbr. Paviyonun bir k .. • tim· 
dilik verem hastaneei o&.irak 
kullanılacaktır. Bu lmım 50 ya• 
taklıktır. Verem butanMİDİlı 

~ 

dijer kısımla hiç bir .-a11 
yoktur. Bütlin tefkilM a,.thıiMf, 
su ve saire tesisat ayn Olaı .rk 
vücuda getirilmiftir. 

Verem pavryonu •t-'onn 
ilk günlerinde açılacaktır. Panri
yonun diğer kısmı hutane o)a.. 
caktır. 

Kacknların lntihebt 
Şehir meclisine kadmlllrm da 

intihabı hakk1Ddaki Daİll~ ve
kaletinin tamimi den ~ .. -
netine tebliğ olunm~. -

VllAyetteı 

Moskova sef•ret muıt .. at'I 

geldi 
M11skova sefareti ma.Mtan 

Agak Bey mezuniyetle tehrimia 
gelmiş ve dün vali muaYİDİ Fazla 
Beyi ziyaret etmiıtir. 

iskan i,leri 
Dosyelerin tetkiki bir an 

evvel bitirilecek 
Dahiliye vekaletinden Yil&yete 

iskan işleri hakkanda gelen bir 
tamime göre yeni tefliil edilen 
mıntaka iskln idareleri mlbadil 
kesafetine göre diier yUlerde 
de çalışacaklardır. itlerin mun
ta:ıam bir şekilde görOlmeliae 
çok dikkat edilecektir. Teıfiz 
komsiyonları vazifelerine ukiM 
gibi devam edeceklerdir Ye itle
rin bir an evvel bitirilmesi için 
bilhassa uğraşılacaktır. 

eo 

Tekdirden 
uslanmayınca 

Dinsizin hakkından imanıız 
gelir, derler. Naklettiğimiz ha
diseyi bu atalar sözline çok uy
gun bulduk. Vak'a tudur: 

Fransada Paris civaruada bir 
köyde orta yaşh bir duYarcı 
vardır. Bu adaın çok sarhoftur 
ve içmediği giln yoktur. Kanıı 
bu halden bıkmış, kocasını hn
kfımete şikayet etmiştir. Fakat 
bütün tenbihlere rağmen herif 
eski huyundan bir türln vaz 
geçmemiştir. Bunun üzerine ka· 
dm eline bir tabanca geçirmit, 
sarhoşluktan bir t ürlü vaz geç· 
miyen kocasını bir gece yansı 

uyku uyurken feci surette öl· 
dürmüştür. 

QQ 

Fakır çocuklıra yardım 
cemiyeti 

Fakır çocuklara yardım cemi
yeti teşkil edilmiştir. Bu cemiyet 
halk fırkasımn açtığı çocuk 
dispanserine vardım edecektir. 
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1 __ ıc-ra-11a-n-1Ar-• __.I KAN s 1 z LI K zcNaflharı;o;r;o .... ,l,• ' Seyrisefain 

Sel(izlnci icradan: lıl----,;..--------1 
Bir borcun temini için mahcuz >enizş!zlik kin yeg~ne den kani ihya r<Wı SIROP DESCH'C'NS, PARJ~ ll Me:-1. c:ı: actntes:: Gnl.:ıtı I:üp-ü başında 

VAKiT 
22 Temmuz Salı 930 

Te ıatişina karar verilen bir l:n muntahlp etibba tarafından ~ertip edelmiatir. u:.. •J Beyollu 2362. ~ube nce:r.tesi 1\1.ıh- Hariçte dahilde 
.det ·yano temmuzun 24 llncU mudı'ye ilanı altında .stanbul 2H0 pı Arnavutko··yu·· nde Tramvay caddesinde .......... __ ..;... ________ .. 
pertembe gilnil saat 14 de açık ~ kagir Çiftesaraylarda ~, L BrSiO Sür'at r•QSfdSI 
artirma ıuretile sandal bedes- K fi 

1 eylı~ Kuru1 150 
3 H .. 400 800 

teninde satilacağı ilin olunur. Leylt Feyzı111 dtJllll ı · J · ız j (Konya) vapuru 23Temmuz Çar· 
Neı~rl JSe eri Er~~k ! şamballde Galata nhhmından 

l&tanbal 4 Dnca icra dairesınden : kalkarak Çanakkale, lzmir, 
Momtaz beyin Saniye hanıma Ana sınıfı ile ilk kısmı ve ayrı tqki14t dahilinde kız ve I 

6 • .. 750 1450 
12 .. " 1400 2700 

k k t 1.. mıfl · h ·d Küllük, Fethiye, Finike, An-ol•n borcundan dolayı mahcuz er e umum a 1 8 an mu tevı ir. 
Safer 

1349 K t m 1 · b 1 T ı k d kt / talya, Alaiye, Mersine gidecek Mahmutp•-da Daya hatun ma- ayı uame eaıne •ı anmııbr. a ep YU uun a me ep 
-Y- ~rilir. ve dönüşte Taşucu, Anamor, 

h•lleainde Tarakçılar caddesinde ·----- Tklefon lstanbul: 2867 • Alaiye, Antalya, Finike, Fethiye, Eu geceki Ay 
atik 116 cedit 84 mahallen 100 KiUIUk, lzmire uğnyarak gele- Ganeıtn doğuıu: 4,46 - balııı : 19,35 

~~ ~:k:tu:~~~dd;~: Kütahya vilayetı• İlden : ceıç:~akkalede yalnız yolcu il ~-j,b.·: doo~il~l.~~.;kl:nd4•.49Ay~m.~:bv~.;ftıı: Jlgm .. 2.: 1 
m6zayedeye konmuıtur. verilir yolcu alınır. ~ .. ._ .. 

Hududu Mavrupollls solu 1 - Viliyet Nafıa idaresi için Bakırköy fabrikuının numunesi ._ __ .....;. _________ .. ı.sıı 12.2:1 ıs.ıa t9.35 zı.29 z.31 

b• 1ı AyHiı~ sürat postuı Nefiıe Nafia hanım kaşıkcı ham mevcut ır numara yerli bezinden imal edilmek ,,ve ıartnamesioe Hava ı 
heri keza kaşıkcı ham caddesi muvafık olmak üzere muktazi 30 adet mllceddet çadır 1950 lira ( M ER S 1 N) vapuru 22 
tarakcılar ıokağiJe mahduttiır. bedeli muhammeneli ve 10 ağlıstos 930 pazar günü saat on beşte Temmuz Sah 17 de Sirkeci Bugün rilzgir mnt]ehakvvil 
Bill havadır. Zemini tahta döıe· kUtahya daimi encümeni huzurunda ihalesi icra edilmek şartile rıhhmmdan kalkarak Gelibolu, esecek, bava açık o aca br 

l il k k ul Çanakkale, Küçükkuyu; Edremit, ı 32 meli cebhesi demir kepenkli ve a enen m na asaya on muştur. Dnn hararet azam ' aa-
2 T 1. 1 · 661 d Bürhaniye, Ayvalığa gidecek 2o d ·d· • 1.-ap asma katlı ve üzeri Türk - a ıp erın numaralı ibalit kanunu mucibince yüz e gar1' erece ı t. 

Uf d. b k d' · ve avnı iskelelerle birlikte tunuz ve kemerli olduğu görül- ye ı uçu ıpozıto veya teminat irae etmesi ıarttır. Al 1 k k 
3 Ş t · f 1 k • tın o uğa uğrıyara gel ece tir. milt Hasan efendi müsteciridir. • - a.r namenm sureti stanbul ve zmir Nafıa baımühendisli len 

Küt h Gelibolu için yalnız yolcu Meaabası 12 metre otuz santi- veya a ya encümeni daimi baş kitabetine müracaatlan ilan 
b l alınır, yUk alınmaz. metredir. Tamamı iki bin eş 0 unur. 

yllz liradır. Talip olanlann kıy- ç tskenderiye SÜrat 
meti mubammenesinin hisseye an k · ı " t . d . "" 
muaİp yüzde ODU nispetinde ırı vı aye 1 aımı en- postası 
pey akçesini mustashiben 25p8-930 d ( I Z M 1 R) vapuru 25 Tem-

laribinde saat ve 14ten16ya kadar CÜffieilİil en: muz Cuma günü saat 13 te 
bızzat Teya bilvekile mllracaat Galata nhbmından kalkarak 

olunması ve 929-1587 dosya Mepıleket hastanesine muktezi ·60 · ka.lem eczayi bbbiye ile 30 cumartesi sabahı İzmire 
numaraıile fazla malumat ita kalem edevata bbbiye ayn ayn bir ay mUddetle &ıeni münakasaya ve akşamı lzmirden kalkarak 
edileceği illn olunur. konulmuştur. Alınacak malzemenin listesi iİe feraiti münakasayı Pazartesi isken deri yeye vara-

havi kaymalar Istanbul Sıhhat ve İçtimai muavenet . mlldüriyelinde cak ve Çarşamba İskenderi-Sultanahmet 3 üncü sulh hak.imli/ill.den: 
lıtaabulda Çarşıbqında Si!ih

darağa hanında kahveci iken el
yevm ikametgibı meçhul Süley
man oğlu Fikri efendi tarafına: 

mevcuttur • Taliplerin mezkur mildUriyete mllracaatla alacakları yeden kalkarak İzmire de uğ-

Kiradan dolayı Şerife hanım 
tıft'afından aleyhinize ikame olu
nan iki yi1z yetmiı liralık dava 
tlzeriae namınıza gönderilen da
n arzubalinin ikinci nüshası ar-

" kutna milbaıir tarafından gösteri
l~n adreste bulunamayıp elyevm 
nerede ikamet ettiğinizin de ma· 
lum olmadığma dair ıerh edil
mİf Ye bu suretle ilanen tebli
gat ifuına karar verilerek muha
keme ğiinn 9 - 10 • 930 tarihine 
mOaadif Pe11embe gilnll saat 11 
olarak tayin edilmekle o gün 
ve o ıaatta mahkemede hazır 
bulunmanız IOzumu muhakemeleri 
kanununun 141/143 üncli madde
line tevfikan illn olunur. 

. Mermer Tat Türk ano-

nim ıirketinden: 
Şirketimizin 15 Temmuz 1930 tari· 

linde içtima edeceği evvelce ilAn ettirilen 
alelt.de he~ti umumiye, yevmi mezkılr
dı tıfsabı ekseriyet hasıl olmamasına 
binaen bu kere Ağustosun yedinci per
fembe günü saat 10,So da Galata'da 
Muradiye Hanında 2 inci katta Mehmet 
Arif beyin yazıhanesindeki merkezinde 
akdi içtima edeceğinden evvelki il~n üze· 
rine hamil bulundukları hisse senetlerini 
firkete tevdi edtn hissedaranın yevmi 
içtimada hazır bulunmalan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
ı - Meclisi idare ve murakıp ra

poru kıraatL 
2 _ Bi!Anço ve k~ zarar hesabırun 

laraatl ve meclisi Jdarenin ibraSL 
3 - l\leclisi idare azası intihabı. 
4 - Murakıp intihabı. 

Farmakoklava 
TOrk Farmakoloğ birliğinden: 

izabat üzerine doğrudan Çankın viliyetine müracaat eylemeleri rayarak İstanbula gelecektir. 
ilin olunur • 

T rabzo~ ikin~i postuı 
Şehremaneti HAnları (KARADENiZ) vapuru 24 

Temmuz Perşembe akıamı 
Fatih dairesinden: Samatyada Hacı Hüseyinağa mahallesinin Galata rıhtımından kalkarak 

dış kalpakçılar ve bllyük kuleli sokaklan arasınd• yıkılmış kale Zonguldak, İnebi1o; Si~. 
duvan tqlan müzayede ile sablacakbr. Taliplerin 13 ağustos Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
930 çarşamba günü saat 15 de encümene gelmeleri ilin olunur. Gireson, Trabzon, Rize, Hopa-

lf- lf ya gidecek ve dönüşte Pazar 
Bayazıt dairesinden: Mahmutpqa hamamı anilndeki meydan iskelesile Rize, Of, Sürmene, 

mahalli pazarlık suretile icar edileceğinden talip olanlann ihale Trabzon, Polathane, Gire-
gunu olan 24-7-930 perşembe gUnü saat on dörtte daire eneli- son, Ordu, Fatsa, Samsun, 
meninde hazır bulunmalan ilan olunur. Sinop, lneboluya uğrıyarak 

ı·-~·-••ı•••••••••••••••••lill gelecektir. 

Kocaeli•. vı•ıaA yetı•nden.• Milli Bayrama tesadüf eden 
23 Temmuz çarşamba günü 

Adapazarı - Hendek yolu tamiratı esasiyesile mezkur yolun Adalar battmın pazar günJeri-
3. + 917 kilometrolannda 88 metro açıklıgıy oda kör Sakarya k6prüsü ne mahsus olan tarifesi tatbik 

22 olunacaktır. ın.şa. atı 036 lira 25 kuruşluk keşfi ve olbaptaki şartnamesi mu- • 
b 138 .......... DWIClmEWm-• cı ınce - -930 çarşanba günü saat on beıte ihale edilmek Ozere 

kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanlann yüzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile ehliyel: vesikalarını ve 
teklif metuplarını münakasa kanunundaki tarifat dairesinde mezkür 
tarihe kadar Kocaeli vilayeti daimi encümenine vermeleri ve 
ıartnamesini görmek ve tafsilat almak için Kocaeli baş mühendis
liğine müracaat edilmesi. 

Trab2on lüks Postası 

Sulh 2/ie:~uzPerşembe 
günü saat 20 de Sirkeci nhtı

mından hareketle ( Zonguldak, 

İnebolu, Gerze , Samsun , Ordu, 

Giresun, Görele, Trabzon, Rize, 

Kocaeli• vı·ıaA yetı•nden• Mapavri, ve Hopaya azimet ve 
- • ayni iskelelerle Sürmene, Vakfı-

lzmit - Karayakuplu yolunun 0-000 iJA 26-000 kilometrolan kebir, Görele, Fatsa ve Ünyeye 
arasandaki ameliyat mevcut 28000 liralık tahaisah veçhile vahidi uğrıyarak avdet edecektir. 
k~yası ~at üzerinden 13-8-930 çarıamba günü saat on beşte ihale Yük ve yolcu için mahalli 

edilmek üzere kapalı zarf usulile munakasaya konmuıtur. Talip olan· müracaat: Sirkeci salonu karşı-
ların yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat makbuzile teminat mek- O ' H N 2 
t l hl' sanda Mizan ğ.u an o: . up .arını ve e ıyet vesikalarını münakasa kanunundaki tarif at da- İ b 

1 
354 

ıresande Kocaeli vilayetine vermeleri ve tafsilit almak ve şartna- Telefon stan u 

mesini görmek istiyenlerin Kocaeli bat mühendisliğine müracaatlan. rv·;ik~~·cr~AP~~·L~'Ri"lj 
j~efterdarlık llAnları I ] Zayller ı 11 Kmdenlz postaso rı 

· z · Ü Vatan vapuru ı KIHALlli 'rARLA - Ka- . ayı lj 23 Temmuz li. 
l dd Cihangir askerlik şubesinden almış Ç b r: 

yışt ağı ca esi, Tuğlacıha- olduğum askert vesikam zayi oıdu. a: arşam ft fi 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Rlyasell cümhur musiki heyed 

saat ı 9 bando 

ı - Sen Sans: UvenUr )afran• 

ses Jove 
2 - Verdi: Fantezi ayda 
3 - Jes: Gavot badin 
4 - Bize: Süvit arleziyen 
5 - Kalman: Küçük kıral 
6 - Guvatelli: .Marş oryantal. 

Günün müzayede 
ve münakasaları 
,A Gedikpaşadı jandarma imalata• 

nesinde 1000-1500 adet tahta sandığın 
kapalı zarfla münakasası. S; l 4 

,A 40800 metre yerli Amerikan 
bezi münakasası - Ka.sımpaş:ıda deniz 
levazım satın alma komisyonu S: 14 

.A ispirto ve ispirl6lu fçkiler inhi
sarının 1stanbulda bir sene zarfında 
kamyonla yaptıracağı nakliyatın mil· 
na kasası. 

,ASOO Ton yerli kok kömürü mü
nakasası - Ankara mıntakası Maarif 
eminliğinde mektepler mübay:ıat ko
misyonu S: 16 

,A Tıbbl ecza satışı • Bahçekapıda 
Çıçek pazarı ecza depolan önünde 
S: 11 

,A 400 kilo pirinç 804 kilo sade 
yağ . 3 ncü Kolordu satın alma ko· 
misyonu. 

.A Satılık kısrak • Üsküdırda 
at pazarında S: 1 

Sinemalar: 

Alkazar - Pariate kaybolan 
Alemdar - Para kurdu 
Beıiktaş Hilal - Beyaz gölgeler 
Ekler - Kazaklar 
Elhamra - Moıkovalı kadın 
Etuval - Tahtelbahir 44 
F ranıız - Karmen 

1 Melek - Hayal ve hakikat 
, 1 Qpera -Pembe köşkün etrar 

1 Şık- Hafiyeier kıralı 
J j Süreyya Kadıköy-Ledi Hamilton 

Belçika istiklali şerefine 
Belçika istikJilinin yOzüncO 

yıl dönümü münasibetile 27 
temmuz pazar günü için lstan• 

buldaki Belçika ticaret odası 

bir Yalova gezintisi tertip et· 

miş ve bir çok zatlar davet e· 

dilmiştir. O gün 10, 15 de da

vetliler T opanede Seyrisefain 
salonunda buluşacaklar ve gidiş 
gelişte Moda ve Büyükadaya 

TMk Farınakoloğ birliği Ağustosun 

~2 inci cuma günü saat on dörtte 
1sta.nbul Türkocağı salonunda Uk kong-
resini aktedece'ğinden blumum mes· 
lekdışların teşriflerini rica ile bürmet
lerimizl taktim eyleriz efendim. 

şı ~lustafa eferıdi mahallesi Yenisini alacağımdan eskisi muteber de- akşamı Sirkeci rıhtımından H 
Kurbalıdere, Kadıkö. 4~ ğildir. ! hareketle (Zonguldak, İ~cbolu, ı;----0-0-k-t•o•r----. .. .. _ . ~' Nişantaş Teşvi/e.iye Dere so?a/ı Samsun, Ordu, Gıresun , • 
donum, senelık kırası 120 50 No. lu hmıede Alı P. Trabzon, Sürmene, ve i Ihsan Şükrü 
lira, k.iralam:.ı k acık arttır- Zayi araba numarası it' Rize ) ye azimet ve avdet ıi sınır hastalıkları mütehasua 

uğrıyacaklardır. 

Rumamei DJ.Üzakerat 
ı _ Nizamnamenin tetkik ve mil· 

nft:aşası 2 • Heyetlerin intihabı 3 • 
Yardım sandığı 4 - Serbest mevzular. 

J.d o~ T tı edecektir. u1· ma teme 1 en 3 emmuz 20 
-

8 numara araba numarasını u· Tafsilat için Sirkedde Yel- h Cuma ve pazardan maada 2 den 6 1 
9 30 carsam ba 14, 30 def- zayi ettim. ıl kenci hanında kain acentasına ii kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

d :1 k.. (fi 247) Şişlide Zencirli kuyusunda 'l nu- H müracaat. TeL Jstanbul :1515 !i 862, Kadıköy 49 ter 31 1 ta. - maralı Kirkorun hanesinde. mı111m:mmum:::::m:;:m::m::;::::::;m:ı;m:iı1m_maı __________ rml 
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üzere dört oda bir sofa bir çiçeklik 
antre bir merdiven başı bir mutfak o Bulmaca o Emniyet Sandığı Elmiık 

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 
ı 
2 
3 .. 
5 
6 
7 
1 

' 10 

ı1.._. ..... ~~i;;;;;;;;;;;;;;ml;;;;~iiii& 
Ba9dnl<tf bulmacamız 

Yukndu qağı Ye soldan aağa 
l - ktkUI (~) bir hıy.,..n ( 4) 
ı - 8afabozuk (5) çenedeki lı;ıllar (5 
a - Siklr(6) kanatlı mahlOk (3) nota(2) 
4 - Güzel bir nebat (:i) bfr mcyva(5) 
! - Rcnk(2) gözün iıstiındc.ki(J)ilim(S) 
6 - ..... - ..•. 
'1 - !Kıbabıt(S) erkek koyun(3) hayır{2) 
8 - Bulucu (5) bir hanın ) 
9 - Yamı (2) dudak (3) nota (2) 

10 - Etd• (5) kısmet (5) 
1 J - Kemiğin içindeki \4) muı.affcr (5) 

Yo.Hll Feyziyt lıstsindt Mllbecctl 

21 Temmuz 930 

Borsalar 
Kambyo 

llnlllsUr...Kr. 
"T .L ...ıablıt Ool 
- . 

• • 
• • 
• • 
• • .. . 

• • 
• • . . ... 

Frank 
Urec 
Btl~a 
Dralı• 

.. Frank 
r.eva 
Plorfı 

laroe 
~ııın, 
Pn.eta 
t.lart 
Zloıt 

reaıö 
le Ley Kanı, 

t Tirt llratt Dlnu 
" Çen oaeç Karuş 

Nukut 

ı Jıttrllı (fnıclllı) 
1 Dofır (Amerlh) 
O Fraat [frlJUta 

Uret [fulya 
OFrıat Btl~taJ 
O Drahmi [Yunan) 

Frank (bvlçrcJ 
Len J Bulıar] 

1 Florta [f'tltaıent] 
ltaroo [Çetosıo.,at 

ı Slllaı l.Avut1ryı) 
1 Peıtta lfspuya] 
ı Ranmark(Almuya 
r Zloti !Lehlttaa I 
ı Pteı& f Maearbtaa J 

Ley (lomaayı] 
Dllllr f T11rosforyaJ 

t ÇH'MIÇ 1 Sfrytt 

Altıa 
Mtddlye 
lubo 

....., 
Y .. atü 
Hlıter 
Sen 

Boru 
bırtd 

- Zahı...ler-x:u 
MU 

F n? t 

....... 
L P. 

10 

IG ıo 

6 '° 

1 

Kapandı 

0,4" 
1 5, 

e.~ 
7,65 

')o 

2,5(1 

A..-
(, p 

ıı 

12 25 

ı ııs 

lllatal birilıei ticortt ~,_ 
1'Ulilld111 : 

Jozef Eakenazi Ye Nesim Ner· 
ii• Ye priki firkıetine merhua 
olap tlrketin lıtanbulda Topalyan 
hamnda 15 numarah ardiyesin
de me•cut bulunan dnz poplin 
•• faalla imal etmek için ku· 
mqlar bilmnıayede ıablacağın· 
du talip olaalarm 27 - 7-930 
pazar shll saat on buçukta 
muktr depoda bam bulunma· 
lan IDzumu iJ&ıa olunur • 

Dr. A. Kutiel 
Muayenehane ve tedavi! elcktrlkt 

loabrınıvın. KırıkCSy Topçular caddesi 34 

., ~ ·"'.:ı:: = • ... 
~J 

805 

müzayedesi 
Kat'i karar ilanı 

.J. 
Borçlunun tımi j Merhunabn dm ve nev'ile 

- meYki Ye m&ıtemilatı 
2000 459 Üıküdarda Selmanağa Rum Mehmet 

paıa mahallesinde Karacaahmet ve 
Şemaipaıa ıokağında eski 2, 2 mü· 
kerrer ye yeni 2, lnumarah otuz beş 
artın ana therinde afıtap fiıtibıde 
bir oda ve aJbnda bir bodrumu havi 
yenice bir dlkkioın tamamı Mehmet Ali B. 

Şevket ye Mllkerrem va MUrllYet H. lar 
440 1600 1236 Zincirlikayuda Efta1zade mahallesinde 

Niıancı caddesinde eski 62, 62 mü· 
kerrer ve yeni 19, 21 numaralı yllz 
elli &rfUl arsa Uzerinde ahıap llçer 
katta birinin birinci katında iki malta 
taıhk bir oda ikinci ve ilçfincll kat• 
lannda ikif er oda birer ıof a ve oda· 
larda ylik Ye dolabı diğeri albnda 
ayn kapılı bir bodrum birinci kahn· 
da bir tqhk bir oda bir kuyu ikinci 
ve ilçliacil katlannda birer oda birer 
sofa ve her ikihanenin mutfaklan ar• 
kada Ye ayndır ve ikinci ve Uçllncll 
katlannda birer tahnit ve yilz elli do
kuz arpn bahçeyi havı iki hanenin 
tamamı. Kemalettin B. 

580 440 1423 HukCSyde KiremitçiAhmetçelebi mahal 
leude Tavukçlkmazı sokağında eski 
1, 141Ye yeni 1, 3, 5, 3-1, 3-2, 133 DU• 

maralı ahfap dilkkln on alb al'fın arsa 
lizerinde diğer klrgir dükkinlari yilz 
otuz Uç arşın arsa Uzerinde klrgir dört 
dtlkkAnı ve elli a1f1n anayı havi bet 
dtıkklnm tamamı. Nalan Ef. 

17705 59600 1461 Beyoilunda Klçcıkpangalb mahalleain
de eakl Cabi Ye yeni Bekçi ıokağtnda 
eski 5, 7, 7 mllkerrer ve yeni 46 nu. 
maralı llç yliz yirmi artın arsa üzennde 
klrıb' alb katta demir ve camlı kapıdan 
ıUince mermer antre bir koridor alb 
maiaza bir halA bir aydınlık ilç kapıcı 
oduı zemini çini mutfak bir kapılı ça
mqır kunıtma mahalli birinci kata 
çıkmak için kademe merdiYeni birinci 
katta beş ikinci, üçOncü, d&rdilncü kat-
larda yedifer beıinci katta bet oda 
birer mutfak birer hali birer ıobalı 
banyolu bjrer koridorlu beı daire be· 
tinci kabn arkasında aynca bir çama· 
tırhk bir çamaıır kurutma mahalli 
birinci ye zemin kat pencereleri demir 
parmaklık apartıman yllzDnde .Bç ya• 
nında ıekiz arkaıında dart balkonu 
Ye yirmi Ufm aydınlığı havi mukad
dema iki kıt'a arsa elyevm bir 
aparbmanın tamamı. 

Madam Hiropsima vekili Kir kor Ef. 
1430 5000 1786 Hocapaıada Karaki Hüseyin çelebi 

mahallesinde Abbaıağa çeımesi ao· 
kağında eaki 2 ve yeni 9 numaralı 
ıeksen bet arıın ana nzerinde kirgir 
iç katta aekis oda iki mutfak Uç 
koridoru havi yeni bir hanenin ta
ıaamı(ta•anlan Ye çab araıı ahıaptır).Keıban H· 

805 1750 1900 Çubuk.lada ea1d Çubuklu caddesi ve 
yeni Çayır ıokağında eski 49 mtı
kerrer Ye yeni 24 numaralı yilz otuz 
arıın arsa Uzerinde bir kab klrgir iki 
kah ahpp olmak Ozere ftç katta yedi 
oda iki ıofa bir mutfak bir antre bir 
k6mUrlilk bir kuyu ve altmıt a11ın bah· 
çeyi havi yeni bir hanenin tamamı. Rabia H. 

1575 300J 1901 Tabtakale ci•annda Balkapanında 
Rllatempaıa mahallesinde ipçiler 
Limoncu sokaitnda eski 49,53,55 ve 
yeni 26,26 1 numaralı otuz beı artın 
ana üzerinde klrgir Uç katta llstllnde 
iki oda bir mutfak bir daraçayı havi 
bir dllkklnın tamamı . Mehmet Ağa 

145 1360 1949 Karagtlmrilkte Devrifali mahallesin· 
de Tqmektep sokağında eski 9 
mOkerrer ve yeni 8,10 numaralı ellli 
a11ın ana &zerinde kArgir iki buçuk 
katta biri toprak yemek odaıı olmak 

140 546 

1605 5800 

265 695 

855 3020 

1235 6330 

265 800 

385 1500 

6255 20300 

lgS 750 

ıos soo 

ve atmıı arım bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Ahmet ŞnkrU Ef. 

1958 Mevlevihanekapısında Aydınkihaya 
mahallesinde Keresteci sokağında eski 
ve yeni 3 numaralı yetmiş altıarşın arsa 
fizerinde ahıap bir buçuk katta iki 
ufak oda bir mutfak ve yüz dört 
arım bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Murat Ef. 

2788 Büyükderede ispanya sokağında eski 
2 ve yeni 2, 4 numaralı yilz sekıen 
bir arşın araa ilzerinde üç kah ahfap 
bir katı kirgir olmak üzere dört katta 
biri büyük ve ikisi orta olmak üzere 
on beı oda dört ıofa bir avlu bir 
daraça iki mutfak bir sarnıç bir taı· 
lak ve altında garajı ve elli yedi arıın 
bahçeyi ve elektirik tertibatını havi 
bir hanenin tamamı. Reıit B. Refika H. 

2815 Üskildarda Dürbalı mahallesinde eski 
Çıkmaztekke ve yeni Tekke sokağında 
eski S ve yeni 7 numaralı yilz arıın 
arsa llzerinde ahşap iki katta dört 
oda bir ıofa bir mutfak bir çab katı 
bir eski kuyu bir sarnıç ve doksan 
arıın bahçeyi havi bir hanenin ta· 
mamı. Fatma Penhe H. 

2830 Erenk8yiln'de Bostancı mahalleainde 
eski kör kuyu ve yeni Köycivarı so· 
kağında eski 18 ve yeni 4, 4 numa• 
ralı maabahçe hane iki yüz altmıı Uç 
arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk 
katta sekiz oda iki sofa çatı üzerinde 
bir balkon iki kuyu ve otuz ıekiz 
arıın arsa üzerinde harap ahır ve 
yirmi yedi artın arsa üzerinde harap 
mutfak ve iki dönllm bin iki yllz yet· 
mit iki a11ın bahçeyi havi muhtacı 
tamir bir hanenin tamamı. 

Aziz Süleyman B. Naciye H. 
29/2 Beşiktaı't• Teşvikiye mahallesinde eski 

ve yeni Kağıthane caddesinde eski 
52, 54, 56 ve yeni 76, 78, 78-1, 80 
numaralı biri ıekıen arşın arsa Oze
rinde ahıap iki katta sekiz oda bir 
ıofa bir mutfak diğeri yUz yirmi artın 
arsa llzerinde ahşap Uç katta sekiz 
oda bir sofa bir mutfak bir antre 
ve albnda bir dilkkln ve yedi yOz 
doksan dört arşın bahçeyi ve derll• 
nilno cari nıııf masura mailezizi havi 76 
numaralı eski Ye 78 numaralı yeni 
olmak Uzere iki hanenin tamamı. 

3004 Üıklldar' da Dllrbali mahallesinde Tek
ke çıkmazı sokağında eski 27 ve yeni 
31-1 numaralı yetmiş üç artın araa 
Uzerinde bahçe cihetinden ilç ve soltak 
cihetinden ahıap bir katta dört oda 
bir sofa ocaksız bir mutfak ve iki ytlz 
elli dört arıın bahçeyi havi eskice 

Halil B. 

bir hanenin tamamı. Mustafa Hildai B. Ser Namı H. 
3388 Kanlıca' da Çubuklu caddesinde eski 

103 ve yeni 22, 24, 26 numaralı 
yllz arşın arsa Uzerinde kirgir birer 
kattan iki dükkanı ve yllz arıın arsa 
Uzerinde iki katta bir oda bir ahır 
ve samanlığı havi iki dükkanın ta· 
mamı. Mehmet Hayri B. 

3562 Beyoğlunda Kltip Mustafaçelebi ma· 
hallesinde hocazade ve Yeni sokakta 
yüz doksan beş ar§ID arsa üzerinde 
kirgir olup bodrum ve dairelerinin 
kömOrlilğn Ustünde iki kat Uzerine ka
palı daraça bir çamaşırlık beş ufak 
odayı havi olup bu katlardan baıka 
bet kat her katta bir daireden beı 
daire vardır, daireler beşer oda birer 
ıofa birer mutfaklı olup cephesi tahta 
kaplı iki Uç dört ve beşinci katlarda 
ıahniı iki ve üçllncll katlarda pancor 
zemin ve birinci ve beşinci kat• 
larda demir parmaklığı ve seksen 
arşın bahçeyi havi bir aparbmanm 
tamamı. Cemal B. 

13399 Çakmakçılar'da Dayehatun mahalle
sinde Y enihan sokağında eski ve 
yeni 6 numaralı yirmi sekiz arım 
araa iizerinde Y enihan albnda kir· 
gir bir kattan ibaret yeni bir dük-
kinın tamamı. M 

15875 Rumelihisarın'da Alitorlak mahalle· 
( L'/Itfen $Oyıf ayı çeviriniz) 

m. 1 a 
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afia vekaletinden: 

Demir k .. prü münakasası 
Antalya vilAyeti dahilinde yapbnlacak olan ve evvelce mUnaka

aaya vazedildiği halde glSrt\len lnzum üzerine mllnak sası vaktı 
ahara talik edilmiş olan Mana gat köprUsfiniln demir kısmı inşa
ab ıartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

ihale Nafia vekaleti yollar Ye köprüler münakasa komiıyonunda 
icra edilecektir. . 

TaliplermUnakasa evrakını görmek ve tadillb öğrenmek Uz:ere 
Nafia vekfi.leti yollar umum müdürlOğline, İstanbul ve Antalya Na
fia ha mllhendisliklerine mllracaat edebilirler. 

Evrakı on lira bedel mukabilinde Nafin vekaleti yollar umum 
mndnrlOğilnden alınabilir. 

Mtbıakasaya iştirak etmek i8tiyenlerin Ş rtnamelerine tevfikan 
hiwrhyacaklan teklif mektuplarını 13 - eyliil - 930 cumartesi gU
ıın saat 15 e kadar Nafia vekaleti müsteşarlık makamına tevdi 
etmeleri ilAn olunur. 

Balıkçılık pratisyenleri aranıyor 
Deniz ticareti ınüd.ürli.1ğündcn : 

Derecei tahsili DarlllfOnun, Rober Kollej veya bunlara muadil 
olan ye ingilizce, Almanca, Fransızc , Italyanca lisanlanndan birini 
mnkemmel surette okuyup yazan gençlerden, Ecnebi mlltehassıslann 
talim ve terbiyesi albnda Balıkcılık mllteha ısı olarak yetiımek 
arzuıunda bulunanlann vakif olduklan ecnebi lis niyle yaılannı, 
tahlil derecelerini, ve en son bulunduklan vazifeleri ve evrakı 
mUıbitelerinin birer suretlerini ihtiva etmek llzere qadakf adrese 
tahriren mllracaatlan. 

Pratisyenlere yllz liraya kadar ilcreti şehriye ve tetkik ıeferle
rine çıktıkça aynca harcırah d verilecektir. 

Balıkçılık müteha ıs-müıovirliil 
Galata: Deniz ticareti müdürlüğü binasında 

Istanbul posta ve telgraf 
baş müdüriyetinden: 

İstanbul - B. Çekmece - Silivri - Çatalca hatb posta nakliy b 
otomobil veya kamyonla yapılmak Uzere yirmi gUn müddetle mn
nakasay çıkanlmıfbr. Taliplerin artnamesini görmek fizere lstan
bul posta ve tclgra başmfidiriyetine mllracatl n . 

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

Bundan daha nefis rak1 
Yapılamayacağına kani 

olmak için pazartesi gUnleri 
saat 14, 16 arasında bizzat 
fabrikamızı gelip görünüz~ 

GilZel ipek çoraplar 
Lüks• ile yıkandıkta 
hiç bir 
tehlikeye 
maruz 
kalmazlar 

Bn mtı)'e:ımDcl ipek çıon:p, 
acemice yıbnacak oluna. 
hana ilk defasında, harap olur. 
Lt>ı:ı ile 7ıkayarak onu 
ımıhafua cdlıılz. 
LOı:s ile çorapJıın yirmi defa 
J'lkayabllimniz ; renkleri w 
parlaldıklm asla za:riolmu ve 
nazik örgi) ilmfklerf bozulmaz. 
ıJks, yıkamak için en emin 
vmm dır, çnııktı toD derece a3ftu; 
buna taiil olmakiçhı ıncc pullar
uun bcyıızlıbna bakınız. 
Sair mevacfdı muzum ile yıka
yarak elbiselerinizi tehlikeye ilM 
etmeyiniz. . . 

KS 
yirmi gOn mlidde~e ve kapalı zarf usulile mOnakasaya konulmuştn. ....,.. •tuıısıu.u ı..tı.ıno, _, aeıru.n, ıırı:ıtı.TU• 

Talipler artname plan ve projeleri tedarik etmek nıere her gtın ••Hx •eı -oou 

ağ~eden sonra Maarif vekaleti inşaat dairesine mUracaat edebilirler. IK A\ K f T •g 
ihale 30 temmuz 1930 a t 15 te inşaat komisyonu tarafından Ja 

icra edileceğinden taliplerin ayni gOnde mUzayede, münakasa ve Küçük ilanları 
lhallt kan°:11una tevfikan ihzar edecekleri teklif mektuplanm ' 
mez.ldır komısyona tevdi etmelidirler. - • Her sGn aefl'Ohnıur 

Istanbul ticaret vezahire 
Borsası intihabatı 

Borsa intihap hey' etinden : 
Ticaret ye Zahire borsası hey' et idaresinin bu gUn tecdiden icrası 

mukarrer olan intihabının iş'an ahire kadar tehir edildiği ilan 
olanur. 

in~e ÇC§me ve Kuyu sokağında 
eski 52, 4, 4 mUkerrer 6 ve yeni 
32, 32-1, 2, 4, 6 numaralı altmıı 
ar m arsa üzerinde ahşap iki katta 
QstOnde birer odayı havi Oç dllkkAn 
ve yetmiı arşın rsa llzerindc iki 
oda bir avlu ve altmış dokuz 81110 

bahçeyi havi Uç dükkanın tamamı Salih ağa 

•••••••••Tarife••••••••• • • • 1 Def alık tııroş SO • • • 
: 2 • • $0 : 
: !J • • tl5 : 
: 4 • 2$ : • • • 
: ihtlvaç kalmavın-) : 
: cava kadar ( azamr 100 : : 1 O Jefa) il4n edil- · : 
: mek azere maklu 1 : 
• • • Abonclerimızin her Oç aylı~ lc;ln • 
• b • • lr defa.R meccanen! • • • • 4 satırı geçeıı llAolana fazla """ : 
: lçfıı 5 er kuruş ummolunor. • .......................... : 

Kiralık - Satılık 
Kiralık ev, daire, muayene

hhne - Cağal oğlunda Matbuat cemi· 
yetinin çıktığı iki kat ev, muayenehane, 
daire olarak kirnya veriliyor her uman 
gezilebilir. 

İş arıyanlar ------it anyorum - Tnhsllim lisedir. 

Bir daktiloya ihtiyaç vardır 
Deniz ticareti müdürlüğünden: 

Ücreti Şehriyesi 80-100 lira arasındadır. lngilizce, Almanca, 
İtalyanca, Fransızca lisanlanndan birini mllkemmel bir surete 

okuyup yazmaıı şarttır. 
Talip olanlann evrakı llıimelerinl hamilen aıağıdakl adrese 

mOr caatlan. 

Balıkçılık mütehoıııs-mişavlrliii 
Galata : Deniz ticareti müdürlüğü binasında 

Ankara P.T.T. baş müdürliğinden: 
1 - Kayueri' de posta ve telgraf merkez:I için inşası mukaner 

bina 9-7-930 tarihinden itibaren yirmi gtın mUddetlo Te kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Teklifnamelerle muvakkat teminat mektuplan Ye ehliyet
nameler 28-7-930 tarihine müsadif Pazartesi gtınllne kadar Ankara 
BaımUdürlDğDne tevdi vo irsal olunacaktır. 

3 - Binamn yaz mesai ıfinll zarfında inta ve lkmaB mqruttur. 
4 - Daha ziyade malQmat almak iatiyen taliplerin Ankara Baş 

MüdilrlüğUnde fstanbul'da P.T. mebant ve leYaıım mtıd(trlnğtlnde 
Kayıseri'de P.T, MlidiirlOğllnde mevcut p.rbiame Ye ilinlın tetkik 
eylemeleri ilAn olunur. 

• •lllil lktısat ve usuü defteri 
Muallimi aranıyor 

L.l!UIL l ıD:U C u 
ö • • • • Zonguld k Ynksek maadin -.e aanayi mDhendisf mektebi 

[ı 
[j 
t 
[J 
c 

ıDiO!OC I
• mlldilriyetine mnracaat edilmesi ilin olunnr. Ynknk mektep 

mezunu olmak arttır. . 
[fjli]~~i]IJ!l!llil.ı1'J~jjj(IJlil1@] MOdUnyet • 

[ Devlet Domlryolları ıı&nıarı ] 
259 kalem bbbt ecıa ve sair malzemenin kapalı mrfla mtına

kasası 4 Ağustos 930 pazartesi gOntl saat 16 da Ankarada Devlet 
Demiryollan idaresinde yapılacaktır, 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı ayni gilnde aaat '14,30 a kadar mtınakasa ko~isyonu 
kAtipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler mllnakua şarlnamelerini bet lira mukabilinde Ankara• 
da ve Haydarpaşada tdare vemelerinden tedarik edebilirler. 

~ * • 
247 m 3 çam dilmenin kapalı zarfla mUnakaıaaı 11 Agastos 1930 

Pazartesi gtlııll saat 15 te ~nkarada Devlet demiryollan idareıinde 
yapılacakbr. 

Mnnakaaaya lftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat 
teminatlarını aynı gUnde saat 14,30 a kadar mDnakasa komiıyonu 
kltipliğine vermeleri lAz:ımdır. . 

Talipler mllnakasa artnamelerini Üç lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaıada idare Yemelerinde tedarik edebilirler. 

lstanbu ithalat gümrüğü müdür
lüğünden: 

Adet Nevi Cinsi qya Marka Kilo 
191 Parça Müstamel köhne demirbaş eşya 000 000} 
20 Cuval Kuru bezelya DL,000·~ 000~36 Toptan 
1 GUyilm Boyasız: iıpirtoıuz vernik 

84 Çuval Patatea 
23 Balya Kuru ot 000 575} 
16 Sandık ~ukulata H.C 509 Tramlt 
10 ukulata K.C 304 

H 

Balada muharrer yedi kalem e11a 2117 /930 tarihinde Iatanha 

ithalat ğDmrUğU sabı komiıyonunda bilmllz:ayede sablacatı ilin 
un olur. 

f mlôk ue e~am ~ankası istan~uı su~esin~en: 
Satıh k arazı 

$05 3000 17345 Sanyer' de Çeıme ıokağında eski 14 
14 mükerrer ve yeni 20, 22 numa: 
rah yOz on arşın ar a nzerinde kir
gir iki katta dört oda iki sofa bir 
mufak ve albnda bir dükkAnı ve alt
mış beş arşın bahçeyi havi harici 
ıvasız bir hanenin tamamı Ayşe H. 

Askerliğimi Jkmnl ettim.Fransızca lisanını 
biraz vakıfım. Her hangi bir müessesede ievkl ve nevi iş arıyorum. Jş IOtfcdecek ze\'ntın zirde- Esas No. 
kJ adresime yazmalannı rica ederim. 178 Oskildar Altuniz:adc KliçUkçamlıca eski 44 yeni 92 

Teminatı 

Yukand cins ve nev'ile mevki ve mUşt~milatı yazılı emlAk hi
zalannd gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 30 Tem muz 
930 tarihine mil dif Çarşamba giinll saat ikiden itibaren mlizaye
deye mUbaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini) geçtiği taktirde 
kat'i kararlanmn çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanlann 
mez:ldlr günde sa t d6rde kadar Sandık idaresine mUracnat eyle
meleri ve a t dlirtten sonra vuku bulacak müracaatların kabul 
edilmiyeceği ve mezkiir emlake evvelce talip olanların kat'i karar 
eanasında hazır bı.ılunmadıkları, ve başka talip zuhur eylediği tak-

.. dirde evvelki taliplerin mUzayededen çekilmiş addolunacakları 
luzumu ilan olunur. 

OskUdar Nuhkuyusu caddesinde 149 numaralı maa mekln 41 dönUm tarla. 135 lira 
numnraıla Mehmet Yaşar 179 Üskildarda Altunizade Nişantaıı mevkii eski 7 yeni 

11 numaralı 94 dönOm tarla. 190 " Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Re

mington markalı Tilrkçe, fngillzce kltv· 
yelL İdarede 11 numaray müracaat. 

Sablık otel ve gazino eşyası -
Sirkecide Rumeli oteli ve gazinosun· 

da meı; cut mobil) n satılıktır. 

"'"""'"'"'"·"L ~'·""'ı'" ıııııııııı 

71 OskUdarda mukaddema Altunizade elyevm Osma-
nıye mahallesi Koşuyolu caddesi atik 13 cedit 31 
numaralı 70 dönOm tarla. 175 " 

221 Bakırköy Kartaltepc Eskibağlar sokağı 1-3 No. lı 
400 artın karakol arsası. 15 ,, 

Balada muharrer arazi peşin para ile bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ihaleye müsadif 28-7-930 pazartesi giinU aat on altıd 
şubemize müracaat eylemeleri. 
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rf ahtakurusµ, pire, sinek, sivrisi
j nek, güve, -örümcek, hamam bö
ceği ve sair haşaratı yumurtalarile 

beraber ·kat'iyyen imha eden 

l-IAŞEQATI 

daima birınciliği 
kazan maktadır 

FAYDA daha mllessir, d·aha mlikemmel ve yan yarıya ucuz
dur. Kokusu latif olup \ıp.,t'~c.n 1 ·ke yapmaz. haaanlara, hay
vanlara ve nebatata zar4t\ ı9J!tur. FAYDA ismine. dikkat edi· 
niz. Devair devlet, milessesab milliye ve hususiye, Seyrisefain _ 
Hili.lianmer, mektepler, b.iataneler, ıihbat yurtlan, bUyük otel ve;: 
l~kantalar, vapur kumpanyalan FAYDA . iıtimal ed~r. ~ 

Şiıesi 50, tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 sene tem· natlı ::. 1 
pomp~sı . 75 kurl!I· Hasan Ecza depos\l • Toptancılara teozilit = 

• ffiııır ı• 1 1 •1ı ı 1111ııılııı1111ıııillı111111ııııııu1uııımıııı11uı•lll111mııııııııuıı ıı •mıı111ıııınıı11111ıııııııı111111mııı1111ıııııı1111111ııııııı111ııı ı • 

. ~mlak \re .Eytam bankası mü
dürlüğünden: 

lstanbulda · Galatada Kalafat mahallinde Kürkçüler kapısında 
Neft Sa~dikat . ıirk_etinin . müstecir bulunduğu 16, 18, 20 emlik 
numaralı depo ve. ahfap. antreponun sabfı sekiz senevi taksitle ve 
kapalı .zarf us~lü . ile mllzayedeye çıkarılm!fhr. ihale 28 temmuz 
930 pazartesi günil ıiaat on albda Ankarada banka idare meclisi 
huzuru ile yapılacaktır; · · 

Teminat akça~ı (3,500) iiç bin beşyüe liradır: Talip olanlar 
Ankara, lstanbul ve İzmir şubelerimize milracaatla mufassal şart
namemizi mütal~a edebilirler ~ ve müzayedeye iştirak icin de bu 
şartnamenin imzalı oldu~ halde bir nUshasım alarak kapalı zarfla 
teminat ve teklif mektuplan ile birlikte taahbntlü olarak banka 
umum milelllrlüğnne gönd~r~e~. 

·tayyare piyankosunun şeraiti lialk ıçin 
_· gayet elveriflidir. 

Y almz naıan itibara abnacalt bir cihet vardır; oda biletin nere 
den alınacağını bilmektir:Istanbulda Eminönnnde Valide han 

kapııı ittisalinde 4 numarada 

Se~ba~i~ader Ventura gişesi 
Ehalıye bıletınm mUemmen olduğu kanaatini vermekle bera 
ber en bt.lyilk ikramiyeleri kazanmak fırsatım dabahşeder. 

• "'~ . ) . ,. 
. f' - ., r ~ . . -t ' -

Emülsiyonu daima sabit 

Asıa· 

kıvrll
maz 

MATBAA VE İDAREHANE: -- ISTANBUL, Babıali, Ankara caddesinde • V AfG'T YURDtJ. 

Tel J970 (tdare) t971 ıYazı)l20Z ( Kitap Telgrar : Vakıt. Po3ta kutasa , 4' 

Her yerde tercihen kul anılma 
MESttU~ ~~ '--,.., .... 

DUNLoP 
Lastiklerinin 

Baılıca vasfı .. . '• 
mumeyyızı: 

Gayet 

dayaniklı 

yola 

son derece 

elverişli 

olmasıdır. 

Yüksek -Orman mektebi rfk:.. . 
törlüğünden : 

Istanbulun en gü~el mahallinde(lir. Boğaziçinde . 
Büyükderede Bahçe köyiindedir. lstanbul halkıııın 
tenezzüh ye eğlence mahalli ve h~r biri birer mi~ 
mari abidesi_ olaf! meŞhur bentler yakınında . ve. 
Be1gıra( ·ormanları civarındadıı~. -

Tahsil müddeti. iiç sen.edi~. Leyli 
TaJehf1tiİn h~r tiirl~ ihtiyacı tenıin 

ve meccanidir. · 
edilir. Mektebi 

ikmal edenler "Orn1~11 rnühendisi,, diplomasın.ı 
alırlar. 

.. o·rnıan mühendisi olmak • • 
ıçın 

Yüksek orman mektebine girebilmek için taliplerin 1 T eşrin~vvel 1930 tarihine kadar latanbal 
Biiyükdere Bahçe k&yllnde Mektep rektörlüğüne yahut Viliyet orman. müdürlüklerine mOracaat 
ederek evrakını ibraz iİ~ muamelelerini ·ikmal ettirmeleri lazımdır. · 

Yüksek orman mektebinin kayıt ve kabul tartları 
1 - Taliplerin . 'I)irkiye cOmhuriyeti · tabasındaq olmaları ve 
2 - Yatl~ranln .1~ den aşağı, 25 ten yuk~rı olmaması 
3 - Ta~devrelf lise · mezunu olmak, yahut o derece tahsilde bulunduğunu Maarif vekile -

' . tince tasdikli ve muadili ıahadetnameye. ve 
4 - iyi ahlikh olduğu Ye hiç bir gO.na cezayı mOstelzim ef'al ve harekitta bulunmadığını 

beyan eden ve mahalli zabıtaımca taıdjkll olan ihtiyar heyeti mazbatasına ve 
S - Her tUrlft ·butahktan ıalim ve. bilhassa kuvvei sem'iye, ba1ariye ve lisaniyesi tam ve 

diğer noksanlardan beri · ve gezip yilrlimeğe, ıüvariliğe mütehammil olduğunu mftf 'ir tabip rapo 
runa malik olmalan llZımdır. 

6-Talipler Ynkıelr or~an m~ktebi rektörlüğüne yazdıkl.ıın bir istidaya en son mektep ıahadet
namesini, sıhhat r~poru~u, ' aıı fah~netn•mesini, hüsnlih~l mazbatasını, hüviyet cüzdaninı raptederek 
bizzat Mektebe veya Vilayet orman mftdürlüklerine milracaat ederler. : 

7 - ·Mektebe kaydolunduktan ıÔnra mektebe dahil olmak için olbaptaki şartlanna tevfikan 

8 - Taıradan gelecek talebenin yol masrafı kayıt ve kabul olunduktan sonra mektepçe 
tesviye edilecek ve d~ralere baılanıncaya kadar yemek ve yatmalan mektepçe temin edilecektir. 

Noterlikten taıdikli kefalet senedi vermeleri llzımdır. 

1 
İstanbul . bırincı tıcaret mahkeme- hanında 15 numaralı ardiyesinde 10,30 da mezkur depoda hazır 

sınden: 
1 

meYCUt bulunan ve fanila imal bulunma}an lüzumu ilin oJu-
j özef Eskinaıi ve Nesim Neğ· etmek için kumaşlar bilmüzaye• nur. ( 280-78 ) 

rin ve şeriki şirketine merbun de satılacağından talip olanların -----------
olup firketio. letaııbtdda Topalyan 27 temmuz 930 pazar günü salt Mes'ul müdür ı Refik Ahme -
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Usküdarda bir cinayet Marangozlar Halepte dönen fırıldaklar 
Uç sabıkalı bir olup bir arka

daşlarını öldürdüler 

Cemiyet veni bir ~atıı meı· 
heri açıvor [ Ustarafi ı inci sayıfamızda ] yakından alaka gösteren bu ce-

Dün marangozlar cemiyeti 

1 

Son aldığımız malumata göre miyettir. 
umumi katibi Fuat B. ile görli- bu cemiyetin adı, evvelce yazıl- Hoybuncular, kendi kendine 
ıen bir muharririmize mumaileyh dığı gibi, (Hubyan) değil, (Hoy- en mUsait çalışma yerini Halepte 
cemiyetin faa· bun) dur. bulmuşlardır. Halep, Türkiyeye 

Hadiseye eski bir kinin ve kadın 
meselesinin sebep olduğu anlaşılıyor 

liyeti hakkında Doktor ŞtıkrO Mehmet, bu çok yakın olduğu gibi yliz elli· 
şu izahatı ver- cemiyetin nüfuzlu azasından ol- liklerin, başka kaçakçıların iyice 
mittir: makla beraber reisi değildir. misafirperverlik gördilkleri aer· 

- Marangoz· Şükrü Mehmet, karilerimiz bi- best bir yer de burasıdır. 

Dla ahala ülaa Hatlz her
... itiDe gittiii bir ... tte Oı
ldWu npar Wcelellade kanlı 
\ir mayet ohnUf, bir ubıkalı 
uld hir lda yldaclen, J1De ken
cll pw ........ , .... tarafın-
dan llclDrllmlfltlr· 

Din Wr mahanirimlaia facia 
.. halhde yapbll tahkikata 
... maktul ilkele INıflDda kah
-a111cı. laayatau hmia eden 
war1ı., .. ·ıı maral SWeyman-
dır. SOleymaa bundan iki •ene 
e ... up,~eden çıkllllf, araba 
vapuru iıkeleai kar11ıındaki kah· 
ve~ .ıarak İftetmeğe başla-
mııtır. Süleymanı tanıyanlar ken-

"sini• 1ıukea pt.ratı itiyat 
'(lı()inmiı bir adam oldujunu a6y• 

•-mekte, Mahmut, Mustafa iami,n
t' eld iki aabllmh brdetJe ara
aman açık oldupna haber ver
mektedirler. 

Sllleyma11 evvelki alqam kah
TWae plen bu iki brdetle 
tekrar kavı• etmif, aralarmda 
çaba pyp fena bir neticeye 
YUmakta iken 1118fterlleria ml
tlabal.Ue 1abpllfbr. 

Fabt teudaf b• llç kavgacıya 
aahah .. t yedide k~, 
kavı• tekrar bqlamıfbr. 

Vakit erken •• ci•ar heniz 
tenha oldujundo bu aefer iç 
arbdq blddetleriDI istedikleri ., 

lar cemiyetinin lirler ki mütareke ıonlanna ka- Irakta, Iranda buluoan şube-
te şe bbüıi 1 e dar Cağaloğlunda muayeneha- leri, adamları vasıtasile teıkilat-

mfttevassıtlanor- nesi olan bir frengi hastalığı larını yaıatab·liyorlardı. Şehy 
tadan kaldır - hekimi idi. Tevfik Salim Pa- Sait isyanı neticesinden sonra 
mak maksadı ~ ıalarla bir ımıfta, askeri bbbiye- ıersemlenen bu ,erirler, gıran-
eltmda cemiyet ıinden çıkmış, ihtisas için Alman- dük'ün parasile gene canlandılar, 
azasının mamu- . · yaya gitmiı, Argını madeninde 1 iş başına geçtiler. Lavreıisin Irak 
latı için Gala-Marangoz~akr 1ı:~0~ıret doğmuı bir Türk olduğu halde ve lran hududunda geçen de-

umumı u~ı • .. 
tada bankalar- Fuat B. lstanbullu bir anadan doğan ço- faki gezintileri bu adamlar ıçın 
da cemiyet mer· cuklarını lngiJiz mürebbiyelerden yeniden Omit vesilesi oldu. 
kezi binasında bundan sekiz ay başkasma bırakamadığından da Ağrı dağı hadisesi 10 haziran
evvel 'bir mobilya satıt yeri açı!- anlatılacağı Uzer~ yabana cazi- da patlacbjı halde erteli pn, 
mlfb. Bu aabf yer:jmizin mUşten- belere kapllAIJa meyyal olan bu t 1 buiruda hadile Halepte 
lerden girdili" teYeccib Ye doktor matarek~ de ktanbul· Pri olııaat, Klrtleria TGrldere 
alaka dolayıaile bu kere ikinci da kart cemiyetleri 1..-.ı ve lalcum ettiii. hatta arui uptet• 

· bir tube olarak cemiyet merkezi ifler zannettiii pbi çalaaayuıca tiii llJl...U,. lt ..... m,.tı 11 
gibi teakine muvaffak olmutlar, kaq1S1Dda bD1Dk bir maiaıa •VUflDUf Beruta, oradan ela Ho1bam alfula ....... 
bıçaklar çekilmif •• ka•gaya kıralanmışbr. Baidata slmittiı'· Şimdi Halepte Bedfltaant CelAtlet M ~ 
Mahmutla Muıtafamn yanmda Matua tamim edilmektedir. dejil. Baidattadar. t1111 aclmcla bir ..... pkarbuJl
bulanan hentlz hapisten 9'kmıı Ay bquıda kU,,at merasimi ya· · Irak, İran, Suriyecle bulwan IPI imtlyu llmlfbr. Ytbelllilt· 
HOınll isminde clijer bir sabıkalı pdacakbr. Cemiyetin hugiln lı:llrtler, fimdiye , kadar çefit çe- lerdea CeW Kadriaia flllardıiı 
da kantmıftır. için yegine gayesi marangoılan tit atlarla tam 17 cemi,et 1ap- ~ Yol, Refik Halic:liD, 

Stlleyman ba unada iç prire mata'9'Ulltlardu kurtaivak on- auflardır. Hoyban bantarm için- M.,._ udenla pbrclıatı Vala
kar11 kendini müdafaa etmek ve lann mallartm dotrudan dojruya de nilheten en deftlllhaa ol· del, ba flnab bçırm•mıfl• 
üzerine plen Hlmılnla baça- •atmaktır 1d bunda muftffak nıı1ttur " metterek bir Kart latant.I pzetelerlDdeld laaberleil 
tından kurtulmak i~ tabanca- olunmuftar. Ermeni b&ktmeti kurmak pefİD• tahrif ederek olm11aclllı teldlde 
ama daft'llDM'fM ela ilabet etti- Pillsada buhran dedir. netrfyata Mtl•1D1tlardı. 
rememif biWda Htlaal tlzeriae Piyuadaki buhrandan timcliJe ffoyllun cemiyetinin ~ balam Akp•lva bir kadeh raki 
ablarak elinden tabancaamı al- kac:lar iç mobilye tllccan aciz 1zua varclar: bulmak lçlD bba clalİEanldtlk 
mqbr. Stıleyman son bir avretle me•lrilnde kenkordato talep et· t inci talam apret '" maiyet yapan aefiller caalanm'flarda. 
Htiıntlnthı elindeki bıçağı kap· mitlerdir. S. talep alacakhlar sahibi olan Haco, Pozan nsaire Bir arı aedeue T&rlderle 
mağa muvaffak olınutsa da kul· tarafmdan kabul edU.rtk kon- gibi cabU atalar. Ermeniler ar111nda •:;f;X*' 

k dat 1 ..1 .. ...:. • n ,,a,fWf 
lanmaia vakit bulamamıt lllt or o Y•Pmıt arwr. 2 inci takım: Şimdiye kadar li..ıallUfb, lfoy~~' !il 
O.te abJ,lia iki lmrfmda= clubal -OIUroW.dan fl/i,lvet liiç bir mevki elde ed__..., 14'_ri~ ittwlhicQ; ıiia 
yere dlfqı8ftllr. Bu eaaada aDAla Oktrova marangozlan ea il- bir Kırt hllk6metiıd para " • •••• ,... ... arclaieilllinlL 
aeılerine kopıılar Stıleymam yade yıldıran bir teyctlr. me'fki aalu"bi olmak içia tek ça• lft• ._ Aln 41ıiı •adheai 
yerda &Ul balmutlar ve kaçmağa Halen tatbik etlilmekte olu re bilen Memduh Selim, Celldet batll•M llere ilcea Rim Te.
tqebblla eden Oç arkadqa ya· atır tarifenin cemiyeti amumlyei An. •• e.,.ıi macera adaaalan- flk IWebe • ... ..._ VlltaJı. 
kalamıflarchr. belediyece taclD edilerek mevkii clar. mlar Celll Kadri, Refik Halit 

Vak'a derhal n&betçi mllddei tatbike koaacatnu mltemac:liyen 3 lbacl taJam1 Eerme~r tet- Radt' Azmi, Ati ilmi, MnlAn 
umumiye bilclirilmif, enet mor- lfidiyoraz. Cemiyetimiz bu tari- idi ecl. ki balar Ktlrtlen elle- zade Blkır çelebi, fttikb.ht 
ga nalrledilmlftlr. Yakalanan fenin bir aq enel nıe,dana ça- rinde oJU11cak olarakkakadarllankırlar. kot~lar. Kaçakçdara Halepte 
ıabakahlar cirmi birbirinin ilze- karılmaımı beklemektedir. Hoybuu ı~cey~I --~ Ja"-l.l•k eden, bip madeat pil· 
rine atmakta ve herblrl ayn ayn lan 17. cea11yet, r er Ye .......- _,. C:. 
fıtlcnplanada hadlaeyi tamamen Htıınlhltln bu yllzden haplsanede araJarmdakl daimi ibtilAfı bealik, ra yap1111ya kadar k.alicaq W 
inkAr etmektedirler. yatbğındu Sllleymana kin bet.. paraamlak )'ldaden ayakta da- Kadri Ue ~·. ~ied ~r 

Hadilenln dec:likodun ile leditlni Ye onun kamnı içmep ramım•fb; ancak Hoybu, Er- ziyafetler Yenp ıçti...ı.r aldttti· 
meşgul olanlar itin eneldeaı abtettiğini ı6ylemektedirler. meallerin garaadDkteu aldık- ler, lalll,.ı.ra daJ4ll•r• Fakat 
tertip ec:lildıpl HDmll ile Stlley- Tahkikat buglln akıama bdar lan para. hıgilizlerin Jardaau do- ~k ...... _.. .. dba~ 
mum aynca bir kadın ytblnden ikmal edilecek •e katlln hakiki laJ11ile bepainden faal blabildi. .,..... da koparıp atmca, .,. 
mthaazaah bulunduklanm, hatta eıbebf tayin obmaeakbr. Buıün de Ain dajı haüeaine f&pa oı.rcı.. 

Nakleden: Ômer Febm 
ler, bu arada dadı madam Pla .. 
tz'm da maıdll tahkik ve tetkik 
ohmm111tu. Dadı Alman bir baba 
lle Alman bir anadan Pamil .. 
•ayada doimUfbı. Senelerden• 
beri duldu. bir kw Tarlada 
ytlzllnll hiç flrmemiftl 

Mtlddeiumumt bu itle meıpl 
iken Hat ldU renkli arabaya 
bulmak için ıehrl alttlat ettlrmif
ti. Gerçe o, bu arabanuı dna
yetle bir allka• bu6ıamachpaa 
kailclL Fakat ileride btr mU'fa .. 
!Uzeye maraz blmaktan Ala. 
Diyordu. Bu meaai ele' his bt· 
lenilmedili laalde bir ip ucu e-
çiilr tll»i oldu. Bir ~ - ~ 
ma iPllct. oltalar &ulmr.tuf*nj 
ya gazetelerde obmaf, ,..._. 
lluna blrilinden ftitmittl Cttlctı. 
"Santral parlr., m ağqhkh yol-. 

larmclan birinde birbirine bağh iki 

kua'f olta balclatuma haber - Hat beDd de aldı wa ta- ti ar...!t. bo it umıbllap laal-
Yercli. Oltalar mua,ene eclilclL biye kallamyor; ODUD için bayle mqb. Kendllne torclum : 
Fakat acaba ın.adah polil .... t>oı Ye .. çma s8zler a&ylemif- - Bırak cllnlni aevenen clecli 
muru Mak Laglea ia arabada tir. Gazetecilere iti çakdınna• ıimdi reuamlarm çalp1hk1art ile 
g6rdilğtl oltalar • idi? Sahibi mak UZU1UDda der, ihtimal! ajraPcak ~m yoit 
onları kaçarken Y41'8 111i atmııb, V au bapm ıallach: Bir koltuia otarda. tWraı 
yoku adamın bifi kuara dtı- - Haydi hajal canım tlMi ıu,telere daldı. Ne ~ 
ılirmllt mil idi? BiDDMice bun- biç kl.- 'tabiye dlf• bfatall- pyf SeaaJii aeffaeye bu ._... 
dan da biqey ulaplmada. 11111 &pade serre kadar alal " aaeialdı olaa, raia .. ,. ~ 

Erteli ubah Vana, yı muhakeme kavveti bahmmadıjlm ea birik ejlwe bilG y_.. 
10ka;a gOodererek N~ ne illa atmd. bir zabite Yak'ua lçia Mtla 
kadar guete çalayona la.,.W - S. onu bilmem ... de- • :..... 

- 1-- ki.. elim· 0 D·•-- ··--•--- Ma.rkam bualarcla YU .._. .- • al~lf ve ~ ...... t.._ için ı __ .,__ ....- .... kafa .. Unk etti. 
t,am ltir uat .ıet•ifti. Pek ı• bir ıey biliyor, ıalaut bilin· Vam Urilnalacla •1r 116ale 
aaclir ı~• _..... Okuduju -ff•JeD ..,ıenleo flplıeleniyor. -A:-wa._ 
zamularcla ~ yalnız bir tanesi .()J'le ,eıdQm. •~---
ne beı on ~ içine ,a,ıe -bak ba varitı Keudiaiai lkln• Matkala lokaatQa W 81 seç 
bir 28z gezdirir, •oma kaldı- ci pilanda tutarak Hat'ı &ae llr- plclL Tenha Mr k .. ecle •~i
np atardı: Ha!'atimi aklım.. mtli imana b6yle bir f&phe vere- timiz .... ,. 4oif9 ,ereae, 1•· 
dım. Bu tebed Gllhı aebebini bWr. fhae ...._ 
aordupm zaman: Vana ayaia kalkarak telefona - llarbat, '°" PJ tli~ 

- Sılqada tt~ ,derim. pti. Adlir• ...tıalmdaa ...._ t yeni bir ip em ele te~ 
i~ ffat'm bepalatım oka, del ammat,ı iStedL Mumdu u-ctaa befka ne haber 
mm bir ı~.. *' Bapan qajı otnua .azı.ı... sm,.... lnaiAGade ,.. .,_:.ı., v ' alin ...n.. 
:AD•laım 

119 
llzler. Be. biriainl claftl ettilhd claJdam. ..,..am, ana m 1U e ... -

Bblamidiint iki mraü eldıma ıeldl; 1e'9 6Yek eeftp nrdl: 
Çok pip Atlamcafıı. Valla• din \lba-ı l;m yafli Wya tabı. - Demek pzeteleri obdu-

lıl Mllyot muı• mnm bu lafla. lolano m&~ mea•eteif lçia D\11? fU balcle razdaalar ük· 
ta yavq yayq hopma gltmi• ı1)iaret ~m. Sonra Benaon• kında fikriniz ne? 
yor deiiL aa katli hadileai çıbuı, g&rnl· ( BitlMdt J 
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Ciifnifn şiyıuetl : 

Boı kalan "kaide,, ler 
UJuınal dö j<Snev" ıon niiıba-

lanndan birinde muhabirle-
rinden birinin " Şleıvig ,, e olan 
ıeyahatinden bahsediyor ve ıun· 
lan işaretliyor: 

"Bizmarkın 6lllmllntln ferda· 
ıında Şleıvig Almanlan, .. Open• 

rat, ,fimalinde" demirden bqvekilin" 
heykelini rekzetmeğe karar ver• 
mq ve heykel için mlldepdep 
bir kaide inıa etmiflerdi. Bunun 

'Jzerinde Bizmarkın muazzam bir 
heykeli rekzedildi. Ancak 1919 
da "Şleıvig,, ebalisinin plebiııst 
usuln ile Almanya ve ya Dani
·markadan birini ihtiyar etmesi 
kararlqtınLnca Almanlar hemen 
Bizmarkm keykelini indirerek 
.,Kiyl,,e ıönderdiler. Kaide bot 
kaldı, bu sene "Şleıvig,, Alman· 
ları "Ren,, tdhliyesinden dolayı 
yaptıklan şenl ikleri kuru bir 
kaide karşısında yaptılar.,, 

Avrupanın vaziyeti hamuı 
hakkında ne kadar nikbin olun.sa, 
M. Briyan tarafından ortaya ah· 
lan Avrupa ittihadı mes'eleainin 
üzerine heykel rekzedilmiyecek 
boş bir kaideden ibaret kalacağı 
neticesine varmamak mOmklhı 
değildir. 

Bugün Briyan teklifi bntOn 
Avrupa devletlerine tebliğ edil· 
miı kafesinden " Kedorıe ,, 
"quai d'Oraay,,e cevap gönde
rilmiıtir. Devletlerin verdi!deri 
ce,:aplar hilluası fU ıuretle tel
his oluna bilir: 

lngiltere : Teklif ,Ozeldir. 
Fakat lngilterenin kabuli domin· 
yonlarm kabllline yeni Avrupa 
ittihadi yerine "Avrupa ve Do
minyonlar11 iltihadinin husulüne 
mütevakkıftır. Hem de Cemiyeti 
Akvam varken onun kadar ın
mullil olmıyan AYrUpa ittihadının 
tesisine ne lüzum vardır? 

Almanya Macaristan ve 
Avusturya: Teklif gayet eyi· 
dir. Fakat böyle bir ittihat tq· 
kiline tqebbüa etmeden evvel 
Versay muahedesinin tadili icap 
eder. 

ltalya : Teklif caziptir. Fakat 
böyle bir ittihat teıkili için 
Türkiye ve Rusyanın da iştirak 
etmeleri ve Yenay muahedesi
nin tadil olunması Jhımdır. 

İspanya : Teklif hemen ka· 
bul edilmeli. F akaf mnıtemlikl· 
bn ıiyaneti için aynca kuyut 
kabul edilmesi lizım gelir. 

Yunanistan : Teklif gayet 
eyidir. Fakat biSyle bir ittihada 
Tllrkiyenin de iıtiraki llzım 
gelir. 

Belçika, danimarka ve kilçllk 
itilif devletleri, Lehistan: Teklif 
aynen kabul edilmeli. G6rl11dn
iD veçbile Fransanm peyki ola· 
rak geçinen kOçGk itiJAf ve Bel· 

pka ile Şlqvig plebisitinde~ müı· 
tefit olan Danimarka hariç olarak 
hiç bir hükOmet Briyan teklifini 
aynen kabule yanaımamaktadır. 
O ı aı.ıc BriJyan teklifini Biz
marhın heykelsiz kaideaine ben· 
.ıetmek doğru olmaz mı? 

A YrUpa ittihadı teklifine kartı 
İtalya ve lngilterenin vermit 
oldukları cevaplar o kadar açık
tır ki bunlann reddine imkin 
g&ülemez. Eaaaen Cemiyeti Ak
vam ve Kelloğ miıakı harbe 
karıı alınmıı tedbirlerdir. Bun
lara bir de Avrupa itthadı ted· 
birinin iliveai sulhn mOıalemeti 

cıbanı neden daha ziyade kAfil 
olsun? Bu sual her iki devletin 
cevabında tebell!1: ediyor. Ve 
F ransanın mtlsalemeti cihanı te-

SUTUNLAQDA 
SEYAHAT 

Belediyeden evvel! 

Hiç birimizin kurtulamadığı 
bir derdimiz var • Her ne 

sebeple olurıa olaun belediye-
ye, hnkdmete çatmaktan zevk 
ahr, bunu yaptık mı bOtlln itimizi 
bitirmif gibi ferahlarız. Yol bo· 
zulur : " bu memlekette belediye 
yok mu?,, diye haykımız. Bula· 
tık baıtalık çıkar : "Sıhhiye ve
kileti uyuyor mu 1" feryadı ile 
kıyametleri koparırız. 

Bir ttırln dilıOnmek istemeyiz 
ki belediyeden evvel belde, ahali 
gelir ve hllkümetten peıin millet 
vardır. 

Bir millet ki fertleri arasında 
doiru yol dururken, kestirme 
ol.un diye caddeyi bozan, yapı· 
lan koprillerin parmaklıklarını 
aşıran, ıokaklann her tarafını 
kirleten insanlar taıır, onun ti· 
kiyet dili kısa olmak liıımgelir. 

Slri hastalıklardan hükumeti 
tedbirl'·zlikle itham ederken, 
balkın içinde bbba inanmıyan, 
illcı istihfaf edenlerin varlığım 
dnşilıımeliyiz. Gaıterilmeyen bir 
yarayı hekim nerden bilecek. 
Şehrin temizliği de ıehirlilerin 
titizliğile uygun olur. Dünyanın 
en titiz adamını tehremini yap· 
sak, bizde bu pasaklılık varken 
netice gene bugUnkUntın ayni 
olur. 

Meseli, geçenlerde bir gttn 
plljlardnn bi isine uğramııhm, 
orada gürd 'iğüm ıeyler, hAlA 
gözümün önüne geldikçe, bulan
blar geçiriyorum. 

Tuzlu su, kızgın kum ve güneş 
vücudun üç esaslı gıdasıdır. insan 
ömrllne kıymet verilen yerlerde 
bu Uç ıey için neler yapılmıyor!.. 
Bizde zaten az olan, ihtiyaca 
yetmiyen bu yerler berbat edili
yor. Konserve, sardalya kutuları, 
hıyar, mısır, ceviz kabuklan, 
yağlı kağıtlar, ekmek parçaları, 
zeytin çekirdekleri orasını bir 
çöp tenekesine döndürmüştür. 

Halbuki bir az ilerde ya ıeh
remanetinin, yahnt plij sahibinin, 
bu gibi teylerin atılması için 
koydurduğu sandıklar bomboı 
duruyordu. Eh, şimdi insafla 
ıöyleyin, kimseye bir şey demiye 
hakkımız var mi ? 

Biz kendimiz kusurlardan ka
çınıp, kurtulmalıyız ki şurada 
burada hata görünce, iıyanla 
haykırmak hem kakk.ımız, hem 
vazifemiz olsun. Sakın bu söz
lerimle bllk(imeti ibraya çah9bğı· 

ma bnkmedilmesin. Hayır, öyle gay· 
retler peıinde koımak idetim 
değildır. Y elnız söylediğim vakit 
kuvvetli olmak, mülzim konuş· 

mak istediğim için böyle diyorum. 

SevvaA 

GELISi , 
GOZEL 

Fena usul değil! 

Franıada intitar eden Oma• 
nite gazeteai okuyuculanna 

hitaben bir beyanname nqre
derek bir aya kadar 500 bin 
Frank toplamalannı rica etmİf. 

Fransalı okuyucular bu parayı 
toplıyacaklar mı , toplamıy•cak
lar mı bilmem. Fakat bu. uıw, 
itiraf edeyim ki, hOfUma gitti. 
Medeniyet diyarında çıkan bir 
gazetenin açbğı bu çığırı biz de 
taklit ve tatbika baılasak, ne 
iyi olur 1 

O zaman, gazeteler de bu yol· 
da beyannameler Nizamettin Na
zifin tefrikalan gibi uzar, gider. 

* Çıplak vücutlar . 

Almanya habralannıt bilhas
sa bu memleketteki Spor 

hayabnı Selim Sırn Beyin ağzı· 
nıo suyunu akıtacak bir tarzda 
yazan Abidin Daver B. dnnkll 
yazısında 60,000 kişinin toplan· 
dığı bir plajdan babıettikten 
ıonra ıu cümleyi kullanıyordu: 
"Bu kadar çok çıplak vücudü 
belki bir daha, ancak mahşerde 
görebilirim.,, . 

Acaba mahşerde hepimizri çınl 
çıplak mı bqredecekler? Bunu 
yazmadan bir defa Hafız Necip 
Efendiye sormalı mıdw? 

~ j.q,.e 

Peştede · 
Emniyeti umumiye mü

dürü tevkif edildi 
Peşteden bildir:liy:ır: 

Macar Emniyeti umumiye mf1· 
dürü bir baftadir mevkuf bulun
maktadır. Macar Emniyeti 
umumiye müdiirUnlln Pe9te tev
kifbaneaine sevkine sebep olan 
mesele bir sui istimal itidir. 
Mecar Emniyeti umumiye mndilril 
devlete ait illf&at itlerine kar
deşini müteahhit ııfatUe ortaya 
çıkarmıt ye usul, . ve _ tea~~I 
harici olarak illf&abn vücuda 
getirilmcai kardetine ihale e~il
miştir. 

Mesele bu kadarla kalmıyor . 
ehemmiyetle dikkati celbeden 
bir cihet daha meydana çıkıyor. 
O cihet ıudur. Emniyeti umumi
ye mUdtırü Macar Dahiliye aa
zınnın pek ııkı ve mahremi 
esrarı olan bir doıtudur. 

Bu ıuiiıtimal meıel~si.ıide 
dolayı Nazınn da al.Akadar ol
duğu zanae< Lnektedir. Vakıa 
Dahiliye ~azırı henb hiç bir 
suretle bir ~uale manıi kalma
mışsa da bazı mcaeler ıik· 
rediler~k Nazınn bu işle alAka· 

l\'1. l\1übadelede dar olduğu kanaab kuvvetlen• 

M. Mübadele komisyonu bu dirilor. 
giln bir hey' eti umumiye içti- Bundan evvel de ayni Nannn 
ması aktedecektir. adamlanndan olan Emniyeti 

Bu içtimada komisyonun mlls· umumiye mOdOrllniln halefi ayni 
takbel mesaisi hususunda bita· tekilde illf&at meselesinden do
raflar noktai nazarlannı bildire- layı suiiıtimalle ittibam edilmişti. 
ceklerdir. Maznunun bu nevi meaelelerle 

Dün llçllnctl ve dördüncü allkaıı o zamandan itibaren ıayi 
bürolar mütat içtimalarını yap- olmUJtur. • · 

mıııardır. Gayrimübadilf er . 
mine bu kadar hahet göstermesi Yalovaya bir tızimıt "heyeti 
her tarafta adeta endite uyan- g6nderdilel' 
dınyor. Kedoneye gönderilen Gayrimllbadiller cemiyeti namına 
cevaplann kıımı azamında bu en· reis Hnıeyyin ve birinci reia 
diıe ve taaccllblln aaanni gör- vekili Celil Beyler don Yalovaya, 
mekteyiz. Gazi Hz. ne ana tazimata git-

'llWuHd Y-cıvuc mitlerdir. 

CENNET 
• • FEDA YILERI :EYazan:ÖMU~ua§ 

Mesrure temin etti .• 
"Bundan sonrası çok kolay" 

-92-

Sayda tehirinin istthlisın dan 
ıonra ııra Sur ıehrine gelmif, 
buradaki ehli salip şehri bıraka
rak Trablusa hareket etmiıler, 
fakat her ıehirden çıkan frenk
ler Sur tehrine gittiklerinden 
burada toplananlar mukavemete 
karar vermifler, şehrin etrafında 
hendekler kazmıılar şehrin sur
lannı yeniden tahkim etmişler, 
Sultan burasile meşgul olmıya· 

rak Askallne hareket ve onu 
muhasara etmişti. Askalin çok 
mühim bir şehirdi. Çünkü bu 
ıehir Mısır yolu üzerinde idi. 
Burasının frenkler elinde kalma· 
ıı vilAyetlerin birbirile muttasıl 

"olmasına mani oluyordu. Onun 
için Askalln ile Krıdusil bir an 
evvel ele geçirmek icap ediyor
du. Askalln ıebri bunun için 
muhasara olunmuştu. 

Askalin şehrin:n muhasarası 
akşamı ortalık kapkaranlıktı. 
Şiddetli bir kasırganın şimşek· 
lerinden batka ışık veren bir 
ıey yoktu. Şimşeklerin ani qık
lan altında şehrin haricinde ku
rulan binlerce çadır görnlilyordu. 
Şehrin mubafızlan surlar fizerin· 
de dolaııyorlardı. ilerde, tepe
leri karlı Lübnan dağlan göze 
~rpıyordu. Daha ilerde denizin 
kuvvetli göğsü kabanyordu. Şeh
rin dııındaki kUçUk bir evde 
ikisi de ıimsiyah abalara büril
nen bir erkek· ile bir kadın ko
nuşuyorla~dı. Bunlar bizim Hal· 
dun ile Mesrure idi. 

Haldun soruyordu: 

- Nasıl Mesrure her şey ha-
zır mı? •• 

Mesrure cevap veriyordu: 
- Evet her ıey hazır. 
- Nasıl? •.• 
- Yarın akpm Askalin üz«;-

rine hücum edilecek, tehir, np· 
· tedilıe bile karargah geceleyin 
nakledilmiyecek. Bu sıralarda 
Balabek emiresi zabit Hasanın 
m

0

uhafazaıı altında bulunacak, bir 
aı rahatsız olan Hasan askerle
rinin birer birer sıVIfarak Aska
llnın fethine iıtirak etmelerine 
milsaade edecekt güneş gurup 
ediyorken prensesin yanmda yal
nız bir harem ağası bulunacak. 
Bu ağa Sürurdur. 

Ben bu adamın derin bir uy· 
kuya dalması için bir çare bula
cağım. Zabit Hasan prensesi bu 
~vin bahçesine getirecek ve he
pimiz burada . birleşeceğiz. 

Haldun bir sual daha sordu: 
- Bundan sonra ne olacak? •• 
Meırure devam etti: 
- Bundan sonra gayetle kolay. 

Size Alev ile Dumanı getiren 
arabı batırlarıınız. Bu adam 
ıana evvelce söylediğim gibi 
benim akrabamdır. Ben onu 
çağırttım. O da geldi. Kendisine 
geçirdiğimiz maceraları anlatbm. 
Alev ile Dumanın yaptıklarından 
ve kazandıklan muvaffakiyetler· 
den ıon derece memnun oldu. 
Bu bahçenin eteğinde bir ma· 
tara var. Burası bir zaman bir 
kabirdi. Burada dört at bula· 
cağız. Benim amcam olan arap 
ta bizi orada bekliyecek. Sa
bahleyin buradan yOz fersah 

uzaklaşmq olacağız. Arap 
amcamın kabilesi içinde bıt 
müddet gizli yaıadıktan ıont• 
bir glin sahile inerek bir gemiye 
atlıyacağız ve sizin memleketi• 
nize gıdeceğiz. Bu pllndaO 
memnun musunuz?! ••• 

Haldun biraz betbin cevap 
verdi: 

- Pek lll !.. ... 
- Bütün bu it için Yereceii'" 

miz bir rüşvet var. Zabit HaaaO 
bu işi ancak Haydann bize he" 
diye ettiği milcevherini almak 
mukabilinde yapaca.k • Ben de 
onu ona vadettim. Siz ne der
siniz?!.. 

- Zeydun bunu itiraz etmez. 
Onu ben ondan alır ıana veririuı. 

- Hayır, ben aana onun na• 
sıl verileceğini b~ber · ve
receğim. Yalnız onu bu akf4DI 

vermek llzıml Ben geri d&ndllğtill 
zaman Zabit Hatanı sana g6n
deririm, sen onu ç~dınna alır ve 
onunla görüşürslln. Korkma l bu 
adam mücevheri alıraa onun be
delini ödyeecektir. Aksi takdirde 
o mUcevber onun batına beli 
olur!.. 

- Prenses Melike bu plandan 
haberdar mı ve onu tasvip edi• 
yor mu?. 

- C>nu her ıeyden haberdar 
etmek isterdim. F ai:a buna 16--
zum görmedim. sn 

- Prenseı bizimle beraber 
gitmekten memnun mu?.. Bura· 
da onun haiz olduğu aaltanat 
kolay kolay bırakılır f~Y değil· 
dir. Prenses bunlan g&nOl nza• 
sile bırakıyor mu? •• 

- Prenses hepimizden fazla 
gitmeğe habitklr.. Biitün düıün· 
düğü bu meseledir. Fakat ben 
ona planımızın tafsilibnı ıöyle· 
medim, hiç olmazıa onun bu ifte 
masum kalmasını istedim. Çlinkll 
ele dllşecek olunak netice va• 
himdir. 

- Netice &Inmdilr. Deiil mi 
Meırure? .• 

- Evet, öyledir. 
- Sen bu tehlikeyi ı&ze ah· 

yor musun?,. 
- Tabii 1 
- Neden?.. Bunu bana an• 

!atabilir misin? .. 

"F,, kulesi 
-· -Renin tahliyesi 

mü11asebetile 
Ren mantakuınm Fransızlar 

tarafından tahliyeıi Almanyada 
yeni hareketlere vesile venDtftlr. 
Son gelen Alman gazetelerinde 
okuduğumuza göre Mayana aha· 
tisi Renin serbestiaini kazandığına 
maddi bir iıaret almak Ozere 
Almanca serbest manuına gelen 
«Frayn» kelimeıinin ilk harfi 
olan "F" teklinde bir ~le yap· 
mıya karar vermittir. Kule 
Mayanıta yapılacaktır. 

Proje kabul edildl 
Yalova ile lıtaobul ve Anka· 

raya otomatik telefon yapalmuı 
için haıırlanan proje poeta ida· 
resinde tetkik ve kabul edilmlt
tir. Yakında icap eden ameliyata 
bqlanacakbr. 

' 


