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Çarşamba 
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1~ ay l 1930 
Temmuz J 
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tashihi mevzu b 
deği, 

istir 

Ağrı dağında bombarduman 
devam ediyor 

Şarktaki vaziyet hakkında ge
len son haberler, Büyük ağrı da
ğının tamamen muhasarada, kU· 
çük ağrı dağının da yalnız Iran 
hududuna doğru olan kısmının 
açık bulunduğunu bildiriyorlar. 
Ağn dağı üzerine uçan tay

yarelerimiz bombardımana de
vam etmekte, şakiler yukandan 
gelen bu ateş karşısında toplu 
olarak yaşamiya imkan bulamı-
yarak dağınık bir halde şuraya 
buraya sığınmaktadırlar. 

Muvaff akiyetle neticelenen ge
çenki tenkil harekatına dair ge
len tafsilat arasında tayyareci
lerimizin kahramanlıldarı da bil
hassa ehemmiyetle zikredilmek
tedir. 

Hava kıtatımız kumandanı 
Zeki Doğan Bey harekat esna
sında tehlikeli anlar geçirmiştir. 
Zeylan sahasındaki kıtaahmıza 
karargahtan getirdiği emri ver
mek maksadile müsait gördüğü 
bir düzlüğe inmişken üzerine 
ateş edilmiş, Asilerin ar asında 
olduğunu anlayarak, gaza bas
mak suretile tayyaresini sür•atıe 

havalandırmış, Üzerine açılan 
ateş ne kendisine, ne de motöre 
tesadüf ettirilememiştir. 

Diğer bir tayyaremiz sakat
lanıp yere inmeğe mecbur oldu• 
ğu halde rasıt, pilotu kıtaatımı-
zm bulunduğu mahalle indirdik
ten sonra tayyareyi sakatlığına 

rağmen Karaköseye kadar 
getirebi lmiş ve burada sahaya 
indiği zaman tayyare göçmüştür. 
Yaralanan tayyarecimiz yüzbaşı 
Salahaddin Beyin rakip olduğu 
tayyarenin motörüna bir knrşun 
isabet etmiş ve tayyare yere 
inmeğe mecbur kalmıştır. 

A!ilerin arasına düşen tayya
renin pilot ve rasıdına yapılan 

işkence tarif cdilemiyecek kadar 
fecidir . Yüzbaşı Salahaddin ve 
Şerafettin Beyler asiler arasına 
düşer düşmez Üzerleri aranmış, 
çırçıplak soyularak her biri tay
yarelerdeki telden iplerle atların 
arkasına bağlanarak sürükletil-
m ek suretile öldürülmüşlerdir. 

Tayyare ise yakılmı~ ve de-
mirden bir iskelet halinde isyan 
sahasında bulunmu~tur. 
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us yadan "nen heyet 
Rusyaya sıhhi tetkikata giden dok

torlarımız avdet ettiler 

Ru$yadaki hastaneler, hamamlar, ölü yakılan 
yerler hakkında izahat 

Rus shht müesse

23Temmuz 
Bugün meşrutiyet ila

nının yirmi ikinci -
yıl dönümüdür. 

Yenileşme ve inkılap yolunda 
sarfedilmiş her emeğe bir kıy• 
met veren Türkiye Cümhuriyeti 
23 Tem muzu bir bayram tanı-
mak suretile (1 O)T emmuzu tanıdı. 

Türk milletinin asri hayata 
uymak hususunda athğı ilk 
adımlardan birincisinin üzerinde 
bu tarih vardır. 

Bu adım eksikti, cezri değil
di. Fakat bir inkılap mukadde
mesi idi ki nihayet Ciimhuriyeti 
ilan edenler buna bir kemal 
vermiş oldular. 

Bu itibar ile bir inkılAp mer
halesine remzolan bu günü oku
yucularımıza kutlularız. 

Ankara, ( Telefon ) - Yarın 
(bugün) Milli bayram olması 
hasebile daireler tatildir. Bq
vekilimiz tebrikitı hususi suret
te Mecliste kabul buyuracaktır. 

Tahran sefirimiz 
selerinde tetkikat yap .. mr-~~-,...__,..~,..,...,,.___..,_,,.,......__.-=__.,....,.,..--.,.-..- ı·stı•fa etmi c. ve ye-
nxık lizere davet edl- y 

ıen heyet avdet et· rine Husrev B. ta-
miştir. yin olunmuştur Heyet azasmdan 
Rifat B. di yor ki : Mevsuk bir membadan aldığı-

mız malumata nazaran Tahran .. evveli Odesnya B 
sefirimiz Memduh Şevket ey çıktık. Burada bir sıhhi esbaba mebni vazifesinden 

çok müessesattan istifa etmiş ve isrifası kabul edi-
başka kemik ve ciğer Ierek yerine Sofya sefiri Husrev 
veremle ri için açılmış Beyin tayini tekarrilr etmiştir. 
aanatoryomlar vardır. 

Odesadan Mosko
vaya gittik. Mosko
vada dispanserler her 
hastalık ıçın ayrı 

değildir. Askeri has- ~-

tanelere asker :ıileleri de 
kabul edilmektedir. 

Rusyamn hemen her tarafın
da çocuk bakım evleri vardır. 
Amele kadınlar çocuklarını bu
raya bırakıyorlar. 

Sonra, umumi hamamlan gez
dik. Erkek ve kadın hamam
larının methali müşterek, fakat 
yıkanecak yerleri ayrıdır. 

Su tesisab ve kcmalizasyon 
da pek mükemmeldir. 

R.ıııyada içilecek su alelekser 

Narzan denilen ve kafkasyadan 

getirilen bir maden suyudur· 

. Moskovada krematoryom ~ 
n~len ölü yakma fırınını da gez
dık. Fırın 1000 derecei hararet
tedir .. 16 kilogramlık bir kadav
radan 300 gram kil çıkarıyor. 
Bu ~i~i ~ir kavanoza koyup üstüne 
sahıbının resmini yopıştırıyorlar. 
Bu_ kavanoz.lar orada muhafaza 
edıyorlar. Ölüleri yakmak mec
buri değildir. 

Rusy~da sıhhi teşkilata çok 
ehemmıyet verilmiştir. Bugün 
Rusyada tam 14 tane Tıp fakül
tesi vardır. 

Rusyada çok hürmet gördük, 
bundan dolayı çok müteşekkiriz. ,, 

----+- --
" V Ki ,, ın 

he iy leri 

Kuponlarımtzı 
saklayınız ! 

Kur•a yalnız hedlve .. 
lerln çeşiıleri 4ra5ında 
olacak, herkes kazana-

caktır. 

., 

Çiçerin istifa etti 
Paris, 22 (A. A.) - Muskova

dan bildirildiğine göre hariciye 
komiseri M. Çiçerin istifa etmiş, 
yerine M. Litvinof tayin olmuştur. 

Zengin mündericatla haftalık VAKiT yarın 

1 V -A-K .. 1- T 
ın 

Hedive kuponu 
No. 6 

• • mz 
• • gaze ecı er ı 

beyana ta lun u 

Vekil B. evelki akşam Yunan, 
dün ahşam da Rus sefaretinde 

yemege davetli idi 

Bu akşam Ankaraya dönüyor, Eylülde 
Rusyaya gidecek 

Evvelki gün Yalovadan şeh
rimize gelen Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Bey Tarabyadaki To
kathyan oteline inmiş ve vuku
bulan davet üze-
rine akşam ye- -
meğini Yunan 
ıefaretinde ye • 
miştir. 

Tevfik Rüştn 
Bey öğleye ka· 
dar otelde isti
rahat etmiş ve 

v• • 

öğle yemegını 

Dr. Rasim Ferit 
Beyin evinde ye• 
miştir. Saat on 
altı buçukta vekil 
Bey refakatinde 
C. H. fırkası u
mimi katibi Saf
vet ve matbu
at umumi müdü
rü Ercüment Ek
rem Beyler ol·_· 
duğu halde ote!e ~elmi;ı ve Fran
sız sefiri Kont dö Şambrönün 
ziyaretini kabul ederek yanm sa
at kadar görüşmilştilr. Bu sırada 
Ingiliz sefareti memurlanndan 
birisi gelmiş ve Ingiliz sefirinin 
bugUn ziyaret etmek istediğini 
söyleyerek randevü almıştır. 

Saat beş buçukta M. M. 
Komisyonu reislerinden Rivas, 
Holştat, Henderson, M. F oka1 
ve baş murahhasımız Tevfik Ki· 

mil Bey otele 
gelmişler ve T ev· 
fik Rüşttl Beyin 
yanında bir içti
ma yapılmıştır • 
iki saat süren 
bu içtimada ko
misyona verilme-
si istenen yeni 
tahrirat ve TUrk
Yunan itilafına
mesının sureti 
tatbiki hakkında 
uzun uzadıya gö
rüşülmüştür. 

Tahsisat mes .. 
elesi hakkında 
henüz kat•i bir 
karar verileme
mistir. Bu mesele 
Ankarada Maliye 

Vekileti ile Hariciye vekaleti 
arasında · göruşülerek halle-
dilecektir. Tevfik Rüştü B. 
dün akşam içtimadan sonra Rus 
sefaretinin vaki olan daveti ü
zerine motörle BüyUkderedeki 
Rus sefarethqnesine gitmiş, ak-

[ De\'amı 3 Onca sayıiamızd:ı ) 

Paris sefirimiz şehrimizde 

Fethi Beyin beyanatı 
"Avrupa ittihadı henüz tasavvur 
halindedir, fakat bu tasavvur bile 

faidesiz değildir,, 
Fethi Bev, Yalov4va gidip Gazi Hz.ne arzı tazimat edecek 

Paris büyük elçimiz Fethi 
B. dnn sabah saat altıda T eofil 
Gotye vapurile şehrimize gelmiş
tir. Fethi B motorla Sa.rıyerde
ki Necmettin molla beyin evine 
gitmiştir. Orada misafir kala
caktır. Fethi B. d~n kendisini 
ziyaret eden bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuştur: 

" Her seneki gibi muzuniyet 
alarak geldim. Eylül nihayetine 
kadar kalacağım, yarın " bugün,, 
Yalovaya gideceğim. Yatovada 
birkaç gün kalacağım. 

Fransa hükiimetile mUnaseba
tımız gayet dostanedir. lki Mem
leket arasında hallolunmamış 
muallak mesele yoktur. Henüz 
intaç edilmiyen bazı işler de 
Ankarada müzakere ediliyor. 

Düyunu umumiye meselesi hak· 
kında hamillerle cereyan etmekte 
olan müzakerat bittabi hükii-

m ; te ait hır iş değildir ve ala
caklılarla görüşülmektedir. Ya· 
kında Pariste düyunu umumiye 
meselesi hakkında hamillerle 

J 
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Emlak vergisi 
~·-Belediye emlAkinin h4ngi

lerinden 4lınmıvacak 1 
Yeni belediye kanunu muci

bince Eylülden itibaren belediye 
dairelerinden, belediye memurla
rının ifayı vazife etmelerine tah-
sis edilen ıube binalarından, be
lediye bahçelerinden, umuma ait 
olup akar olmıyan açık ve kapalı 
yerlerden emlik vergisi 'lımıya
caktır. Fakat vergiden istisna 
edilecek yerin umuma ait olması 
evirat getirmemesi lazımdır. 

Mesela me.zbaha, gazhane, kira 
ile verilen hal ve umuma ait 
olmadığı için tanzifat ahırlarından 
vergi alınacaktır. 

müzakerat yapılacağından elçi
liğimiz haberdar değildir. Bu 
meselenin nasıl halledileceği 
hakkında mütehassıs M. Ristin 
raporunu görmeden beyanı fiki
retmek mümkün değildir. Dü
yunu umumiye işleri Maliye ve
kaletile hamiller arasında müza
kere edilmekte olup sefaretin 
vaziyeti tavauut etmekten iba
rettir. 

Bütün cihan efkarı umumiyesl 
harbin aleyhindedir. Şimdilik 
A vrupada bir harp ihtimali ol-
madığı kanaatindeyim. 

Avrupa birliğine dahil olabi· 
liriz. Bu teıebbDslln sulha ay
nca yardımı olabilir. Geçen se-
ne Cemiyeti akYamın eylOl içti
maında vaki olan teklif üzerine • 
heyeti umumiye kararile Cemi· 
yeti akvama dahil olan 27 hn
kümetten bu bapta mDtalealan 
ıorulmutta. Bu htıkametıer per
derpey cevaplanm Yermektedir
lcr. 

du &eftplardan anl8f1h1or ki 
lı enilz odada uuh Ye mOhim 
bir f91 yokbm. Muele daha in
kişaf etmemlt bir tuaT't'Uf ha· 
lindedia. 811 meftll berinde ça• 
Iı,ılıyor. Bittabi mevmu buoJ. 
ması bile faideden hail değil• 
dir. Bize meseleyi malftmat ka
bilinden bildirdiler. 

HnkOmetimizin ne cevap ve
receğini bilmiyorum. HlikOmet 
buna lftlrak etmek istiyorsa 
mümklndllr. Cemiyeti Abama 
dahil olm•nm bittabi daha ta
bii ve 1J1 olmda. Fakat zanne-
diıoram ki Cemiyeti Akvama 
girm.._ de Amıpa Birliğine 
qtlrak ilmek kabildir. 

F ...... ile aktettiğimh ticaret 
muahtd... mucibince iktıaadt 
•Dmeebatmm hıkitaf etmekte 
ft ....,. edilen tarifeye tevfikan 
eua mllbadeleıi normal bir hal
de cereyan etmektedir.,, Dua 
F ethl beyi Dtıyuııu umumiye da
i.nleri Yekill Zekii B. ve bazı 
doıtlan ziyaret etmiılerdir. 
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gömlllmüştil ki gözleri deiil, ge
cenin karanlığı arasında geçtiği 
ıokaklan ayaklan gibiiyor ve 
ayakları onu aürUkliiyordu .•• 

Mazhar Beyin evi önüne gel-
diği zaman onun öksürfiklerile 
kendine geldi • 

Her gece dinlediği bu öbll
rUkler , bu sessiz sokakların 
ıüktinunu tahrif eden yegine 
ıeda idi • Ve RUttU, her defa
ıında bu evin yanından, içinden 
cenaze çıkmıı bir · evin yanın-

dan geçerken ve yahut ayak 
altında kalmıı bir ölünün cese
dine basılırken duyulan vahıi 
bir acı ile geçerdi • 
Ekıer geceler Mazhar Bey, 

pencere önünde oturur, gecenin 
nemli havasını hasta ciğerlerile 
içerdi •• 

Hududun 
tashihi mevzuu 

tahdidi değil, 
bahistir 

[Ustaraft 1 inci sayıfamızda ] 

Hudut meıeleıl 
Şarkta emniyetin kat'i ıurette 

T eessÜJÜ için hududun tashihine 
lüzum görillmekte olduğunu yaz
mışbk. Bu hususta ıehrimi:ıde 
hariciye vekilimizle Rus sefiri 
ve Iran maslahatgüzan arasında 
müzakere cereyan edeceği şayi 
olmuştu. 

Bugünkü aayımızda münderiç 
beyanabnda görüleceği üzere 
Hariciye vekilimiz Istanbulda 
böyle bir müzakere olma
yacağına söylemiştir. Diğer taraf· 
tan İran maslabatgüzan Mehmet 
Han Siit şunları aöylemiıtir: 
- Türkiyenin şark tarafındaki 

isyan hadiıeıinden dolayı TUr· 
kiye ile lran hükumetleri arasın· 
da husule gelen sui tefebhnmler 
zail olmuştur. Bu hususta Anka
rada hariciye vekili Tevfik Ruı
tn Bey ile çok dostane surette 
görilşerek icap eden izabab 
vermiıtim; 

Tesadüfen ayni trenle Istan
bula hareket etmekten biliatifa
de yolda da kendilerile hususi 
müsahabelerde bulundum. 

Resmi temaslar ancak Anka
rada yaplabilir, Ankara haricinde 
reıml bir ııfatım yoktur ki bir 
müzakere vaki olabilisin. 
Ruı sefirinin isyan meaelesile 

meşgul olduğundan malGmabm 
yok.tur.. 

Tllrk-iran tahdidi hudut ko
misyonu bugOnlerdo ite başlaya• 
cakbr. Hudut boyunda llzım 
gelen ftaretleri koyacaktır. Şark 
hududunun tashihi mevzubahiı 

değildir. 

Tenkil har~kltını yapan Tnrk 
ukerleriııin iran topraklarına 
geçtiklerine dair neıriyat hak· 

kında bize hiç bir malumat gel
memJıtir. Fakat b6yle bir hadi
seye hiç ihtimal vermiyorum. 

Zaten hnk6metimiz eşkıyanın 
İran aruiıine iltica etmelerioe 
meydan vermemek için tedabir 
aldıiına &öre, böyle askeri bir 
hareket mevzuu bahsolamaz. 

Hudut boyunda isyan ve ıeka
Yet hadiaelerino meydan verme
mek hU1usunda iki hükOmet bO
yllk bir aamimiyetle mtiıte
rektir.,. 

İran m11lahatglizannm mevzuu
balıaettiği taddidi hudut keyfiye
tini Türk re~mi makamlan bu 

Mazhar Bey, talisiz bir genç· 
ti. Tıbbiyeden çıkalı dört sene 
olmamıştı • Nahif, narin bir de
likanlı idi. Yilzil, san'atina iti-
nah bir heykeltıraı tarafından 
işlenmiı tıraşide bir eıeri san'at 
kadar gllzeldi • 

lpek gibi kumral saçlan, ıi-
yah bir kavsi andıran kaılan, 
iri bOyBk gözleri ve genif alnile 
Doktor Mazhara, bilqUpbe, bi
lamubaleğa bir insan güzeli 
denebilirdi •• 

Talebelik zamanında Üskll
dardan Tıbbiyeye gelirken kaç 
kız ve kadın, onun yolunu bek· 
ler, ve kaç evin camlan, onu 
baktırmak için fiskelenirdi. Bu
na rağmen Mazhar , hayabnı 
mesleğine hasretmiıti • 

En biiyiik emeli büyUk bir 

sırada mümkün görmemektedir
ler. O havalide askeri harekit 
wku bulmakta iken bu komis
yonun faaliyetine devam etmesi 
muvafık görülmemiştir. Hududun 
esaslı surette tashihi lüzumu 
ehemmiyetini muhafaza etmiştir. 

lr4n gazete~i ne divor? 
Tahranda münteıir İran ga

zetesinin son posta ile gelen 
nUshasmda Ağndağı hadisesi 
münasebetile bazı neşriyatta bu
lunulmaktadır. fran gazeteıi asi
lerden Halit Ağanın Iranda teç
hiz ve teslih edildiğine dair olan 
haberlerin doğru olmadığını, 
hududun kapatıldığtnı, iki tara-
fın emniyetini arbrmak için hu
dut memurlarının birlikte çalı~
malannın teklif olunduğunu ve 
lran hükfımetinin Türkiye dost
luğuna ehemmiyet verdiğini, da
hili emniyet mesaili lranın esaa 
siyaseti olduğu halde bütün bu 
prensipleri bozmasına Ye bir 
avuç Kürdü himayesine imkln 
olmadığım yazıyor. 

Slmiko 1Jld6rifld'IJ 
Paris 21 (A.A) - Havas ajan

sının Tahran muhabiri tarafından 
gönderilen bir telgrafa göre, bir 
çok senelerdenberi hudut hava
lisinde bir takım cinayetler yap
makta olan maruf Kürt eşkiya• 
ıından Simiko, Iran kıtaab tara
fından 61dUriilmUıtür. 

K6r Hüseyin ve o§ulları 
Son hadiseler arasın da •• Kör 

Hüseyin paşanın oğullan,, nın 

isimleri de geçmektedir. Hayda
ranh aşireti ~eisi olan Kar HU
ıeyin paşa, Aptulbamidin mille
tin başına musallat ettiği bela· 
lardan biridir. 

Hamidiye alaylannda birden 
kaymakamlık rütbesi alan bu 
ıerseri ile kardeıl Kürt Emine 
bir müddet sonra Aptülbamit 
tarafından paıalık rlitbeıl veril
miı, bu herifler bu unvana sığa· 
mıyarak ıark vilayetlerimizde 
uzun zaman çapulculuk edip 
bUyUk bir servet aahibi olmut· 
lardır. 

Metrutiyetten sonra kısmen 
sakin duran ve idaresindeki 
genit sahadaki köyleri istismar 
edip ıervetini artıran bu dere 
beylerini 329 da ıark vilayetle
rimizde seyahat eden ermeni 
patriği ziyaret etmif, kör Huae· 
yine 500 altın götüren patrik 

doktor olmakb. Onun için geçici 
rabıtalara kendisini kaptarmı • 
yor, çok zamanlar güneş bata· 
na kadar Tıbbiycdeki teşrih
haneden veya IAboratuYardan 
çıkmıyor, orada başı masaya 
eğilmif, kuvvetli bir aıkla, can
dan bir muhabbetle fasılasız ve 
imtidatsiz çalıııyordu .. 

Doktor, mektepten çıktıktan 
sonra maceralara ablmak heve
sinde olmadığından evlendi • 

Dilşat Hanımla evlenmekle 
Doktor, hayatında ilk defa inki
san hayala uğradı. 

Doktor, ciddi olduğu kadar 
Dilşat Hanım isminin milsem
maıı bir kadındı. Ciddi mevzu
lar üstünde konuımıya taham• 
mülü yoktu. Bebek gibi güzel, 
fakat ev işlerinden habersiz, 
pasakh bir mahJuktu. Her sine
mada bulunur, hiç bir tiyatroyu 
kaçırmazdı. 

Buna rağmen bayatından 

memnun değildi. Evlendiklerinin 

Bulgar gazetecilerinin 
daveti 

Matbuat cemiyeti, dün Bul
garistan gazetecileri federasyo
nu namına Sofya gazetecileri 
cemiyeti tarafından bir davet
name almıştır. Cemiyetimizden 
bir heyet ağustos iptidalarında 

Bulgaristam ziyarete ve kendi· 
lerinin misafiri olmaya çağırıl· 
maktadır. 

Mütemmim malümatımıza göre 
Bulgar gazetecileri ayni zaman
da Lehli gazetecileri de davet 
ve ağustosun 2 sinde Varnada 
buluşulmak üzere bir haftalık 
bir program tertip etmişlerdir. 

ermenilerin kllrtlerden yardım 
görmesini temin etmiştir. 

Umumi harpte kör Hüseyin 
ermeni köylerini de yağma et
miş, ıark vilayetlerimizin Rus 
ve ermeni kuvvetleri tarafından 
ifgali üzerine oğullan ve yakın 
tavabiile Konyaya gelmiş, müta
rekede memleketine dönmilştü. 

Kör Küseyin şarktan orta 
Anadoluya gelirken üç katır yü· 
kü mecidiye, altın nakit ve zi-
kıymet avani ile geldi, döner
ken gene bu servetinin kısmı 

azamı beraberdi. Fakat gene 
hükumet tarafından köylerine 
kadar iaşe v.e ibateleri temin 
edildi. 

Maslup Şeyh Sait, isyanı çı
kardığı zaman kör Hüseyin ve 
kardeşleri bu isyana müzaheret 
gösterdiler. 

leyanm tenkilini müteakıp kör 
HUseyin ve bazı adamları şark
tan alınarak garba nakledildi, 
Kayseride iskan edildiler, 

Kardeşi Emin ölmüştü. Eminin 
yetişmiş oğullan ve öz küçük 
kardeşleri Izmire gönderilmişti. 

lzmir, Manisa, Alaşahir, Kasaba 
ve havalisinde kendilerine en 
güzel bağlar ve köşkler tahsis 
edilmek, iaşeleri en mükemmel 
bir şekilde temin edilmek sure
tile iskan edildıler. 

Oğullanndan bir kaçı isyan
la yakın alakadarlıklarına bınaen 
irana kaçmışlardır. Kör Hüse· 
yin pafada bir aralık Kayseri· 
den kaçarak Halebe gitti, orada 
Türk diifmanlarile buluştu. Son
ra iran hududumuza geldi, fa
kat bir müddet sonra burada 
eıkiyadan Hacı Masanm oğlu 
Medeni tarafından katlolundu. 

Kör Hüseyioin oğulları hudu
dumuzda pkavete devam etti
ler, son harekatta da amil ol· 
dular. 

birinci senesinde karı koca ara
sına bir anlaşamamazlık girdi. 

Dilşat Hanımın noktai naza
nna göre doktor Mazhar gibi 
bir adam evlenmemeli idi. 

Bu adam, böyle gece yarıla
rına kadar yazı masası başmda 
mütemadiyen önündeki kitabm 
sahifelerini çevirmekle ölüme 
çare mi bulmak isteyordu? ..• 

Doktor, kansının zorile bazen 
sinemaya gittiği zaman, Dilşat 
Hanım emindi ki kocası gözile 
sinemayı seyrediyor; fakat ruhile 
kendi tetebbu ileminde yaşı
yordu. 

Bazen Dilşat Hanım, onun 
muaheze ettiği zaman Doktor 
derdi ki: 

- Karıcığım!.. ilmi, fenni, te· 
tebbliü, her ıeyi bir tarafa bı
rakahm; fakat her şeyden evvel 
şunu düşünelim ki geceleri sahi
feleri biribfri üstüne devredilen 
fU kitaplar, bu memlekette bana 
şöhretimi temin edecek ve her 

Telgraflar J 
• 
ilk tren 
Sıvasa vasıl oldu 

Gazi hazretlerinin Baş. 
vekilimıze telgrafları 
Akara, 22 ( A.A. ) - Reisi• 

cümhur Hazretleri Demiryolunun 
Sıvasa varması münasebetile Baı· 
vekil ismet Pş. Hz. lerine ıu 
telgrafı göndermişlerdir. 
0 Demiryolunun Sıvasa vasıl olması 
memleketimizin imar ve ikbsat 
hayatında pek mes'ut bir hldise• 
dir. T ebşiratmızdan çok mem• 
nun oldum. 

Yurdumuzun her kfSşesini çe
lik yollarla biribirine bağlamayı 
emel edinmiş olan zati devletleri 
başta olmak üzere Cumhuriyet 
hükumetinin tayanı takdir azım 

ve sayinden doğan bu muvaffa
kiyetten dolayı zab devletlerile 
mesai arkadaşlarınızı tebrik ede· 
rim. 

Rclslcllmhar 
Oazi Mustafa Kemal 

H. Rıfat Bey 
Rodosa çıkmak iste· 
mişsede Muğla valisi 

buna mümanaat 
etmiştir 

Ankara, 22 Telefon - (Ana 
farta) vapuru (F ethiye)den lstan• 
bula gelirken Rodos'a uğradığı 
zaman vapurda bulunan avukat 
Haydar Rifat Bey Rodosa çık 
mak istemiş, Fakat pasaportu 
olmadığı için yolculardan Muğla 
valisi tarafından mümanaat edil-o 
miştir. 

il8mın tenfizi tebliğ 
edildi 

Ankara, 22 ( Telefon ) -
Haydar Rifat Bey hakkında 
Temyiz mahkesince verilen kara
rın ilamı dnn Ankara müddei 
umumiliğine gelmiş ve muma iley 
hin hapsı hususu bugün İstanbul 
muddei umumiliğine bildirilmiştir. 

H. Rif at Bey Adnan 
va purile geliyor 

lzmir 22 (V akıt) - Haydar 
Rifat B. hakkında vaki olan 
tayidattan dolayı şikayet etmiş 
Temyiz mahkemesinin hakkındki 
kararın, yeni öğrendiğini ıöyle 
miştir. 

Haydar Rifat B. Adnan vapu
rile lstanbula gitmektedir. 

töhret ·bütün zevkleri bir taraf
bize eyi ve müreffab yaşamayı 
temin eden serveti getirecektir .• 
Ve sonra unutma ki ben, haya

hmı yalnız ilme ve karıma haı
retmit bir adamım. Bunun hari· 
cinde benim için bir tek Alem, 
bir tek eğlenti mevcut değildir. 
istemez misin birgDn kocan, 
bu memleketin en büyük doktoru 
olsun, onun şöhreti bu ufuklara 
dar gelsin, hayatlarını kurtar
dığı insanlar, yüzlere, binlere 
baliğ olsun ve o, bu adamlan 
gördükçe gövıü hakiki bir ifti· 
har hissile şişsin. Bundan daha 

büylik ne zevk istiyorsun, Dılıat?. 
Hayat, sadece eğlentiden ibaret 
değildir. Hayalı sadece eğlenti 

addetmek, kaba Ye iptida! bir 

telakki olur. Hayalın maddi zevk
leri yanında bir okadar da ma· 
nevi zevkleri vardır •.• 

(Bitmedi) 
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Şehremaneti Haliçte balıklar 
için bir havuz ıraptıracak 

Bu suretle lokantalarda canlı balık 
bulundurulabilecektir ! 

T~#~kkül ed~n Tdrk-Norveç grupu Rvrupava 
canlı balık ihracı için teıebb6.$lerde bulunuvor 

Şehremaneti (stanbulda tutu
lacak balıkların canlı olarak mu
hafazası için yeni bir karar 
Vermiıtir. Bu karara göre Ha
liçte büyük bir havuz vücuda 
getirilecektir. Emanet heyeti 
feaniyesi elyevm bu hususta 
tetkikat icrası ile meıgul bulun
nıaktadırlar. Bu suretle lokan
talarda canh balık bulunabile
cek, mllıteriler arzu ettikleri 
balıklan g6zlerinin önllnde te
nıizletecek, pişirtecek ve yiye
bileceklerdir. 

Diğer taraftan canlı balık 
nakli için bir Türk .. Norveç 
gurupunun teıekkül ettiği yazıl
mıştı. 

Gurup balıklan canlı olarak 
nakletmek hususunda ancak bir 
iki sene evvel keşfedilmiş bir 
usulll tatbike çalııacakbr. 

Bu uıul ıudur : 
Vagonlar llzerinde boru ha· 

Hariciye 
[ Ustarafi 1 jnci sayıfamızda ] 

tam yemeğini orada ye-miştir. 
Vekil 8. refakatinde Tevfik kA
mil B. olduğu halde bu alqam
ki ekispreale Ankaraya dönecek
tir. 

Vekil B. dlln kabul ettiği bir 
n:ıuharririmize ıu beyanatta bu
lunmuıtur: 
-"Reisicllmhur Hz. ne ar:ıı ta

zimat etmek ve Hariciye veki-
letine taall\lk eden hususat hak
kında irade almak üzere geldim. 
Y ann akşam (buglin) Ankaraya 
dönllyorum. 

IJtanbultkt m'ifuılcere 
ıavuıllJr 

-latanbulda Rua-tran sefirlerinin 
lttirakile bir mUzakere yapıla
cağından haberim yoktur. 

· SCSylediğim gibi hemen Anka
raya d6nllyorum. 
lran h6kdmetl ile mffna

Jebatımız 
-Yakında iki hükumet arasında 

teab olunan notalar neşroluna
cakbr. Bu notalar iki memleket 
•raıındaki ıiyaıi milnasebatı 
izah edecektir. 

Avrupava $evahat 
-Eylülde Moskovaya giderek 

Karabana iadei ziyaret edeceğim. 
T eırini evvelin yirmisine doğru 
da M. Venizelos ve M. Mihalo
kopoloı Ankaraya geleceklerdir .. 
Başvekil Pı. ile birlikte bir Av· 
rupa ıeyabati henfiz takarrfir 
•tmeaıİftir. 

Komf$pon aUJlarfle 
temaJÜJr 

Komisyon azalarile H. vekaleti 
.. komisyonun eski reisi olmak 

linde tertibat vücuda getirilmek
te, bu borular içine balıklann 
8 gün yaşayabileceği miktarda 
su ve manüpUlasyonu temin ede
cek vasıtalar konmaktadır. Ba
lıklar ağla tutulmakta, diri diri 
vagonlann üıtUne nakledilmekte 
ve istenilen memlekete sevko
lunmaktadır. Elyevm Norveçten 
birçok yerlere bu usul ile nak
liyat yapılmaktadır. 

Gurup teşebbüsabnda muvaf
fak olursa lstanbuldan Ankara· 
ya, Berline, Parise ıevkiyat ic
ra edilecektir. 

Milteıebbisler bu hususta ilk 
evel Şark demiryollan ile anlq
mak istemektedirler • 

Demiryollar idaresi birkaç 
vagon vermiye muvafakat eder
ıe gurup bunlarda kendi para
sı ile lazımgelen tadilata yaptı
racak ve derhal faaliyete girişe
cektir. 

Balık ihracatımızı artıracak o
lan bu teıebbns memleket lkh
sadiyatı hesabına kirlı bir iş di
ye telakki edilmektedir. 

Gurup ayni zamanda öldürül
milf balıkların nekadar zaman 
mu haf aza edilebilecekleri hak
kında da tetkikat yapmış, bun
lardan Kefahn 20 gün müddet
le canlı denebilecek tazelikte 
muhafazası imkinının mevcudi
yeti neticesine varmııhr • 

vekilimiz 
ııfatile konuttum. Tahsisat meı'· 
elesi ile alakadar değilim. Yunan 
hllkQmetile yapılan itilifnameleri 
imza ettim. Bu hafta içinde teati 
edilecektir.Hllktlmet ve komisyon 
timdiden tatbikata başlamıştır. 
iki htlkümet itilAfnameyi tama .. 
mile dostluğu takviye edecek 
bir zihniyetle tatbika azmetmiştir." 

M. Holştat 
Muharririmize neler 

söyledi? 
M. Mübadele komisyonunda 

dlln sabah reisler toplanmıılar
dı: Saat 13,30 da Tcvfık Kamil 
Bf. T arabyaya Tevfik RUştil Bf. 

ile tahsisat meselesini gör~mi
ye gitmişti. Bitaraf azalar da 
Tevfik Rüştü Bf. tarafından da
vet edilmiş ler.di. 

Bir muharririmiz Mösyö Holı 
tatla, daha T arabyaya gitmeden 
enel görüşmüttür. Mumaileyh 
şu beyanatta bulunmuştur. 

- Şim4iki halde biz henllz 
iki hükümet arasında teati edil
memiş olan itilifnamenin bize 
resmen tebliğini bekliyoruz. Buu· 
dan sonradır ki, biz, bitaraflar 
yeni itilafname mevadı mucibin~ 
ce tedbirler alabilir ve tatbika
ta geçebiliriz. Bu gUn eski iti
lafname ve anlaşmalar üzerine 
hareket edebiliyoruz. 

- Bir heyeti umumiye içti
maı yapacak mısınız? 

- Yeni itillfname tatbik e
dilmedikçe zannetmem. Şimdi 

Tevfik RUştO beyi görmiye gi
diyoruz. Kendisile görüseceğiz. 

9,500,000 
liraya 

malolan tesisat 
Elektrik şirketinin yeni te

sisatı dün merasimle 
kuşat edildi 

Elektrik şirketinin Silihtara
ğadaki fabrikasında iki seneden 
beri tesisine çalıştığı yeni kazan 
ve makinelerin küşat resmi dün 
merasimle icra edilmiştir. 

Bu münasebetle tertip edilen 
ziyaret için hazırlanan hususi 
motörler saat 10,5 ta davetlileri 
Karaköyden almış ve fabrikaya 
götürmüştür. 

Merasime iıtirak edenler me
yanında bazı meb'uslar, vali ve 
şehremini Muhittin, C. H. F. 
müfettişi Hakkı Şinasi, vali mu
avini Fazlı, polis mUdUrll Ali 
Rıza, Belçika sefiri ve sair sefa
r etler erkim, matbuat mümessil· 
leri ve de•air e:rkAm hazır bu
lunmu~lardır. 

Silihtarağada davetlileri elek
trik ıirketi mildOrü umumisi M. 
!!ansea karıılaım.,tu-. 

Ytnl f abrl1tanm httrkt mtıNrm"fıjt 

Bundan ıonra M. Hansea bir 
nutuk irat etmif, ıirketin kısa 
bir tarihçesini yaparak yeni te
sisahn 9,5 milyon Türk lirasına 

malolduğunu, bunun 50 bin ki· 
lovat kudretinde 5 turbinden i
baret bulunduğunu söylemiştir. 

M. Hansesi müteakip tirket 
namına meclisi idare reis vekili 
Uıakizade Halit Ziya B. gelen
lere teşekkür etmiş ve davetli
leri fabrikalan gezmeğe da
vet eylemiştir. Tesisatın görül
mesi yanm saat sürmüı, bundan 
sonra davetliler çay ve pasta
larla izaz edilmişlerdir. 

Şehremanetinden : 
Cemiyeti Umumiyei 

Belediye 27 Temmuz 930 

tarihine müsadif pazar 
günü saat 14.te içtima 
edeceğinden muhterem 
~zanın teşrifleri rica 
olunnr. - M. Hendersonun 

mezuniyeti 
Bitaraf azalarından Mösyö 

Henderson cumartesi günU sene
lik mezuniyetini istimal ederek 
memleketine gidecektir. 

Mösyö Henderson, bir ay isti· 
arhat ettikten sonra EylUlde 
toplanacak olan Cemiyeti akvam 
meclisinide memleketini temsil 
edecek ve üç hafta devam ede
cek olan müzakerattan sonra Is
tanbula dönecektir. 

'Ticaret odasının hafi içtimaında 
neler görüşüldü ~ 

Tütünlerimiz hakkındaki Yunan teklifi 

Alakadarlar Balkan tröstüne dahil 
olmamız için diyorlar ki ... 

Yunan hükumeti, hnkumetP (Mihalakopuloı) 30 Haziranda 
mize bir müracaatta bulunmağa bir Yunan gazetesine vaki be· 
karar vermiştir. ·rntnn yetiştiren yanahnda bu meselenin tek-
Balkan hnkG - rar mevzuubabs olabilecek bir 
metlerinin bir- aafbaya girdiğini, Türklerle olan 
!eşerek arala- ıon anlaımanın bu nevi müzake-
nnda (Şark tll- ratı kolaylatbracağını, hatta An-
tilnleri inhisan) kara hükumetinin sabık sefiri 
namile bir tröst Cevat Beyin evvelce mllsait bir 
teşkil etmeleri- zamanda Tllrkiyenin bunu hüsnü 
nin çok faydalı tellkkiye amade olduğunu bil-
'>lacağı fikri bu dirdiğini söyledi. · 
mllracaata esas Aynca M. Venizelos'un riya-
olacaktır.Haber ıetinde içtimalar akdedilerek 
aldığımıza glSre ~lSyle bir teklif icrası muYafık 
YunanWarın bu ..... ·• görllldü. 
teşebbüsn tft· 'flak~t Nez/hl bey TrlJJt Javdalı mı, zararlı mı? 
tnncülerimiz tarafından ehemmi-

yetle kartılanmış, iktısadiya- Tröstler tabii çok faydalıdır. 
Netekim Fransızlarla Almanlar bmızı çok yakından allkadar 

eden bu meıelenin mUzakeresi çelik hususunda uyuşmuılardır. 
·için Ticaret odasında hafi bir Tiitun için Balkan hU~ümetleri· 

nin anlaşmaları da iyi neticeler 
içtima yapılmışhr. 

iki aaat devam eden içtimada •erir. Fakat bu mesele il.zerin-
bir takım aza bunun sırf Yunan de her ıeyden evvel Yunaniı· 
mahıulünün himayesi ve .zarardan tanın yaptığı gibi hUkiimetimi
kurtanlması için bulunmuı bir zin de ciddi tetkikat icra ettir
çare olduğunu ileri sürmütler mesi lbımdır. Çünkü kartı· 
bir kısmı da Şark tütün istihsa· mızda hesabını yapmlf, hazırlan
libnın seneden seneye fazlalq- mıt bir memleket vardır. 
ması yUzllnden mOıteri buluna· Yonanlıların gizli 
mamak tehlikesine tröstun mani emelleri mi var? 
olacağmı iddia etmişlerdir. Diğer taraftan alaka dar bir 

Nihayet cereyan eden bir çok zat da böyle bir projenin yalınız 
münakaşalar neticesinde milsbet Yunanlılar için faidesi olacağını, 
bir karar Yerilememiı ve ticaret Yunanlaların gizli maksatları bu: 
odası ticareti hariciye raportöril Junduğunu söyleyerek şu izahab 
Hakkı Nezihi beyin tiltüncülüğil- vermiştir: 
müz tlzerinde tetkikat yaparak - Yunanlıların fikri bir ıark 
bunu bir raporla oda meclisine tutllnleri idarei inhisariyesi yap
bildirmesi muvafık görillmüştllr. mak ve Selaniği merkez ittihaz 

Cihan piyasasında ku•vetli bir etmektir. Bu suretle Selinik 
yer tutan TOrk tilt~nlln~ yet~ş- ilerleyince orasını ayrıca balkan 
tirenlerin böyle bır troste gır- memleketleri için ticaret merkezi 
meıi ne gibi neticeler tevlit diye ilin edecekler ve yıllardan
edecektir? Bunu öğrenmek için beri arzu ettikleri balkan hllktı
dün bir arkadaşımız muhtelif metleri ticaret sergisini de ora da 
alikadarlarla görllşmilt ve iza· açacaklardır. 
hat almıştır: 

Fikir nereden çıktı? 
Bu hususta en salahiyettar 

bir zılt Yunanlıların bir tröıt 
teşkili için Oç senedenberi uğ
rattıklannı söyleyerek ıu izah.ati 
vermiştir: 

- Yunanistanda bunu ilk 
evvel ortaya oimdiki hariciye 
nazırı ve sabık Londra sefiri 
(Mibalakopulos) atmıf, hükume
tine gizli bir rapor göndererek 
Türk, Bulgar, Yunan ve hatta 

Yugoslavya gibi Şark tntnnn ye
tiştiren büktimetlerin aralar~nda 
bir anlaşma yaphkları takdırde 
mOşterek çalışmalannın Yuna
nistan için çok faideli olacağını 
bildirmişti. 

Bunun üzerine Yunanistan 
mütehassıs heyetler teşkilile 
bunlan Avrupaya gönderdi. 
Tetkikat yaptırdı. ve nihayet 
kararın tatbikahna girişti 

Teklif ilk önce Bulgaristana 
yapılmıştır. Bulgarlar bunu muva· 
fık görerek kendi aralannda 
hususi bir teşkilat yaptıktan 
sonra tröste iştirak edeceklerini 
bildirdiler .. 

Türk • Yunan itilafının imza
sından sonra müsait zamanın 
geldiğini gören Yunanlılar mese
leyi hemen canlandırdılar ve 

• 

ZekAiB. 
Muharririmize neler 

söyledi? 
Geçenlerde Ankaraya giden 

Türk dayinler Yekili ZekAi bey 
dlln ıabah ıehrimize gelmiftlr. 
Zekai B. bir muharririmize fUD
lan söylemiştir : 

" Ankaraya hususi iılerim için 
gitmiıtim. Bundan bilistifade 
Maliye vekili ile de göriiştUm. 
Düyunu umumiye mllzakeratı 
hakkında ıöz söyliyecek vaziyet
te değilim, bu hususta ancak 
vekil B. mal\lmat Yerebilir. lstan• 
buldaki işlerimi bitirdikten sonra 
Ağustosun ilk haftasında Pariste 
bulunacağım.,, · 

Do!}um 
Akşam gazetesi muharrirlerin

den Mustafa Rağıp Beyin bir 
kızı doğmuştur. Arkada9ımızı 
tebrik, yavruya uzun ve mes'ut 
bir ömllr temenni ederiz. 

itizar 
"Bu kadın katil değil,, tefrl· 

kamız mUnderecabmızın çoklu
ğuna mebni bugün dercedilemedi. 
Karilerimizden özur dileriz 
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Seyyahlar 
l\'levsimi olmadığı halde 
şehrimize fazla sey

yah geliyor 
Dün ıehrimize Teofil Gotye 
unı ile 70. 80 Amerikalı vap ,,

1 aeyyab gelmiıtir • Bu~nn ög e-
dcn sonra döneceklerdır • 

Bugün Lotü• vapuru ile 
Suriyeden 150 Ameriliah seyyah 
daha ıelecektir. 

Bu ıene turizm mevsımı 

geçmif olmasına rağmen. ~~ 
kadar çok seyyahın ıehrımm 
ziyareti bir tesadüf eserinden 
başka bir şey değildir • 

Çn.nkü, Almanyada Bavyerada 
Oberammergan isimli kUçilk ve 
2000 nüfuslu bir şehir vardırki, 
.orada ,. faanm ihtirasa ~ bir piyes 
halinde oynanır. Bundan iki 
•ene evvelden bu eserin temsi( 

edileceği reklam edilmiş ve 
binlerce •eyyah celbedilmişti • 
Bu aeyyahlardan bir çoğu da 
oradan gelmektedir • 

Bundan baıka V ama plajla· 
nnda da bugün 70000 kişi mev
cuttur. 

Varnadan lstanbula gidip gel· 
me, Bulgar vapurlannın hususi 
bir tarifesi ile ancak on lira 
kadar bir paradır. Bunun için 
oradan da çok seyyah geliyor. 

• albuki biz Sirkeciden Flor
yaya er deı .iyoruz. Çünkü Var
naya gıdıp gelme 10 liraya mu

kabil, Florya için de aıağı yu
kan ayni parayı vermek mecbu
riyeti •ar. 

1 SPO~ 1 

Varna Şampiyonu 
ugün geliyor, ıehri

nizde 2 maç yapacak 
V ama şampiyonu olan takımın 

Şerimize gelerek maçlar yapaca
ğuıı yazmıştık. Bu takım, bugün 

•nt bir buçukta Vama limanın• 
dan tehrimize gelen Bulgar va
purile gelip karaya çıkacakbr. 

Bu takımla iki maç yapılacak 
birisini F enerbahçe ile, diğe
rini de Gençler muhteliti ile 
oynıyacaktır. 

Bu gençle muhtelitinden çok 
ıeyler bekliyoruz. Hatta bunlar 
iyi yetiftirilerek gelecek aene 
mısırda yapılacak ıark kupası 
maçlanna iıtirak edebilirler. 

1 KüçC.k haberler 

Gelen seyyahlar - Dün Tofil
galyc vapurile şehrimize ı 85 Amerikalı 
seyyah gelmiştir. 

Yeni mezunlar - Bu sene lstan

bulun bütün mekteplerinden 10,000 i 
mütecaviz talebe mezun olmuştur. 

DarOşşafaka'dan vergi - Def
terdarlık DarilHafaka'dan 2000 lira vergi 

Yerli mallar sergisi 
Salonlarda hazırlığa hararetle 

devam olunmal> tadır 
Sanayi birliği 11 Ağostusta 

Galatasaray lisesinde açılacak 
ikinci yerli malJar sergisinin 

.tanzimine hararetle devam et
mektedir. 

Bunun için her grup kendi 
pavyonunu sUslemeğe bqlamıştır. 

Hazırlanan programa göre ser
gi 21 salona ayrılmış, holler, ko
ridorlarda da aynca kUçük meş
herler tesis olunmuştur. 

Methallerden girince soldaki 
bliyük ıalon müstabzaratı tıbbiye 
ve ıtriyeye tahsis edilmiş; karşı-

Ressamlar 
Galatasarayda bir sergi 

açıyorlar 
Ressamlar güzel san'atlar bir

hğinde toplanarak 2 ağustosta 
Galatasarayda açılacak olan re· 

sim sergisi için 
bulunmuşlardır. 

hazırlıklarda 

Sergiye 40-50 kadar ressam 
eser verecktir Mahaza serbest 
olduğu için herkes eser verebi· 
lec~ktir. 

Sergide lstanbulda şimdiye 
kadar teşhir edilmiyen eeerler 
teşhir edilecektir. 

Jüri h~yeti önümüzdeki cumar
tesi günü Galatasarayda topla
narak eserleri tefrik edecektir. 

Ressamlann umumi heyetleri 
de 5 ağustosta toplanacaktır. 

Ziya B. 
Tevkif ane müdürü hak
kındaki tahkikat bitti, 

karaı· yazılıyor 
lıten el çektirilen tevkifane 

mildürü Ziya B. hakkında ikinci 
mllstantiklikee yapılan · tahkikat 
bitmiştir. 

Müstantik, Ziya B.i isticvap 
etmiş, tahkikatı bitirince evrakı 

mütaleası alınmak üzere müddei 
umumiliğe vermiştir. 

Müddei umumilik mütaleasını 
bildirmi~, evrakı iade etmiştir. 
Kararname yazılmak üzeredir. 

Maliye vekilimiz ne zaman 
seyahata çıkacak 

Ankara,23 (Telefon) - rvLI'ye 
Vekilimizin, Paris sefiri F etbi 
Beyin şehrimize muvasaletinden 
aonra Avrupaya hareket edece
ği söyleniyor. 

l\ılalullere tevziat 
Tütün beyiyesi yüzde ikilerile 

malw uaziler pazarının tasfiye-
t'. 

ıinden toplanan paraların malul-
lere dağıtılması için defterdar· 
hklara emir verilmiştir. 

sındaki salon ~a konserve çuku · 
lata ve mcvaddı gıuaiye sana
yiine ayrılmıştır. 

Bunlardan maada bir çok tri
kotaj, deri, makine, kuş tüyü 
sırma erbabı sanayiile tütUn inhi· 
san, Süreyya paşa fabrikası, 
sanayi mektebi gihi müesseseler 
de ayrı pavyonlarda yer almış
lardır. 

Sergi heyeti tertibiyesi ayrıca 
mektep bahçesinin gazino haline 
ifrağı için bazı tertibat almak
tadır. 

Darütfünundaı 

•• •• Lozan gunu 
Hukuk fakültesi tara

fından yarın tes'it 
edilecek 

Hukuk fakültesi talebesi, Lo~ 
zan muahedesinin yıl dönümü 
münasebetile yann Darülfünun 

konferans salonunda merasim ya
pacakbr. Merasime saat 15 de 
başlanacak, Hukuk fakültesi re
isi Tahir B. merasimi açtıktan 
ıonra bir tabla, ondan sonra 
fakültede Lozan muahedesini 
okutan müderris Muammer Ra
şit B. birer nutuk söyliyecek· 
lerdir. 

Merasim salonu bayraklarla 
donatılmıçtır. 

McrasimdP. hazır bulunanlara 
limonata ikram edilecektir. 

Hukuk fakültesi Lozan gilnll 
heyeti tertibiyesinden : 

Bayramların en büyüğü olan 
Lozan gününün yıl dönümünü ya· 
nn yaşayacağız. Türk hakkının 
galebesini dünyaya ilin eden 
bugünil tes'it için darülfünilnlu 
arkadaşlarla münevver Türk 
gençliğinin 24 temmuz perşem
be günü saat 15 de darülfünun 
konferans salonunda hazır bu
lnumaları mercudur. 

Türk-Yunan mahkemeılnde tatil 
Türk- Yunan mahkemesi reisi 

M. Borgin hastalığı devam et
mektedir. Mahkemenin 6 ağus
tosta altı aylık tatili baılıyacağı 
için davalara ve kararların tef
himine ancak teşrini evvelde 
başlanacaktır. 

Zahire borıe11 intihabatı 

Ticaret odası ve zahire bor· 
sası erkanı dün fırka müfettişi 
Hakkı Şinasi Pş. nın riyasetinde 
toplanarak Zahire borsasındaki 
intihabat meselesi etrafında mü
zakeratta b\Jlunmuşlardır. 

Diş ba l<In1 evi 
Maruf diş tabiplerimizden 

Mehmet Rifat bey, Yüksekkal
dmm' da bir dit bakım evi aç
mıştır. 
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FEDAYİLERİ = Yazen:Öfff.ll%2'l.=: = -
Neden mi? 

Buna cevap vermek için .•• 
-93-

Haldun bu suali soruyorken 
şimşek çakb, Mesrure yeşil yap
raklar ve kırmızı çiçekler ara
sında oturuyordu. Onun gözle
rinde garip bakıtlar varda. bu 
bakış Haldunu korkutmuştu. Ne
den?.. Bunu o da bilmiyordu. 

Mesrure cevap verdi: 
- Neden mi, 11 •• Buna ce· 

vap vermek için ben de size bir 
kaç süal soracağım! Siz Beruta 
indiğiniz zaman sizi niçin yanı
ma aldım.? Niçin size bu mem
lekette naziri olmıyan atlar bul
dum.? Niçin Cebel macerasında 
size rehber oldum.? Niçin sizin 
için ölüm tehlikesini göze aldım!.. 
Niçin sizi oradan kurtardım? .•• 
Niçin Balebek emiresinin maiye· 
tinde bulunmağa razı oldum? •.• 

Mesrure biraz tevakkuf etti, 
sonra devam etti: 

- Bu süallerin cevabını vere· 
yim mi?.. Şüphesiz, ben Sinana 
hizmet ettiğinı için söyledikleri· 
min bir kısmını yapmıştım. Onun 

· için sizi ona götürmüştum. Fakat 
sonra kalbimin ilhamına müta• 
veat ederek prenses Melikeyi 
kurtarmak istedim. 

Şimşek tekrar çakmış, Mesnı
renin garip bakışı onun gözle· 
rinden Haldun un gözlerine ve 
yiizilne sirayet etmişti. 

Haldun, Mesrurenin kulağına 
fısıldadı: 

- Senin duydukların. benim 
ara!ıra duyduklarımın ayni mi? .• 

- Evet aynı!.. hem de tam 
ayni!.. Ben bundan dolayı son 
derece mes'udum. 

-Emir Haldun! Haydi kalk, 
çadırına git ve zabit Hasanı 
bek[ e. Buradan bir an evvel ha
reket edelim. Onutma ki seni 
seviyorum, seviyorum, seviyorum. 
Seni sevmekle mes'udum. Senin 
mukadderabndan başka mukad
derata iştirak etmek istemiyo
rum. Çünkü yalnız senin mukad
derahnı yaşamakla hayattan 
zevk alıyor, yaşamaktan memnun 
oluyorum. Senin kardeşinle bera· 
ber amcanıza verdiğiniz sözü 
biliyorum, fakat Emir Haldun! 
prenses Melike iki erkeği seve
cek bir kadın değildir!!. 

Mesrure bu sözlerinin Haldun 
üzerindeki tesirine dikkat etti. 
Haldun hayret etmemiş, muzta
rip olmamış, yalnız ıu sözleri 
söylemişti : 

- Demek ki sende benim 
tahminimi tevit ediyorsun. Kar
deşimin mesut olmasından ben 
de bahtiyar olerum. Melike ha
kikaten isabet etmiş, ikimizin en 
iyisini intihap etmiş ! . 

- Bunu zannetmiyorum. Ben 
arasıra düşünür, kendimi Meli
kenin yerine kor ve kendime şu 
süali soranm : Senin ne eksiğin 
var ? .. Güzelsin, zekisin, necip
sin, cesursun ve iyisin. Eksiğin 
ne ? .. Sonra bu süale gene ken
di kendime cevap veririm : Se
nin eksiğin basirettir , Basiretin 
tam olsaydı, Zeydunu intehap 
eder, fakat mutlaka Halduna 
varırdın 1.. derim. Fakat kim bi
lir onun da basiretini bağlıyan 
bir şey olacak ..• 

Bu sözler Haldunu pek mem-

nun etmedi. Kardeşine '(arşı en 
temiz hislerle mütehassis olan 
Haldun, Mesrureye cevap verdi: 

- Mesrure böyle söyleme t 
Zeydunun her noktai nazardan 
bana faik olduğuna eminim. O· 
nun şanına nakise getirecek bir 
şey söylemesen daha memnun 
olurum. 

- Evet, onun kolu seninkin· 
den biraz kuvvetli ve kılıcının 
darbelri daha şiddetli. Fakat 
bir insan olmak için daha ruhlu 
olmak icap eder. 

Haldun sözlln mecrasını değiı· 
tirmek istedi: 

- Mesrure, dedi, sen de be· 
nim gibi Melikenin arzusunu 
tahmin ediyorsun. Fakat Melike 
hennz söznntı söylememiştir. 
Bundan başka, henüz maceramızı 
bitirmiş değiliz. Şayet kardeıim 
bir kazaya uğrayacak olursa o 
zaman Melikeye hizmet benim 
vazifemdir. Görilyorsun ki ser· 
best değilim Mesrure!. 

- Tabii Aşıklar serbest ola· 
mazlar. 

-r Yanlış Anlamamanızı rica 
ederim. Ben hiç bir vakit kar
deşimi seven bir kadına Aşık 
olamam. Ona karşı vazifem 
yalmz hürmet veya yalnız dost· 
luktur. 

- Fak at o kadm kardeşinizi 
sevdiğini söylememittir. Belki 
biz yanlış tahminatta bulunuyo
ruz. Bunlar benim değil akat 
sizin sözlerinizdir. 

- Tahmininizin doğru olma
sı da muhtemeldir 

- O halde neticeyi bekleriz. 
Şimdi yapılacak vazife, başladı
ğımız işi ikmal etmektir. Hay~ 
di çadırınıza gidiniz ve sizi ıi
yarete gelecek zabit Huam 
bekleyiniz. Planın bir nokta:
unutma mağa gayret edini7. ' 
dilik Allaha ısmarladık. 

Haldun Mesrurenin elini tu 
Bir lahza tereddütten sonra onu 
dudaklarına kaldırdı. Mesrurenin 
eli, bir öUi eli kadar soğuktu 
ve bir ölü eli gibi yanına dnı
müştü. Mesrure bir lahza bah· 
çenia çiçekleri arasında kaybol
muş, sanki kendisini Haldundan 
ve bütün dünyadan saklamak is
temiti. Haldun bir kaç adım at
bktan sonra geri döndn. Şimıek 
tekrar çakmıştı. Haldun dikkat 
etti. Mesrure çok ileride, uzanmıı 
kollarla, soluk ve bitap yilzle, 
kapalı gl>zlerle ve birbirinden 
ayrilmış dudaklarla duruyordu. 
Bu henüz can vermit bir cenaze 
idi. Onun yambaşında duran ve 
boynuna kadar uzanan kırmızı 
çiçekler yeni akmıt kanlar gibi 
boiazından qağı uzanıyordu. 

Bitmedt 
ee 

Dar6lbeda11lde,, istifa 
Aldığımız mektuptur : 
" Muhterem efendim, san'ab 

Darülbedayiden fazla •eYdiğim 
için istifa ettim. Arzı maliimat 
ederim.,. 

Ercllmeat Behuıt 

Gelenler gidenler 1 
Yalova'da bulunan Aydan 

meb'usu Reşit Galip B. dOu şeh
rimize gelmiş ve ekispres ile 
Ankaraya gitmiştir. Üç dört gün 
sonra avdet edecektir. 
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VAKiT 
.2J Temmuz Çar~amba9JO 

dahilde 

1 aylıta Klllllt 150 

' • • 
6 • • 
12 • .. 
Safer 

1349 

..00 

7SO 
1400 

Bu gıoekl Ay 

Hariçte 

800 

1450 
2700 

Ganqtn dofulu: 4,4- babp . 19,347 
AJ1ın dotıqu : J,20 - bab11 : 19,23 

Namaz yakJtleri 
Sat.ah Ôlle lldodı Akt&ın Yatoı 
1.H 12.20 11,17 19.34 21.27 

Havaı 

Bugün riizgAr mlltehavvil 
esecek, hava açık olacakbr 

Dün hararet izamt 32, as· 
gari 20 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akıam Ankarada 
Rlyaseil cümhur musikl heyeti 

sut 19 bando 
ı _ Şubert: Uvertür Rozamund 
~ _ Blze: Süvit Karmen. 
3 - Ofenbah: Süvit kont Hofman. 
4 - Leopolt: Fantezi : Polonya. 
5 - Straus: Vals ateş böceği. 
6 - Şrl\mmel: Mar~, askeri \ e sivil 

Günün müzayede 
ve münakasaları 

,& Ankarn'da askeri fabrikalar ihti
Ya'Cl için hikeml tecriıbe alAu kapalı 
zarf usulü S. 14. 

.A Kütahya vilAyet ziraat aletleri 
için mevndı lptidniye S. 15 Kütahya 
vi!Ayet encümeni daimİ~i. 

.& ~luhtelif eczayı ubbiyc satışı -
Galatasaray civarı Maksut hanı için· 
deki mağazada. S. l O. 

.A Kapalı Eseks otomobili. Taksim 
de. s.ı o - ı 1. 
.& Satılık masa, ıskemlc ve ayna -

Beyoğlunda Kurtuluş lokantasında. S.13 

Sinemalar: 

Alkazar - Pariate kaybolan 
Alemdar - Para kurdu 
BCJiktaı Hilal -Beyaz gölgeler 
Ekler -Valfsor canbazanesi 
Elhamra -Seadet yolu 
Etuval - Tahtelbahir 44 
Fransız - Karmen 
Melek - Hayal ve hakikat 
opera -Pembe köşkno earar 
Şık- Cenup yolculan 
Süreyya Kadıköy-Siyam kaplam 

Jandarma ımaU\thanesı 
niln ıarl 

300 Eğer takımı kapalı zarf 
uıulile münakasaya konuldu mll
nakasa ı t Ağustos930 Pazartesi 
günü 1aat 14 te lsta?bulda Ge
dik paıada jandarmaımalithane
ainde yapılacakbr. Şartname 
imalithaneden verilir. 

Teklifnamenin tarzı imlisı 
ıartnamede mllnderiçtir. 

(Defterdarlık ilanları 1 
lstanbul defterdarlığı ve ma

liye ıuabab için münakasaya ko
nulan "664,, çeki odun ve "42,, 
ton kamürün milnakasasmda ve
rilen bedel haddi IAyik görül
mediğinden milnakas~ .27-7·9.30 
tarihine temdit edilmıştir. Tahp· 
lerin mezkdr gUnde saat onb~şe 
kadar defterdarlık münakasa 
komisyonuna mUracaatlan. 

lstirlin 
Dün borsada İngiliz lirası 

1034 te açılmıı İÔ34,50 de ka-

pannuttu. 
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Plaklarında okuduğu eserlerde pek büyük 

muvaffakıyet kazanmış olan 

MAKBULE HANIMIN 
HEY~L\.j10LA ! ! , S.t\RHOŞ !! 

HO OZ ve HOCAM!! 

Şehremaneti ilanlara 

Kadıköy dairesinden: Araba ve otomobiller hakk.nda müte· 
vali şikayetler üzerine hususatı atiyenin bir kere daha ilanı mil· 
nasip görülmüştür. 

l - Her arabada bir tarife bulundurulması mecburibir. Müş
terilerin mezkur tarifeleri talep ve ona göre ücret tesviyesi la
zımdır. 

2 - Tarife göstermiyen ve pazarlık etmek isteyen ve yahut 
durak mahallerinde müşterisi olduğundan vaz ile harektten im· 
tina eyleyen arabacıların numaraları alınarak fıkrai atiyede ya· 
zıh mevakie bizzat veya telefonla malumat itası. 

3 - Taksi otomobillerinin de işler ve sahi saatlerle seyrü· 
seferde bulunması mecburi olduğundan saatlerinin bozuk oldu
ğundan saatlerinin bozuk oldnğundan ve Taksileri açık olduğu 
hnlde müşterileri bulunduğundan bahisle müşteri kabulUnden 
imtina eden ve saatlerinin bozukluğundan şüphe edilen ıoförler 
hakkında muamele yapılmak üzere pilika numaralarının keza 
mevkii muayyeneye ihbarı. 

4 - Otomobil ve arabacılann taksi ve tarifelerden fazla 
ücret talebile bu ücretleri tesviyeye mecbur bırakılan zevatın 
otomobil ve araba numaralan ve kendi hüviyet ve adresleri 
yine muayyen mevkilere ihbarlan halinde fazla tediyabn istirdat 
ve iade olunacağı. Binaenaleyh müşterilerin pazarlık etmeden 
vesaiti nakliyeye binmeleri ve muvasalet mahallerinde tarife veya 
taksilere göre ücret tesviye etmeleri. 

5 - Şikayetçilerin cuma günleri Kadıköy iskelesi, Altayol· 
ağzı, yoğurtçu köpr~sü, lblamur, Fenerbabçe, Erenköy, Haydar· 
paşa, is• ele ve geçit mahallerinde bulunacak memurlara bizzat 
ve Kadıköy 454 numaraya telefonla eyyamı sairede mevakii be· 
lediyeye ve aynı numaraya müracaatlan bilhassa rica ve ilin olunur. 

Şelıremanetınden : Galatada eski Borsa hanı derununda 13 
numaralı oda ile sebze halinde 1-2, 2, 3, 4 numaralı baraka 
kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için i!lale 
gUnü olan 14 Ağustos 930 Perşembe günü levazım müdürlüğü· 
ne gelmeleri. 

Şelıremanetınden : Hastaneler hademeleri için yapbrılacak 123 
takım elbise kapalı zarfla mUnakasaya komııuşlur. Taliplerin 
şartname almak için her gün levazım mUdürlqğ.üne gelmeleri. 
Teklif mektuplannı da 139 liralık teminat mal<buzile beraber 
bir zarfa koyarak \hale gUnü olan 14 Ağuutos 930 Perıembe 
gilnü saat on beşe kadar mezkur mUdilrlüğe vermeleri. 

157 Takım Elbise ve 
167 çift potin imali: 

Tütün lnhisan Umumi müdürlüğünden: 
Kumaşı idare tarafından verilmek ve gösterilecek malzeme nü

munesinden yapılmak şartiyle müstahdemin için 157 takım elbise 
ve mevcut nümune veçhile 167 çift potin pazarlıkla yaptırılacağın· 
dan taliplerin her gün gelip nümuneleri görmeleri. Ve elbiselerin 
pazarlığı için 30-7-930 Çarşamba günü saat 10,30 da yüzde yedi 
buçuk teminatı muvakkateleriyle Galata'da mübayaat komisyonunda 
bulun malan. ... 

l,000 Adetç1ralıtahta 
mübayaası; 

Tütün lnh1san Umnmi müdürlüğünden: 
idaremiz için (400 <28X8) eb'adında 2000 adet çıralı tahta pa

zerhkla mübayaa ~dileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk temi· 
natı, muva_!'katelerıyle 28-7-930 Pazartesi günü saat 10,30 da Ga· 
lata da mubayaat komisyonunda bulunmalan. 

Evkaf levazım müdürlüğünden: 
Guraba hastanesine }Uzumu olan 282 kalem eczayı tıbbiye 

kapalı zarf usulile münakasaya vazedilerek temmuzun yirmi altıncı 
cumartesi günü saat on beşte ihalesi icra edileceğinden talip olan
ların şeraiti anlamak üz~re her gün levazım müdürlüğüne ve ihale 
günü de teminatı muvakkate akçesi olan 1275 lirayı müstashiben 
idare encümenine müracaatlan. 

oe -
lk 1 Rehnin semti meşhuru, cinsi ve num:ırası Borçlunun ve raz o. 

'erescsinin ısmı 
Hatapkapısmda, Demirtaş mahallesinde izciler 
caddesinde cedit No. 61, 63 dükkanı müşte-
mil bir apartıman. Hafız Mehmet Nuri Ef • 
Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde Yıldız soka-
ğında cedit No. 30 hanenin 868-960 hissesi. 

Rukiye H. ve Mehmet Tevfik Ef. 
Ayvansarayda Atikmustafap şa mahallesinde 
Çınarçeşme sokağında cedit No. 12, 14 iki 
hane. Fatma Zehra H. 

22321 Anadoluhisarında ve mahallesinde Körfez cad· 
desinde cc-dit No. 51 bir snhilhane. 

Rebia H. ve Mehmet Babaettin B. 
22680 Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Selka

pısı sokağında cedit No. 44-1 maa oda dük-
kan. Kara Hasan oğlu Recep Ef. 

22690 Galatada Arap Camiişerifi mahallesinde Ye
meniciler sokağında cedi No 35 maa oda bir 
dükkan Satılmıı efendi. 

23008 Kasımpaşada Y eldeğirmen mahallesinde Akbaba 
yokuşu sokağında No 8 hane. Yakup Jeodf. 

23014 Samatyada Hüseyinağa mahallesinde Narlıkuyu 
ıokağında cedit No 3 hane. Dimitri efendi. 

23020 Rami karyesinde Cuma mahallesinde Biğlar 
sokağında cedit No 62, 64 bir hane. Huan efen<I. 

23022 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Y ağba· 
ne sokağında cedit N. 16 Hatice Hayriye H. 
hane. 

23047 Bakırköyllnde Yeni mahallede Ceviztik soka· 
ğınde cedit No. 36 hane. Fatma f smet H. 

23060 Salmatomrukta Kef evi mahallesinde Dır aman 
caddesinde cedit No. 68 Ahmet Rafit Ef. 
hane. 

23073 ÜskOdarda Ayazma mahallesinde Tığlıoğlu 
sokağında No. 12 hane. Zeliha Ferhunde H. 

Yukarda ikraz numaralarile isimleri yazılı zevatın Vakıf paralar 
MüdlirlüğUoe borçlu olduklan mebaliğin vadei muayyenesinde öde
mediklerinden dolayı usulen ilcametgihlarma ihbarname gönderil
diği halde bulunmamış olduklarmdan bu ilAn tarihinden itibaren 
tlç ay zarfında borçlannı ödemedikleri veya yenilemedikleri tak
dirde merhuna tın satılığa çıkarılacağı ilanen tebliğ olunur. 

Balıkçılık pratisyenleri aranıyor 
Deniz ticareti müdürliiğündcn: 

Derecei tahsili Darülfünun, Rober Kollej veya bunlara muadil 
olan ve ingilizce, Almanca, Fransızca, ltalyanca lisanlanndan birini 
milkemmel surette okuyup yazan gençlerden, Ecnebi mütebassıslarm 
talim ve terbiyesi altında Balıkcılık müteba1Sısı olarak yetifmek 
arzusunda bulunanların vakif oldukları ecnebi lisaniyle yaılarım, 
tahıil derecelerini, ve en aon bulunduklan vazifeleri ve evrakı 
mUsbitelerinin birer suretlerini ihtiva etmek üzere aşadaki adrese 
tahriren müracaatları. 

Pratisyenlere yllz liraya kadar ücreti şehriye ve tetkik seferle
rine çıkbkça aynca harcırah da verilecektir. 

Balıkçılık mütehaısıı-mü14 rirlitl 
Galata : Deniz ticareti müdürlüğü binasında 

-------- ·-- --
İstanbul Ticaret ve sanayi 

Borsası intihabatı: 
intihap Heyetinden: 

Jstanbul Ticaret ve Zahire borsası Heyeti idaresinin intihabı 
24- t mmuz- 930 perşembe günü icra olunacakbr. 

ln~ihap listeleri yeniden Oda ve Borsa'da talik edilmiştir. Hak-

kı i haiz olan zevat ve müessesatın yevmi mezkfırda saat 11 
rey ' ·d l 1 k l · · · den bire kadar Borsa Hey eti ı are sa onuna ge ere rey ennı ıs-

timal etmeleri ilan olunur. 

Vapur sahiplerinin 
nazarı dikkatine: 

Tahlisiye umum müdürlü-
ğünden: . v •• 

Berayı tathir havuza almacck olan Karade?ı~ Bo~azı harıcınde 
takriben 15 mil mesafedeki Fener işaret gemısı yerme muvakka
ten bir vapur ikame edileceiinden Boiaz haricinde i1aret vazifesini 
görebilecek kabiliyette vapura malik o!anların mesaha şahadetna
melerini hamilen 27 Temmuz 930 pazar akşamına kadar Galata'da 
Rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye müracaatlan. 
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İL.ERiYE OOGRU VENi BiR ADIM DAHA 

-------------.· 

Veni FORD Faytonu . Bu arabada geniş ve ralıat Mtı1n FORD otomolJil/mnt 'Y'I" 
bir zarafet vertn fasıltuıı hulul f urkedıliyor 
On camı istmildili vakıt sühuleti• w Silr'atl• ltaldınltf> 
indirl ltbilir. 
Kap,far 1mUıadikp aynalı w koltuklar çift rrnkli sun'• de. 
rit:Un }apılm~ w eyi doldurulmustıtr. 

Yeni F ord' un Yeni Bir Güzelliği 
Veni F ord karoserilerinin tatbiki, otomobilin kiymetini ziya· 

desile arttirmu;tar. 

Yeni derin radiyatörden arka sipere kadar dalgalanan ahenk
dar hutut ve güzel, mütebessim renklerile, şeklin güzellik ve ince
liDine şiklilfı da munzam olmaktadır. 

Yeni Fordun güzelli~i ve zarafetini takdir etmekle beraber. ara
banın konforu, sür'ati, akselerasyonu, sevk ve idaredeki sühuleti, 
llka etti~i emniyeti, az masrafh oluşunu ve arabanın kusursuzlu~unu 
kemali me unlyetle müşahede edeceksiniz. Seri halinde yapılan 
bu arabanın harici manzarasında ve mihaniki tarzı imalinde hakim 
olan tek bir vaslf vardır : Mükemmeliyet~ 

Şayanı kayıt olan mühim bir nokta da, radyatör kapa~ı, fenerler, 
tekerlek kapakları, arka fener vesair madeni aksam için pas tut
maz çeliDin istimal edilmiş olmasıdır. Arabanın bütün hayatı müd
detince bu çelik pas tutmayaca~ı gibi aşınmaz ve daima oarlakhaı 
muhafaza eder. 

Yeni Ford 'un inşasında esas ittihaz edilen uzun ömürlülük 
vasfı sair mühim nok atta oldu~u gibi burada da tezahür eder. 

llncoln Fordsort 

tôR.D MOTOR CO~fP ANY F.X PORTS INC. 

Istanbul P.T.T.B. müdü- Mahrukat münakasası 
riyetinden: Yükıek baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

V eaaiti nakliyede kullanılmak &zere 6500 kilo benzinle 300 kilo kok kömfirll, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömürii 24 temmuz 930 
makine yağı aleni olarak mlinakuaya vazolunmuştur. Münakasa perş~mbe günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak üzere kapalı zarf 
Ağustosun ikinci cumuteıi gllnil saat 15 te icra kılınacağından ta- usulıle münakasaya konulmuştur. Talip olanlann ,eraitini anlamak 
liplerin yüzde yedi buçuk niabetinde teminatı muvakkatelerini ha- üzere hergün ve ihale günü saat 14 te Defterdarlıkta iktisat mu-
milen Bqm&clllriyette mOtqekkil komisyona gels nler. hasebeciliği mfibayaat komisyonuna mllracaatları. 

-VAKITın 

Küçük ilanları 
-· Her rlln HtroltıGW' ~--~ •••••••••Tarife••••••••• • • • 1 Def alık kuruş SO • • • 
: 2 • • 50 : 
: J • • 65 : 
: 4 :15 : • • • • 
: lhtivaç kalmayın- : 
: cava kadar ( azamr 100 : ! 1 O d~fa) tlctn edil- : 
: mek üzere maktu 1 : 
• • • • Abonelerimizm her Oç ayhaı için • 
• b • • lr def ası meccanen'. • • • • 4 satırı geçen l!Anların fazlı ,.tın : 
: için 5 er kuruş zammolunur. • ........................... 

Kiralık - Satılık 
Kiralık ev, daire, muayene· 

hbne - Cağal oğlunda Matbuat cemi· 
yetinin çıktı!tt iki kat ev, muayenehane, 
daire olarak kiraya veriliyor her zaman 
gezilebilir. 

Iı arıyanlar ------it anyorum - Tahsilim lisedir. 
Askerliğimi ikmal ettim.Fransızca lisanın• 
biraz vak ıfım. ller harıgi bir müessesede 
iş arıyorum. lş lQtfedecek zevatın zirde· 
ki adresime yazmalarını rica ederim. 

Üsküdar Nuhkuyusu caddesinde 149 
numarada Mehmet Yaşar 

Alım - Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış Re· 

mington markalı Tıirkçe, lngilizce klh· 
yeli. idarede 11 numaraya müracaaL 

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

da mevcut mobilya satılıktır. 

Müteferrik -MÜRACAAT EVl Her nevi 
takibat, her lisandan tercüme, ve em· 
!Ak icar ve idaresini kabul eder. 

Beşiktaşta akaretlerde 84,107 
numaralı hanelerle 11,19.20,23 
27,32,43 numaralı dükkanlar bil
müzayede icar edileceğinden 17 
temmuz 930 dan itibaren Yir
mi gün müddetle aleni mUzaye
deye çıkarılmıtbr. Talip olan
lann ve daha ziyade maıiimat 
almak istiye-nlerin ağustosun do· 
kuzuncu cumartesi günil saat 
onbeşe kadar mahalli mezkiir
da 54 numarada mütevelli kay· 
makamlığma ve yevmi mezkü· 
run on üçünden onbeıine ka
dar lstanbul evkaf mUdUriye• 
tinde idare encümenine mtıra· 

Cf\at etmeleri. 

Vakıf Akarlar ve MahUUler 
Müdürlüğünden: 

Hafta: (1 J A N K A Z 
Kıymeti llln tarihi 

Lira 23-7-930 t11 2•ri ·309 

1750 
Üslfildarda Tavaıi Hasanağa 

mahallesinde İnadiye meydanın-
da mülga Bandırmalı dergilıı 
elyevm Hekimoğlu camii ve 
odalar ve minare ve derğihın 
selAmlık yeri olan dört oda b,b
çe dıvara temel taşlan hariç ol
mak ankazı (1750) lira üzerinde 
dört hafta müddetle mUzayede-
ye vazedilmiştir. Talip olanlar 
Ağustosun yirminci günü onalb
ya kadar Çemberlitaı civarında 
lstanbul Evkaf müdüriyeti bina
sında mablfılit kalemine gelme
leri. 

Me~'ul madür ı Refik Ahmet 


