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aftalık Va tı mutlakai . ' z. 
Yarınkı niJ.shamızda 24Temmuz Haydar Rifat B. geldi 

· Gazi Hz. nin huzurlarında 
iki gece 

Bugün Lozan aul- Seyahatinin sebebi tarzı 
hünün yıl dönü- h kkı d . h t , . 

müdür a n a ıza a venyor 
Günün iki mühim meselesini 

Reiıicümhurumuz nasıl 
telakki ediyorlar ? 

Va.zan: Hakkı Tarık 

T ı k d d 
Kendi &z yurdunun harlmine 

em iz i ev a rn e iyo r aokulan dU,manlara karp kuan-
dıiı plebe ve muzafferiyetle 

. Tenkil harekatının ikinci safha- ~:...::;alb ıw:,.-~_:ı b!~ 
ıında muvaffakıyet Loıanda bir tulh muahedesi 

imzalayarak bir sulh kabra~am 
Oçüncü safha Ağn dağı üzerinde cereyan edecektir olmuttur • 

Şark bududumuzdald pkavet ı===~==-:===--.... -...--- 1 Tllrk tarlbinde açılan yeni 
Jaaclile9iain tenkili Oç safhada 1' R 8 dewe içinde 24 temmuz tarihi, 
kl•iJen bitam bulmut olacaktır. • ÜŞtÜ • ba itibar ile mGbim bir mevki 
liliJ.c1 afha, Şark vi1'yetleri- tutar: O gthi, Boylk Gaziden • it 

...ı..a.. temizlemneaini te-:- ed·- Du·· n akıam Anka aldıtı ilham Ye mllzaheretle i;;. ma~etile -:etic: • laymetli kumandan Ye diploma- ,. 
'evh'l ikinci __ n.a da mu·af- raya gittj bam lamet Pqa Hz. Lozanda, 

Hayd/Jr Rlf at bty, Oalata rıflttlnllla çtktdf.ta11 ""'"' 

Jstanbuldan uzaklaımuı etra- pun1e Fethiyedea lanlre ses-. 
fında bir çok rivayetler ortaya çı• oradan "Nabn,, lmmpanyapma 
kan Haydar Rifat B., evvelki gün «Adnan» vapuruna aldanaa ede
"Seyrisefain,, in cAnafarta> va- rek ayni gün saat dartte lstanhala 

-. r- .un " TGl'k'e claJiib ye barid i•tildll 
flllı neticeler almcLj'ına dair tamban bir muahede•• imza 
..ıtmat -•-=·ti·. 7

· .-..... •· koymqtar. 
Muracliyedeki piriler Dzerine 

y&royea kuvvetli milfrezelerimiz Her sene oldaaju ifbi bu H-

...- Mjn Çabukla, Saray, • de b11 _,... p Darttlfbun 
Hotal ve Çaldıran havalisini tarafından tes'it olunacaktır. 
tanyank oralan da qkiyadan 
t.emizlemiflerdir. E,kiyaya iltihak 
eden ve yardımda bulunmut o
lan kayler imha edilmiftir. 

Ba mmtakadaki 8f)ôya Zey
lb deraindekilerin akibetleri-
• ujnyacaklanndan korktuk
larl için esasb bir mOsademeyi 
lraW etmiyorlar. Bir kuma mll
te1a9cliyea hududa doğru kaçıp 

IUtada• kurtulabilmitlene de 
.blanaa adım adım takip ede1a ta,,.., nYarİ, topçu ve piya-

'' VAKiT ,, 
yarın 

12 
SAYIFA 

Haridye vekili Tevfik RDıtü ı~---------~ 
bey dtlnkll ekspreale Ankaraya 
dönmllfttlr. 

Vekil B. saat 16,S da enifte-

İlk Sivas treni 
Ankara, 23 ( Telefon) - Na

fia Yekilini Sivua f6nderen ilk 
trea yann buraya dlamlf ola
cakbr. 

....... _4-.-.--:. -- .. - --· 

;-, ~,. •.):' 

.e-Y' ~-y. 
.:..J ·-J'f:ıa 'iM J,, 
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iran mes'ul mil, değil mi? 
• 
Iran gazetesi neşriyab· 

• 
mıza cevap venyar 

lran hududu kapamıı·, kürt reiı)., 
rini tevkif etmiı ve elinden gelen .. )nanetlerimizin imha atqleri 

__. H1Mmleten haydutlar 
Wr pk yarah ve 616 bırak-

lllflardu"· 

leri Klzam pqanm evinden mo
tlrle Haydarpqaya ıelmit. 
imtuyonda muhtelit m8badele 
azalarile diğer doRlan tarafın. 

her ıeyi yapmııtır -------------=----===----=--=-• Tahranda intifar edea ita 
Kolordu kumlndam Salih Pt-

tlaldl laareklbnm bu ikinci •f
MFR' Beyazıt ve Çubukludan 
Waıe etmiftir. Hareklbn Gçtlncll ....._da Atndapda vuka
ı.ı.cck tenkil, tetkil edecektir. 
Daim etrafmda yapılan hazırlık 
Wt ık Dzeredir. Tayyarelerimiz 
Mta talaaMOD eden etkiyayı 
..... bardlmaD& devam etmekte
dir. Dajclaki efkiya dlln de yaz
...... pbf sapttl rapttaiı mab· 
ram" peripn bir haldedir. 

AJllerln mezılintl 
T alaclicli baclade memur bari

taci sahitlerimizden bir kaçı bir 
laafta enel atkıya tarafından 
.,.... ....... aldtirlllmeyip bır•-

........ rclar. Jki hafta enel oto
•ıllille pderkea qkiyaya esir 
...... doktor yDzbqi Fatin B.m 

..... o,a)duldan aonra &ldB
rlllcltltl " elit• bir zabitimizin 
lmlaldanaa kızp demir çakal· 
..U aretile pbit edildiği anla-........ 

dan karıalanmlfbr. Aucak IOD• 

ra diier zevat, bunlar arumda 
Rus aefiri Snriç Y oldqla Ira 
ma.ıabatgllzan Sait Han ela 
Haydarpqaya gelmiflerdir. Ha· 
riciye vekilimiz Sllriç Yoldqla 
Sait Hanla ayn ayn birer mlld
det g&rGtmllf 

Sait Han yann •bugln,, Arr 
karaya fidecektir • 

Tahran Mfirimis Memduh 
Şevket beyin inifuile Jeriae 
Sofya Hfiri Hasrav beyin ta,m 
edildiji haberi hakkında Tevfik 
R6ttll bey kenclWle trenin ha
reketinden effel ffaydarpapcla 
16r6fen bir mubaniri · d • t" k" ımze e-
mıt ar ı: 

·- Bayle bir teYden hak 
mal6mattar dejüim. Ankaraya 
gidince 6jTenecejim.., 

Fethi ve Saffet beyler 
Yalovada 

Parla aefirimiz Fethi •e Halle 
fırkuı umumi katibi Saffet Beyler 
dün akpm Y alovaya hareket et
mitlerdir. 

V • h • · d pzete8i 11 Temmu tuibll .... arna şampıyonu şe nmız e bumda 1ucL1a bat .... ..,.. 
KDrt i8yam ve T8rldJuia teül 

Dün •eldi, yarın ilk maçını Gençler 
muhtelitile yapacak 

hareklb hakkında muhtelif ajau
larm verdikleri haberleri, almak
ta Ye onlara cevap vermektedir. 
lran gazetesi Vakıt'in ba 111e9'ele 

...--...- • etrafında yazdıtı yazdudu ela 

)Yamı !Jlşfnd ıalılftmfztle) 

ıu cllmleleri alıyor : 
«Afganistan hacli..mcle 

duğu gibi bu hadi8ede da ...
hur caaus miralay l.aneDIİll 
parmatı Yardır ve bombalanma
zın albnda telef olaıı birçok 
hainler bu adamın ifudatma 
kurban gitmiflerdir. • 

« lran hük6meti uilelerl hi
maye etmekte Ye onların Tlrk 
toprağına tecavllz etmeklerille 
mani olmaktadır.• 

Iran, bu nqriyata fU sabrlarla 
cevap Yermektedir: 

"Iran ve Türkiye arasında ki 
rabıtaların dostane olduğu sefir 
Memduh Şevket Bey efendinin 
vereceği raporlarla da her neka
dar sabit olacaksa da gene biz 

[Alt taralı 6 inci ıahlfemlzde] 
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hareket etmiş ve dün akşam be§ • 

buçukta limanımıza gelmiştir. Jsmet Pş. Hz. 
Yolcu salonu yakınındaki rıhtı-

ma daha evvel Karadenizden ge- ·· ---
len "Dumlupınar,, vapuru yana§· Onün1üzdeki hafta şeh-
bğından, rıhtımda boş yer kalma- ı' rimize gelecekler 
mı,, "Adnan,, vapuru açıkta de- Baıvekil ismet Pş. Hz. 6nft• 
mir atmıştır. müzde ki hafta zarfında şehri-

Haydar Rifat B., merdiven in- mize gelecek ve Yalovaya gide· 
dirilince hemen inmiş, bir sandala cektir. Başvekilimiz lstanbuldan 
atlamıt, vapurdan çıkan ilk yolcu avdetten sonra dairei intihabiye• 
olarak Galata rıhtmıına doğru yol leri olan Malatyada harici •siya-

setimiz hakkında bir nutuk irat 
almağa başlamıştır. . edeceklerdir. 

Haydar Rifat B., kurşuni hır ı=============== 
elbise giymişti. Şapkası elinde, et- söyliyeceğiniz var mı? 
rafına bakıyor, seyahatten yorgun - Ben, her sene Avrupaya gi• 
olmasına rağmen neıeli görünü· derim. Her gidişimde daima pua· 
yordu. portum "Haydar,, diye alınır. Se· 

Saat altıda sandaldan rıhtıma hep, nüfus kağıdında «Haydar Ri· 
çıkınca, bir müddet gazetecilerle fah değil, "Haydar,, yazdı olma· 
görü,müt ıonra katibi ve diğer bir sıdır. Yola Çıkmak münaaebetile 
zat ile bi;likte bir otomobile binip zayiinden nüfuı kağıdı iıtedim. 
Teyvikiyedeki apartımanma git· Nüfus kağıdım, biletimi alacak a-
miıtir. damımım elinde idi. Nüfüs kağı-

Haydar Rif at B., seyahati ve dına göre alınmıtbr. 
hakkında verilen hükmün tasdiki Kaçacak adam, uAnafarta,, va
rafındaki muhtelif suallere karıı ~~rile ~i kaçar. Bilet, m?tlaka 
bir muharririmize şunları söyle- 111m verılerek acenteden mı alı-
miıtir: nır? Buradan Edimeye tren on iki 

l ta b ld .. 
1 

saatte gider ve yirmi defa Yunan 
- ı n u an on gun evve 

kt Eli' b .. .. k k h'f hududundan geçer. Buradan ka-
çı ·~· 'h i uy~ k 1~ •• •. ~ey~ ~açılamaz mı idi? 
r~ ayı 'al a~, lu u h mu errıı e· - Fethiyeye; niçin gittiniz? 
rımn ve ı erı ge en ukukçuların 21 .. l"k ah'-'!. · ·· ı ı · · b .. d - gun u m ıwmıyetten muta eaname en ve saıre atmu • . . 
d · ·ı·ı . . . . D h sonra ben de herke. sıbı serbe•t-
eı umumı ı e yenı gıtmııtı. a a . .. . . y l l ... 

T · hk . .1 • tım, gezmege rıttım. o eu ugum 
emyız ma emeıme verı memıf- . . . . .. 

t . B k d ·· , ti hkA . t çok ıyı geçtı, yalnız benı muteeı· 
ı. u a ar sur a e ma umıye . . 

k b • h kk d d .. .. l sır eden bır nokta varsa o da giiya 
ararı, enım a ım a a goru - . 

. . . memleketten casus kaçıyormuı gı· 
memıftı, beklenemezdı. b' b. k . k 1 d .. ..1.. . d ' ı ır aç ıs e e e sungu u Jan ar 
d. - Firar şayialan hakkında nemaların ve zabitlerinin vapurun 
ıyorsunuz? etrafında kayıklarla dolaıma11dır. 

- Fethiye ile Radoı adası, her Kibar lzmirde buna tesadüf etme
vakit mevcut• iyi bir motörle dört dim. 
bet saattir. Bodrum ile lstanköy Haydar Rifat B., ıon ıö.z olarak 
arası kaydda bir ıaattiı·. Kuş ada· ilam gelince uıulen müddei umu· 
11 ile Sisam keza. Vapur hep bu miliğin muayyen bir müddet mü· 
m'ukabil iakelelerimizi tutar ve kar saade vererek kendiıini bapisan~ 
ft &ahiller birer merdiven basama· ye davet edeceğini söylemiı ve gü
ğı hükmündedir. Esasen gelirken lümsiyerek ilave etmittir: 
va.pur Radoau tutmuştu. lçerde - Ben de icabette kuıul" et· 
Muğla valisi ve jandarma kuman- mem ! 
danı vardı. Bana çıkmamın fena Haydar Rifat B., baklandaki i
olacafınr söylediler. "Zaten çık- lam müddei umumilife gönderil· 
mıyacağım !,, dedim. Vapur Radoı mittir. Bugün kendisine tebliii 
limanına girince bir kere ltalyan muhtemeldir. 
sularındadır. Sonra ltalyan liman lzmirden Kelen malCbnata göre, 
kumandanı, jandarması vapura gi Haydar Rif at 8., vapurdan "Hiz· 
rer. Çıkan yolcuların avdetine ka- met,, batmuharririne husust bir 
dar .vpuru tesellüm etmiı bir hal- mektup yollamıt ve bu mektup, ıi· 
dedır. Herkes çıktı, ben çıkmağa yast nezakete muhalif bulunarak 
mahal görmedim. netrolunmamıştır. Haydar Rifat 

- Giderken biletinizi yalnız B., bunda Mahmut Esat Beyle ad
''Haydar,, ismini vererek almanız liye hakkında bazı mütalealar ıer
etrafmdaki tefsirler hakkında bir dediyomıuf. 

--10Temmuz!-.~: 

evvel Hürriyet 22 sene 
nasıl il6n 

1324 - 10 Temmuz (1908-23 
Temmuz) Osmanlı imperatoı luğu 
için çok mühim bir dönüm nok· 
tası idi. Bu, tanzimattan beri 
deYam eden asrileıme hareketi
nin son safhasını işaret eder. 1 O 
Temmuzun memlekete ne vadet
tiğini Ye inkılap yolunda neler 
vticuda getirdiğini hep gördük. 
Son yirmi iki senelik hadiseler 
TUrk cemiyetinin 10 Temmuzdan 
nasıl ilham aldığın en iyi surette 
izah eden vesikalardır. Artık tari· 
he kanıan 10 Temmuz bizim 
için Türk milletinin medeniyet 
dUnyaaına giriti itibarile açtığı 
hayırlı merhalelerden biridir. 

Bir merhale olmak ye mutlak 
saltanata kartı ( bugUnkü inki
ıafımıza nazaran ehemmiyetsiz 
addedilse bile) halis maksatlarla 
yapılmış bir ihtillldi. İstibdada 
kal'fl kalkan bir eldi. Ayni za
manda hayatımızda mühim tesir
ler bırakan 10 temmuz ibtiliH 
çok meraklı aafhalari olan bir 
ihtilll hareketidir. Bilbusa genç 
nesiller için .• 

10 Temmuz ihtilali memleke
tin haricinde bulunan ve mem
leket içinde faal uzuvlan olan 
ittihat Ye Terakki cemiyeti tara
fından idare ediliyordu. Bu ibti
lll komitesi genç mekteplilerle 
ordu menıuplanna istinat ediyor
du. Bir taraftan 908 senesinde 
Abdülhamit ıulmllnii tiddetlen
dirmiı, diğer taraftan ac.nebi 
devleUerin mtidehale ve vatanı 

takıim için itillflar akdetmelcri 
ihtilal komitesini bir an evvel 
harekete geçmiye icbar etti. 
(1908) senesi haziran ayında ih
tilalin blltiln tertibab alınmııtı. 

İhtllAI nerede yapılaoaktı? 
Bu çok mühim bir mesele 

idi. O zaman Osmanlı impera
torluğu arazisi pek geniıti. 

Hareket için en müsait saha 
Rumeli idi. Bilhassa üçllncO 
ordu zabitleri ihtilAI komiteıi
ne daha çok merbut idiler. 

324 senesi haziranımn 20 inci 
giindU ihtil&l komitesine mensup 
bir zabit ( Resneli Niyui B. ) 
maiyetinde 160 fadai ile Re•ne-

edilmişti? 
den dağa çıktl ve ayni günde 
lstanbulda mabeyne bir telgraf 
çekti. 

Bu telgrafta Kanunu esasinin 
yeniden ilanı isteniyordu. 

Temmuz bidayetine kadar 
Niyazi Beye iltihak edenlerin 
adedi gittikçe artıyordu. 

İstanbul hUkftmeti ihtilalcileri 
tenkil için iki tabur asker 
ıevketti. Fakat tenkile gelen· 
kıtalardan birinin bütün zabit
leri ve kllçük zabitleri ihtilal 
cemiyetine dahil idiler. Bu vazi
yet devam ederken, 22 haziran
da Manastır sokaklanna ihtilal 
komitesinin mührile beyanna
meler yapıştmldı ve ekibinde 
bir heyet Manastır valisine hü
kumetin meşru olmadığını 
anlatb. 

Bu defa ferik Şemsi paşa 
ihtilllcileri tenkil için tedbriler 
almağa başladı. . Şemsi paşa ih
tilalin bat dilımanı idi. Neye 
mal olursa olaun ihtilali bastır
mak istiyordu. 25 haziranda 
takip mUfrezelerine iltihaJc ede
ceii anda Manastırda ihtilalci bir 
zabit tarafından vuruldu. Tem
muz da arbk mabeyin ihtilalin 
kuvvetini anlamıfb 9-1 O ten muz 
gecesi Niyazi Bey kuvvetleri 
Manasbra doğru harekte geçti. 
ve ıebre girildi. Şehir ihtilalci
lerin elinde idi. İhtilal komitesi 
ayni günde aaraya müracaat 
ederek kanunu esasinin ilinını 

telep etti •. 

lbtililciler Manastıra girdikten 
sonra htırriyet fedayilerine 3500 
kiti iltihak etti. Ve hnkumet 
taraftarlan hep teYkif olundu. 
işte bu hadisat Rumelide cere
yan ederken Abdulhamit lOtem
muz 1324 de tekrar meınıtiyeti 
idareye razı oldu. 

• 23 Temmuz münasebetile dün 
her taraf bayraklarla ıUslenmiş 
ve daireler tatil edilmiştir. Hima
yei etfal rozet dağıtmııbr. Tatil
den istifade eden halk milli bay
ramı kırlarda, plajlarda geçir
mişlerdir. 

Istanbııl ne divor? 
Dünkü meşrutiyet bayramı 

münasebetile Fransızca lstanbul 
refikimiz bir başmakale yazmış
tır. Bu makaleyi aynen aşağıya 
tercüme ediyoruz: 

"Bugünkü şenlik istibdat tim
sali olan bir bastil kalesinin fet
hiin istihtad etmiyor. istibdat , 
casusluk ve redaetle dolu bir 
reJımın birdenbire yıkılmasını 
hatırlatıyor. Bundan yirmi iki 
sene mukaddem milletin birden
bire uyanması ve matbuabn ku
yuttan kurtılarak şiddetle bUcum 
etmesi karşısında Abdülhamidin 
ıerikleri kaçmaya haşladılar. O
tuz gtln mtıddetle şehrimizde 
umumi mebani ve hususi mes· 
kenler üzerinde sancaklar e
mevvliç etti ve safiyet peya 
etmiş hava içinde serbest nefes 
alan milletin iradesini gösterir 
parlak tezahürler yapıldı. 

O zamandanberi Ttırk vatanı 
bir çok elemli devreler geçirdi. 
Mağlubiyetin cezasını, dahili 
harplerin elemlerini duydu. Her 
birisi en kuvvetli milletleri mah
vedecek tehlikelere maruz kal
dı. Fakat bu htıcumlann kiffe
sine muzafferane göğüs gerdi 
en milzlim gllnlerinde; bugün 
memleketin mukadderatını idare 
ede Gazi Mustafa Kemal gibi 
yenilmez ve azim sahibi bir re· 
isin idaresi altında toplanan va· 
tan perverler kadere boyun ey
mediler, haklı taleplerinin yeri
ne geleceğinde asla şilphe bes
lemediler. Hali ıslah ve ati 
ıçm durmadan mücadele
de bulundular. Bunlar bu hare 
ketleri ile adaletten şüptle edi
lemiyeceğini, fedakArlıktan içti
nabi etmemek lbım geldiğini 
talihin darbelerine boyun eymtr 
mek icap ettiğiui iıpat ettiler. 
Etrafındaki ıeçme Yatanpervezı.. 
ler toplıyan Mustafa Kemal 
memleketi kendine dlişen vazife
ye ihanet etmiı olan bir hü
kiimdar ailesinden memleketi 
kurtardı. Cümhuriyet idaresini 
tesis etti, memlekete yeni bir 
kanunu eaasi verdi. Bu kanun 
dünyada mevcut kanunların en 
ahraranelerinden biridir. Bugün 
yeni Türkiye duçar olduğu dar· 
belerin açtığı bereleri ka~tı
yor. Tekamül ve terakki yolun
da yürüyerek dünya yüzünde 
layık olduğu mevkii tekrar ik
t isap ediyor. ,, 
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(Telgraf haberlerimiz 5 inci sahi/ ede) 

VAKiT ın tefrikası ; 43 Diltat Hanımın hastalık müddetin sini verirdi. rileri siyahlaşıp elbisenin örttüğü 

İıııııııııiİ .A,_ • • .A • • - ~ ce bir kere bile olsun çamaıır de- Zavallı Doktor, çok kere dütü· beşere beyaz kaldığı halde Diltat 
-~n~ll!!911mi ~~di.jin~ hatırlamazdı. B~i.~s nürdü: . . . Hanımda bunun aksi ol~rak gü· 

. .. . gönırdü kı karısı, terden ve pıalik- Tek bu kadın, bu pıslığıne rağ· neş gören aksam pudra ıle beyaz, 
.,..._.ı-M4_ MU HARRIRI: SCLA HATTIN EN IS ten kayıt haline gelen çamqırımn men bu kadar güzel, yahut bu ka- çamaşır altında kalan kısımlar kir· 

Doktorun bu sözlerinden hafif kere bile elini tara.la g&ürilp aa• livan~ ile memzüç ~ğır k~küıunu dar güzelliğine rağmen bu kadar den esmer bir 01e§in halinde idi. 
ruhlu, iptidai biıli kar111 bir Jey çını kesmek ve yahut muıluk bqı• teneffüa etmekten bır nevı haz ve pis olmasa idi.·· Bu kadın için piı ve temiz mef
anlqamıyordu. Zira bu sözlerin, na gidip yüzünü yıkamalı babrma zeYk duyuyordu. . Onun noktai nazarına göre dün humu diye bir mefhum yoktu. 0-
Karlemanin vitrininde görüp be- gelmezdi. Bilakiı yatağının içinde Öyle geceler olurdu ki Dokt~r yada her §ey kabili tahammüldü? nun için onun kirli çamaşırlarile 
... k .. .ft 1 b ... .. ··1 k ki . uykudan uyanır ve hayat ortagı F k t .. el bir kad h k . 1 1 1 '-- . genere uç çı a mıı olduğu ipek ataga gomu ere zev e sevıı ıe- d' .. k d . . . a a guz ının ru u a- temız çamaşır arını a e eKaer aynı 

1 ki · · b. d t 1 t h ıye yanına aldıgı a ını yeıs ıçın d · · · · d b · b d b k" · d b' ·b• l ·ı çorap ara se z çıft ıli.ve edeme· tır~n ır ma_n anı? ~ •. e ve re a· e aeyrederdi: ar cısma~ıyetınm. e u mı et~~ gar ro un oşesı~ e. ırı ır erı e 
dikten, Ye yahut bilmem hangi vetıle esneyıp ıermırdı. Yüzünün h l feYkal .. d .. _ kaba, bu nııbette pıs olması kabıh memzuç ve mahlut hır halde bu-
mqhur fabrikanın pudrasmı, kre- Böyle günlerde Doktorun en zel olan fU kadat -::mu kada e g·u. tahammül değildi. Bu kadın, §U lurdunuz. Tertemiz bir ipek göm
mini alıp liYantuını alamadıktan büyük azabı, kabine.inden evine maniyetile de :::: müateıa:~ ~;r halile bir zevceyi, bir kadını değil leğin yanıhaşında ~ğı yırtılmıf ve 
80Dra ne kıymeti vardı? avdet etmek olurdu. Yatak odum- mahlüktu. V k diıi b k d tıpkı güne§ altında ağır kokuıile dikilmesi ihmal edılmiş bir donu 

d · kab'l' h ··ı -~ b' e en u a ının b h • d h. b h k. l' · 1 " Doktorun bir ideal adamı olma· a gayrı ı ı ta ammu .... ır kocuı olmakla taaffünü burun urnu ta rıt e en ır gü re yığı- ve ya ut ır ı sepebne atı acagı 
••na raimen Dilpt H. o kadar ka- koku, ~deta ~uya ~üımüt bir man tahrit eden ve kokusu nefeai bo- mnı hatırlatıyordu. yerde tembellikle buraya tıkılmıt 
ba ve maddi ruhlu bir kadındı. Or· tar halınde yüzerdı. lan bir çirkibın tam merkezinde iyi günlerinde bu kadın, bir· pis bir çorabı bir arada bulurdu-
ta halli bir aileden gelmif> hafif Ve Doktorun odaya. ıirdiği za· yafıyor demekti. ' denbire değişir, kuvafföre gide- nuz. 
iradeli ahmak bir anamn terbiye- man ilk iti, pencereleri açmak, o-- Dilfat Hanımın ba ndaki aa rek saçlarını düzelttirir, yüzüne Maamafih, Dilşat H. fikri icat 
ıile büyümüıtü. danın havasını değİftirmek olur· çok oiizel ol ngfne ... ç, elektrik masajı yaptırır, manikür- sahibi bir kadındı: 

d z· .. . . . .. ·- an re ragmen 
Doktor, tükrediyordu ki evde u. ıra, su gormemıt Pli zır vucu- taranmamaktan aiır kokulu bir de tırnaklarım temizletip tanzim Binaenaleyh çamaıır değittire-

hizmetçi vardı. Yoksa, ev, diz bo- dün ifraz ettiği koku ile yüksek keçe halini ahrdı. Sonra iki çift ettirirdi. Fakat bu temizlik ve tan- ceği zaman temiz çamatırlarına 
:JU piılikten geçilmez, tozların bi- markalı bir lavanta rayihuınm ha yakutu andıran güzel dudakları zim, sadece tırnağının ucundan o· sinen kirli çamatırların kokusunu 
rikintisinden etyanın renklerini lituı kadar teneffüsü tahrit ve teı· hutalık ıünlerinee temizlenmiye~ muz başlarına, ve saçlarından göğ ıu suretle giderirdi: 
tayin etmek kabil olmazdı. vit eden bir koku kabili taıavvur ditlerin arasına sıkıtmıı ve taaf- ıüne ve sırtına kadar olan sahaya Evvela temiz çamatırını şez-

Buan Diltat H. iıaıta olur, bet değildi. fün etmit yemek metrukatile in- inhisar ederdi. Onun için Dil§at long üstüne serer, sonra lavabonun 
alb ıün ıokaia çıkmazdı. Bu müd Gardropta kat kat ipek çama- ıanm yüzüne ekşi ve fena bir ko- Hanımın derisi iki renkli idi. Gü· üzerinden aldığı pülvarizatörle 
det zarfında Diltat Hanımın bir şırlan olmasına rağmen Doktor, ku neşreden bir dehlizin kapısı his net ziyasına maruz olan insan de- (Bitmedi) 
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Balıkçılık mütehassısı beya
natta bulunuyor 

• Türk sularının eşi bulunmaz balıklan bütün 
cihanda revaç temin edecektir ! ,, 

M. Veberma11 balıkçılık muallimi olmak üzere fivru .. 
pava talebe gllnderiltteğini ~öyliverek alınmtuı 

lozımgelen tec!blrleri anlatıvor 

' 

M. Ve/orman 
Bir aydanberi balıkçılığımız 

.ıakkında Marmara ve Bandırma 
ıevahilinde tetkikat yayan balık
çılık mütehassısı müşavırı 

M. Veberman şehrimize dönmüş, 
diln ken :Jisile görüşen bir ruu
harririmize muhtelif meseleler 
hakkında fU iz'!hatı vermiştir: 

- Balıkçılık ve mutahassısı 
hakkında Istanbul matbuatında 
yazılan muhtelif şeyleri okuyor 
-ve bunları balıkçılık için büyük 
bir alaka olarak telakki ediyo-

rum. Binaenaley evvela memle
ketin terakkisinde büyük rol 
oynıyan matbuatın büyük vazi

fe ve alakasından taktirle bahs
etmek birinci emelimdir. Ben 
bilumum imar ve islah işlerinde 
gazetelerin yardımlarını taktir 
ettiğim için işlerimin tenkidine 
memnun olur ve bu hususta 
efkdrı umumiyeyi anlamak, on
lan dinlemek isterim. Bu cüm
leden olarak son zamanlarda ba
na yapılan bir hücumu ecnebi 
balıkçılık mutabassısı henüz Tür-

kiyeye celbine lüzum olmadığı 
hakkındaki neşriyatını da tetkik 
ettim fakat bu bahıs hiikfımetin 
iktisadi projesine dahil v~ bu-

nun tatbiki de TUrkiye nüfusunu 
temsil eden heyeti umumiyede 
bilyük bir ekseriyetle kabul 
edildiği için cevap vermekte 
mazurum. 

Ben bunları teminen Marmara 
havzasında uzun bir tetkik ıey
yahati yaparak bazı neticeler 
elde ettim ve bir rapor hazırla
dım. Buna göre ilk evveli be
nimle beraber tetkikat yaparak 
çahıacak pratisyen gençlere 
ihtiyaç vardır. Darülfünun veya 
lise mezunlanndan her hangi bir 
ecnebi lisana vakıf olup ta buna 
talip olan efendilere şimdilik 
yüz lira tahsisat verilecek müta-
hassısların hususi talim ve terbi
yesi altında yetiştirilerek Avru
paya gönderileceklerdir. • 

Başlıca neler vapılacilk ?. 
Türkiyenin milli ve iktısadi 

refahını temin edecek en mü
him menabiin hiri de Türkiye
nin denizleri ve deniz mahsulle
ridir. işte hazırlanan program 
ve ikfsadi projede bu mahsul
den istifade imkanı düşünülmüş 
ve bilhassa şu maddeler kabul 
edilmiştir : 

1 - Sistematik tetkikat ve 
tctcbbüat icrası , 

2 - Türkiye balıkçılığının in
kişafı için bir balıkçılık enstitü
sü teşkı li • 

Bu efendiler Avrupnda b'r 
senelik ihzari faaliyeti müteakip 
memleketim:ze dönecekler, sa11il 
şehirlerindeki ilk mekteplerde 
ve bahriye müesseselerinde mu
allim ve bnlıkçılık mütahassm 
olarnk i~t:hdam edileceklerdir. 
Bu suretle istikbalde memleketin 
<Jz evlatlarındnn yüksek balık
çılık mütahassısları ye:işmiş ola
cakbr. 
Balıkçılığın ınkişafı için 

Bundan maada dahil piyasada 
daima balık bu.undurabilmesinin 
temini ve ihracatın arttırılması 

için elzem görülen en mühim 1 

"VAKiT •• ın tefrikası: 13 

Yazan: S. S. Van Dayn 
- Mükemmel. Hiç birşey unu· 

tulmamış. Yalnız hakikat müs

tesna 1 
Markam neş'eli idi. Bu sefer 

o, sordu: 
- Sahi mi ? Şaka bertaraf 

Vana, işin esası, tahkikatın seyri 
hakkındaki fikriniz ne dir? 

- Canım ben bu yolda bir 
milptcdi, bir amatörüm. Sizin gibi 

itin kurdu olmuş profesiyonellere 
akıl öğretmek ne haddime! söz-
1.erime belki glllersinizl Mesela 
fU Bensonun takma saçları yok
mu, işte o bence pek mühim 
bir şey. 

- Yalnız bu kadar mı? 
- Hayır yaka ile gravat da 

Nakleden: Ômer Fchrn 
kıymet. iktidar bahislerinde göke 
çıkardığınız Hat, o biçare Hat
çık bunları görmedi bile. Hep 
s.athi şeylere baktılar, hep Bey
lık şeyleri aradılar. 

-. Bana öyle geliyor ki bizim 
tahkıkat şektı·mı'zı· b v d' . 1 . egenme mız 

Kıral Ferdinand 
Bulgaristana geldiği 

doğru değil I 
Geçen glin Bulgaristan sabık 

kralı Ferdinand'ın tayyare ile 
Bulgaristana geldiği ve milmana
at gCSrmeden Bulgar topraklarına 
indiği haberi veriliyordu. Bu hu
susta malnmat talep ettiğimiz 
Bulgaristan ıefaretl haberin aslı 
olmadığını, ıabık Kral Ferdi
nandın Avusturyadaki malikloe
ainde olduğunu bildirmittir. 

tedbirler ıunlardır: 
1 - Bilhassa balık akınları 

va balık yatak yerlerinin tayini 
2 - Balıkçılara mükemmel 

takımlar, kayıklar, motorlar ve 
sairenin tedarikini kolaylaştırıcı 
teşkilat yapılması ve suhulet 
iraesi. 

3 - Kooperatif şirketleri teş
kili, kredi temin kanunları vaz'ı 
ve balıkçılıkla meşgul bulunan

ların mesleklerinde mebaret temini 
ıçın icap ederse tedrisatta bu
lunulması. 

4 - Mahalli piyasalarda de
polar ve balıkhanelerde fenni 
vesait tesisi. 

~ - Balık ihracat tacirlerine 
suhulet iraesi. 

6 - Ecnebi piyasaların ihti
yacına göre işlenmemiş balıkla

rın erıvainin tezyidi ve ihzar 
usullerinin iyileştirilmesi ve hi
maye piyasası ile rekabet ede
bilmelerinin temini. 

7 - Muhtelif balıkların mü
tekamil muhafaza usu!lerile, na
kıl ve konserveciliğin memlekette 
ta'mimine çalışılarak Avrupadan 
gelen işlenmiş balık ithalinin a1al· 
tılması. 

Bütün bunları ve diğer bir 
çok tedbirleri tabii zaman birer 
birer hakikat yapacak ve Türk 
sularının eşi bulunmaz balıkları 
değıl yalnız memleketinizde bütün 
cihanda revaç temin edecektir.,, 

M. Veberman Anlıarava 
gitti. 

Bu izahatını ve tetkikat ne
t:cesini bir raporla iktisat vekale-

tine bildirmek için dün akşam An- ı 
karaya hareket etmiştir. Oradan 
iktisat vekili Şakir beyle görüş
tükten sonra tekrar şehrimize 

dönecek ve projesini tatbika baş
layacaktır. 

liz, dedi. Z:ıbıta}a 

itimadımız vardır. 

muvaffak o!acaktır. 

emniyet ve 
O mutlak 

- Kanaatlere hürmet etmek 
borçtur. Siz şimdi yeni haberle
ri söyleyin 1 

Markam bir lahza tereddüt 
etti. Sonra : 

- Tabii laf aramızda, dedi. 
Bensonun hususi hayatı hakkın
da tahkikat yapan memurlar 
şomınenin üstündeki çanta ıle 

eldivenlerin sahibes:ni buldular. 
Bunda benim tah:ninim gibi 
mendilin mnkası en büyük amil 
oldu. Kadın Benson ile birlıkte 
yemek yemiş. Bir operet artisti ... 
ismi Moriyel Senkler. 

- Vah vah pek yazık, işte 

buna acıdım. Memurların bu 
kadını bulamayacaklarını zanne
diyordum. ilk işim kendisine bir 
taziyetname göndermek olsun. 

Demek şimdi siz bu zavallı
ya işkence edeceksiniz, öyle 
mi? 

var. 
- Ya bardağın içinde duran 

. - Nasıl beğeneyim. Yapılan 
ı!ler baştan başa münasibetsiz, 
luzumsuz ... Buna mukabil lüzum
lular bir kenara atıldı. Canım 
uzun söze ne haceti Daha ılk 
a?ımd~. yürünecek, araştırılacak 
bır degıl, bCf değil, tam on iki 
nokta vardı. Peki vardı da ne 
oldu? Onlar safsatayı, manasız
lığı buna tercih ettiler. Cigara 
izmaritleri, pencere parmaklık
ları ile meşgul oldular. 

Vans'ın sözleri Markamı hem 
güldürmüş, hem de kızdırmıştı: 

- Y ooo biz bu fikirde deği-

- lsticvap edeceğim. Eğer 
işkenceden bunu kastediyorsanız. 

takma dişler. 
- Alay etmeyin, keza onlarda. 

Markam yemeğini bitirdikten 
ıoora kalktık, cıgara salonuna 

Diş tabipleri ile dişçiler arasında 

o· ş ta ipleri di çi e e 
meydan okuyor ar 

Kenan B. Zamgoçyan efendiyi imti
hana davet etmektedir 

Haçik Zamg.oçyan iıminde bir 
primli dişçi diş tabipleri hak
kındn bazı sözler söylemiş, mek· 
tepten çıkan diş tabiplerinin hiç 
bir f ey bilmediklerini, tecrUbeli 
olan primli di,çilerin mesleğe 

daha ziyade vukufları olduğunu 
iddia etmişti • Bu sözler diş ta
bi plerini kızdırdı. Geçen cuma 

günü yaptıkları kongrede bu 
dişçinin mahkemeye verilmesini 
ve ayni zamanda etibba odasına 
da müracaat edilmesini karar-

laştırdılar. Diş tabiplerinin asa
biyetleri henüz yatışmamıştır • 
Bunu dün, mektebin bu seneki 
mezunlarından diş tabibi Çelebi 

zade Kenan Ferit beyden aldı
ğımız bir mektup anlatmaktadır. 
Mektubu aynen dercediyoruz: 

''Otuz senelik bir dişçinin 
Türkiye darülfünunu Tıp fakül-

tesinden mezun olan yeni diş 
tabipleri hakkındaki hadna
şinasane beyanatı küstahlık ke

limesi ile tavsif olunabilir; bu
nunla ben ve benim gibi diş 
tabibi arkadaşların müstakbel 

faaliyetlerine darbe vurulmak 
istenmiştir. 

O dişçi hükumetin bir lfıtfü 
İle mektep, medrese görmeden 
asepsi antiseps nedir bilmeden 

bir mtisaadename almış, icrayı 
san'at ediyor; hezeyan etmese, 
rahat durs:ı olmaz mı? 

Biz, rontken, teşrih ve fizyo
loji, bakteriyoloji, kimyai uzvi, 
gayri uzvi, tahlili keyefi, fizik, 

müfredatı tıp ve fenni tedavi, 
emrazı umumiye, iİah ... derslerini 

okuduk. imtihan verdik; mezun 
olduk.Acaba kendisi bu derslerin 
ne demek olduğunu biliyor mu? 

Eu gün mektebe girm"k istese de 
bunları okuyup anlayabilecek 
kifayeti var mı dır? .. 

Yoktur. Çünkü, bilmiyorlarsa 
haber vereyim ki diş tababeti 
mektebine girmek için lise mezu
nu olmak şarttır. Kendisi lisede 

gcçt ı k. Orada kumandan Ben
son ile karşılaştık. Kumandan 
Markamı görünce seliim verdi 
ve yanımıza geldi. 

Elli ya~larmda toparlak yüzlü, 
iri ve kuvvetli bir adamdı; bizi 
selamladı. Markam'a dönerek: 

- Dünden beri çok düşün
düm, dedi. Hatırıma yalnız Lon
der Pıfibe geldi; tanırmısınız ken
disini? Alven'ın çok samimi dostu 
idi. Sile faydalı malümat verece
ğini zannederim. Dün kendisini 
hatırlayamadım; çünki kendisi 
sehirde oturmaz. Long lzland'm 
bir kenarına çekilmıştir .Ha, ne 
dersiniz ? Doğrusunu söylemek 
lazımgclirsa bu faciada bize yar
dım edecek başka hiç, ama hiç 
kimseyi tanımıyorum. 

Kumandan sözünü bitirince 
derin deri11 içini çekti; müteessiı 
gürünü yordu. 

Markam cevap verdi: 

- l; umandan, bu gözel fikir. 
Derhal not edel im. Kendisi ile 
konuşurum. 

Bu mükaleme geçerken Vans 
pencerede dışarı bakıyordu. 
Markam'ın cevabından sonra 

Kenan bey 
değil hangi iptidaide tahsil g&r
müştür? 

Kıymeti meslekiye noktasın
dan onlarla kendimizi mukayese 
.etmek istemeyiz. Fakat efkan 
umumiye huzurunda meselenin 
tevazzuhu çok Inzumlu bale geldi. 

Yirmi günlilk bir mezun sıfa
tİle diı tababetinin gerek protez 
gerekse dantisteri operatuar ve 
gerekse ıtomatoloji branşlarından 
kendisinin intihap edeceği tanın
mış bir heyeti mümeyyize huzu
runda hem nazari ve henı de 
ameli olmak şarble imtihana ha
zır ve amadeyim! 

Mağlup olduğum takdirde 
kıymetli ve sevaili mesleği ter.1$.
ederek fahriyen onun kabineşinde 
çalışacağım. Fakat galip çıkarsam 
acaba kenclfsi ne yapacak? Be
ğenmediği yeni mezun bir diş 
tabibinin bu davetini, bu meydan 
okuyuşunu acaba kabul etmek 
cesaretini gösterecek mi? ... 

İrtihal 
Tanınmış tüccarlarımızdan Ma

nizade Hacı tbrahim Etem Ef., 
irtihal etmiştir. Dün ihtifalatıa 
Eyipsuitandaki aile mezarlığına 
gömülmüştür. Merhuma mağfiret 
temenni, ailesine taziyet beyan 

ederiz. 
~ J&E± N 

döndü. Doğrudan doğruya ku-
mandana hıtap ederek : 

- Birde miralay Ostrander 
var, dedi. Kendisini bir çok defa
lar kardeşinizle görmüştüm. 

Kumandan Vans'm mükale
meye karışmasından memnun 
olmamış göründü. 
-Hiç camm ... dedi; Şöyle uzaktan 
bir tanışıklık. Faydalı olacağım 
zan etmiyorum. Şey, Hak, Mar
lrnm, onu soracaktım. Şimdiye 
kadar bir ip ucu ele geçirebildi
nizmi ? Hiç ümit etmiyorum, 
ya! 

Markam cıgarasmı ağzından 
çıkardı; dalgın dalgın : 

- Vallahi ne söyleyim dedi. 
Bir az bir şeyler var. Mesela salı 
akşamı kardeşinizin yanında bu
lunan kadını ele geçirdik. 

Markam bir koltuğa otur~u; 

daha fazla şeyler söyleyip söy .. 
lememekte tereddüt eder gibi 
görOnüyurdu. Nihayet karar verdi 

- Velhasıl iddi'a namem için 
kafi delillere malikim dedi. 

Kumandan ellerini Markamın 
omuzlarına koydu. Gayri tabii 
bir sesle bağırdı: 

(Devamı 11a') 
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Altı aylık bir Sanayi bankası Matbuat U. M. FEDA YILERI ' -== Y ezen: Ömee1foza := 
mütareke Adana Senayi birliği 

znrrrTzrm _......._.. 

Geçenlerde askeri bütçelere iştirak etmiyecek mi? Dün Mahmut SadıkBeyi 
zam meselesinden dolayı pek ger- İstanbul sanayi birliğinin bir ziyaret etti 
gin bir hale gelmit olan F ranaız - milyon liralık bir banka teşkil M b E 
ltalyan münaıebatı son günlerd at uat umum miidürü rcü-

Bunlar doğru mu ? 
Derhal tahkik edebilirsiniz ! 

- 94-nishi bir salah devresine girmi,ti; edeceği ve buna Adana ve İzmir ment Ekrem B. dUn sabah ra
Fransız hariciye nazırı M. Briand fabrikatörlerinin de iştirak ede- hatsız bulunan ıeyhillmuharririn 
Fransa ile ltalya arasındaki ihtı· ceği yazılmıştı. Aldığımız malfı- Mahmut Sadık Beyi ziyaret et- Haldun bu manzara kartııında Mücevher buradadır. işte. Alınız.. 
lafı halledebilmek için 1931 ıene· r.ıata nazaran Adana Sanayi mit ve hatırını sormuştur. titredi. Sonra karanlık içinde yo- fakat verdiğiniz sözü tutmıyacali 
sine kadar Fransa hükumetinin hıç birliği henüz pek yer.i bir teşek· luna devam etti. olursanız? 
bir yeni gemi in,a etmemeğe karar kül 1 b b k . t" k Gayri mübadiller Mesrure de oitti. Gidiyorken - Sözümü yerine getireceg~ime 
verdiğini bildirmiştir. Bunun üze- o an u an aya ış ıra e • 
rine ltalya başvekili ve hariciye na karar vermiş değildir. Yalmz Tazimat heyeti Yalovadan döndü dü,ündü: yemin ederim. 
zın Mossolini de Fransız hükUme- şehrimizde bulunan Adana Sanayi Gayri mübadiller namına Gazi - Onun biraz rikkat ve merha - O halde yemininizde hulfe
tinin bu kararım senet ittihaz ettı· birliği umumi katibi Şemsi izzet Hz. İne arzı tazimat için Yalovaya met hislerine dokunaaydmı, mu· derseniz, biz de yapacağımızı bili
ğini, ltalya hükumetinin de Fran- B. İstanbul Sanayi birliği umumi giden heyet şehrimize dönmüştür. hakkak ki kalbini bana verirdi. riz. Artık ayrılabiliriz. 
sa gibi bu sene nihayetine kadar katibi Nazım Nuri Beyle görü- Heyet reisi Hüseyin B. kendisile Hayır kalbini değil, fakat elini ve - Hay hay! 
ybeni gemi inşa Bettirmiyeceği ceva- şürken böyle bir bankaya ilerde görüşen bir muharrimize 1'ongra daimi sadakatini bana bahEeder· lrerdeki adamların biri ra'dır-
ını .vermiştir. inaenaleyh, epey k s- T :3' 

ce hır zamandanberi Fransa il~ Adananın da iştirak edebilece- mil arrerab mucibince yalnız di. Naınuılu bir adam olduğu için dan çıkıyordu. Bu Haaandı. İçer· 
ltalya arasında münkati olan mü- ğini söylemiştir. Yalovada Gazi Hı. ine arz• ti.. bana Yeırdi~i aözil tutar, ben de o- de geçen ıözlerin bir kimae tara· 
zakerata bugu··nıerd .d b Eczacılar zimat ettiklerini başka bır· r•"cada e yem en aş· nun çocuklarının anneıi olurdum. fından dinlenilmemif olmasından 
lanacaktır. bulunmadıklarını söylemiştir. 

Acaba bu müzakerat iki mem- Fakat hayır, Emir Haldun, beni emın olmak için çadınn etrafında 
leket arasında mevcut olan ihtilaf Yerli mallar sergisine ~ Memleket haberleri ı •e~edikçe ~e bana. kalbini ver- dola,mış, sonra elini açarak ay ışı-
lı meseleleri halledebilecek midir? iştirak. ediyorlar E I medikçe katıyen ıenın olmam! ğmda mücevhere bakmıtb· 
Bu hususta tabii şimdiden kat'i SU· y kınd s ra r . Mesrure bir lahza sonra fırtına Bu mücevher Emir Haydann 
rette cevap vermek mümkün de- a a Galatasaray lisesi 
iildir. binasında açılacak yerli mallar kendisini vuranı biliyor ve karanlık içinde kaybolmuıtu. meşhur yıldızı idi. Surur fırsattan 

A k ı " ı b. h · · ld FiRAR TEŞEBBÜSÜ ı"at"ıfad ede k bakmak ı"stem' nca ma um o an ır ci et var sergısme geçen sene o uğu fakat söylemiyor . . e re ış ve 
ki Fransa hükfuneti bu sene niha- gibi eczacılarımız da iştirak ede· l . d H 

1
.
1 

R"f Bır saat sonra zabıt Hasan Hal- bunun için hareket ederken ayağı-
y etine kad · · · zmır e a ı ı at P•. cadde· . . . ar yenı gemı ınşa etme- cektir. Geçen ıergide yerli s" d tu Ş f tt' ~. . d dun ile kardeşmın çadrl'ına doğru nı hır taşa çarpmışb. Bu hareket 
meğe karar vermiş olmakla bera· tıbbi müstahzarlar mükemmel ın e o ran era e ın ısmın e ·ı 1· d F Hasamn nazarı dikkatinden kaç· 
ber İtalyanın Londra konferansın bir tahıı, oğlunu kam.kola gönde· yavaş ya.vat ı er ıyor u. ırtına 
da ileriye sürdüğü Fransız ve ltal: neticeler vermişlerdi. Bu sergı rerek vurulduğunu haber vermif, geçmit ve ay ortalığı aydınlatrnı:- mamış, Hasan yere eğilmit, bir aar 
Yan bahriye kuvvetJerı" arasında için daha vrsi mikyasta faaliyete b tı Hm••n b. ~· "htiyat ı"I .. ·· hoş ve ya ölünün ayakları dibinde za ıta eve gitmit yarasını ağır gör . - ın oır ı e yun·!'· ... 
müsavat nazariyesini kabul etme- başlanmış ve eczacılar cemiyeti· düğü mecruhu hastaneye kaldır· ken harem ağası Surur onu tal<':> yattıgmı görmüttü. Hasan hemen 
mektedir. Diğer taraftan İtalyanın nin te•ebbüsU ile batlı batma d" d s d ·· ·· d ·· herı" aaklamı!l ve ça.,.,.abuk 
d b kt 

· Y mııtır. e ıyor u. n'tına eve tüyun en mucev s- • 3' 

a u no aı nazarından geri dön- bir pavyonun tıbbi müstahzarata meıi hatıra bile gelmemektedir lşin garip ciheti, parkta oturur- bir aba atan Surur kendini göste:-- kaybolmak istemitti. Fakat daha 
Şu vaziyete göre ltalya ile Frans~ tahsisi temin edilmiştir. Reçe- ken arkasından bıçaklandığım ıöy memek için, her kayadan, ağaçtan evvel bu yerde yatan adamın ölü 
arasındaki bahri rekabet noktasın- te5İz serbest sahlan müstahzara- liyen bu zatın vuranların kim ol- ve çalıdan istifade ediyor, hazan ve ya aarho§ olup olmadığım tah· 
dan olaa olsa altı ay içı"n hır" nevı tın bliyilk rabet göreceği Umit d " .. ı kt · yeri t b "' k 1 k"k tmek laA zımdı· . H .. •an yerdek•ı 

(Bitmedi) 

ugunu soy ememe e ısrar edi!li· ere ya ıyor, azan ayaga a • ı e ..... 
mütareke aktediliyor demektir. Bu edilmektedir. Sergi için şimdiye- ~ k fak H d altı ay nihayet bulduktan sonra kadar Etem Pertev fabrikası ile dir. Söylediği şudur: "Benim düş- ıyor, at asanı gözünden ayn a amı ayağile tepmit, bütün kuv-
gene bu mesele üzerinde hı" B . K 1 E K N" manlarım vardır. Bu hadiseyi ben mıyordu. Surur, Hasanın nereye vetile onun beline bir tekme indir 

ç eşır ema, nver enan, ı· k d k · d"" 0 

• •• d''kt b. · b bir suretle terakki hasıl olmadığı tf Tal" iki E f en i endime hazırladım. itim gır ıgını aıor u en sonra ıraz ır ı~ unu üç kere tekrar etmiş, fa· 
görülecektir. zNamet mN . ıpC vC:

1 
HCulı:!' 'K şre k olmıyan ,eylere kanıtım. Bu i! giz beklemiş, kamerin üzerinden ge- ka;' yerde yatan Arap zerre kadar 

M f h eşe , ecıp emı e aı anzu 1. kal 1 b" b ı tt · "fd d k H aatna İ vaziyeti tetkik eden M af N ı ma ıdır.,, Zabıta bu ararip çen ır u u an ıstı e e ere a ha••:ı"' eseri göstermemı••tı·. Bu · •ı' ..J. 

F b ust a evzat ve Mustafa '; • · d" .... d ki · - s- " .,,, u 
ransız mat uatr küçük bir ümit H kkı lAb l cerh halC:klnda tahkikat yapıyor. snnın gır 1g1 ça ıra ya &fDUf, ve detl j c1arbe1er Sururun canını --.cıt• 

rioktaıına iatinat ediyorlar. Bunla- at t ~I orda.luvar arı müraca- l.)!-l c;,. alarımız Balıkesı"rde bir sarhoş gihi yere atılarak içer h f rın mütalealarına göre Fransa ile caa e m~ er ır. ~ ·l d .• 1 • d" 1 " • mıf, arem ağası eryat et"llek ih· 
İtalya arasında gayri kabili hal gi- - o- B-. fıkcsirr.len yazıldığına göre e ceçen ıoz erı. ın emege çalıf· tiyacı:u duymuş, fakat diıini aık-
bi görünen ihtilafı bertaraf etmek Artİstler:n taksı·mı· Bas::i, Sami Sabit, Akif, Sabri Pa- md 

1~11:1Hkaaıamd n.g~rdiği çad~r,. Hal- mıt ve ::.esini çıkaramamııb. 
kabildir. Bunun bedelı" de ikı' mem "al 1 .. ku k d un ı e r eıının çadırı ıdı. Fa- S "dd l" d b l , 

D k 
s- ar a umera uuna ve a a e- . . un ·, fi et ı ar e er ye '" · 

leket arasında mevcut olan siya•i ün ü akşam refiklerimizden . b" k üm kat çadır tıddetlı yağmurdan iyice h ld . . k ki "h l " b. D mıye mensup ır ısını era ve a e ıe::nnı çı armama a 1 
ı ti afları hal ile işe başlamaktır. ırisi erülbedayi artistlerininin a.b' tl . . B I k . . . I ııh.nmış ve ağırh11mı,tı. lçerdeki- b H 

Bir kere Trablus Garp hudut· komedi ve dram san'atkarı diye z ' . Aerımız . a ı es:e gıtmıı er, ler pek yavq konufuyorlardı Su- er a~- n onun kımıldadığm 
lannın İtalya lehine tashı"hı· mese ·k· l v d as.ı::cn merasımle arşılanmışlar· . d .. l · seder g1

1·i olmuş, vaziyetten taı - ı ıve ayrı acagını yazıyor u. d rur ıçer e soy enen sözleri duynıı- 11 lesi vardır. Bu meselede Fransanın Dün bu hususta malumatına 1\ıJr. 1 d . • yordu. Onun bütün duyabildikleri m e er.ıin olmak için bıçağını çe. 
İtalyayı memnun etmesi mümkün- müracaat u ~ atya a meyva sergısı "bahçe pe .. h "b" mı,, ve cnu da denemek istemişti. 
dür. Sonra Tunustaki ltalyanlarm ettiğimiz Ertuğrul M:ılc.tyada güzel bir meyva ıer- kel"ı 1' d"renseı, mt!cev er,, gı ı Surul· l:orkusundan felce uğra-
vaziyetJerini tanzim etmek mese· Muhsin B. böyle bir tasavvur . me er ı. .b 
lesi gelir. Buna da gene ltalyay bile olmadıgy mı söylemı·~ gısi rıcılmı ştır. Maksnt Malatyanın S k d" kl"I b k 1· 1 mıı gı i idi. Surur ne yapacağına 

1 .. ve c· · l 'h . urur en ı a ı e u e ıme e· k d H b ... 
tatmin edecek tekilde bir tesviye bunu tekzip etmiştir. ne 13 m3r:~ orım cı an pıyaıuma rin çok mühim olduğunu anladı. akmrar. verı-.:e en asan ıçagını 
çare.ai bulunabileceği düşünülmek- tam~:na.ktır. B .. . d f d k" çe •!, or.u Arabın baldırına dal-
t d

. E... b 
1 1 

-o-- .. unun uzerıne ça mn ctra an a ı d S b d h l 
e ır. ger u mese e er tanzim y a'ovada verilecek balo Olümle tehdit çukur yere ilerledi. Bıçağını çekti ı~ıştı. ;.1 ·ur una a ta ammü 

edilirse İtalya ile Fransa araaın- 1 etmış zerre kadar hayat eseri gös• 
daki tahdidi te•lihat meselesinin Yalova kap'.ıcalar idaresi tara· ZMirde Hacı Ali isminde yüz ve çadırda bir delik açtı. Surur ' 
k d Ya• d b' 'ht" m"'dd · · ·· .... b d l'ğ d f k terecek oluraa ikinci darbenin kal 

en i kendine halledileceği ileri fmdan verilecek balo Türk ocag" ı 'ı'ın a ır 1 ıyar u eı umumı gozunu u e ı e ayanuş, a at . ·· ··ı kt d" k k l" " ·· t d k kı ş "f b d . "f d d . . bıne saplan~rağını anlryarak ıus-suru me e ır. Çün ü i i devlet balos:ı ile ayni tarihe rastladıg"ı ıge muracaa e ere zı erı e un an ıab a e e ememışt1. Çün· I 
d "h 'l"fl b f d H d d f d I k muş f aean yerele yatanın ya ölü araaın a ı tı a ar ertara e il- iç=n tehir edilmiştir. Balo ağus• anımın ama ı tara ın an ödü- ü içerde ışık yanmıyordu . .Surur, ' 

dikten sonra hunlar kolaylıkla ken tosu:ı ilk haftasında verilecektı"r. rülmek üzere bulunduğunu iddia açtığı deliğe kulağım dayadı. ve ya baygın olduğuna kani ola-
di kuvvetlerinin tevazününü temin ·1 ş 'f 1 rak bıçağını c>ı-un elbisesile temiz-
d b l 

Balonun davetı"yelen"nı" alanlar ve tı <ayet eL"lliştir. erı e H. ile çerde bir kaç adanı karanlıkta 
e e i ir, denilmektedir. 1 · k lkı • · • seyrisd ain vapurlari ile koca31 Hüseyin anlatnmıyorlar ve konufuyordu. Seılerden biri §a ıöz emış ve a P ~ıtmıştı. 

Bize öyle geliyor ki Fransa ile mecca· H · k 'k"d I Onun hareke .. =nden bir kaç da-
ltalya arasındaki vaziyeti bu tarz- nen gidip geleceklerdir. üseyın genç adını ı ı e birde eri ıöylüyoı·du: 
da muhakeme etmek biraz nikbin· - o- ölümle tehdit ediyormuş. Zabıta _ Pek ala, demek ki UJUjuldu? kika sonra Surur yerinden kalk· 
lik olur. Bunu her iki taraftaki hü- Tahdit 1 ~'ll11İsvonu tahkikat yapmc:.ktadır. Bu ıeı iki kardetten birinin ıeıi mış ve intikammı almağa hazırlan 
kf)met ricalinin pek iyi takdir et- J - idi. Fakat hangisinindi? Surur bu- mıştı. 
tikleri de şüphesizdir. Şu kadar Tahranda ncşrolunzn (Şafakı ı: Merakla şeyler 1 nu tefrik edemedi. Surur, doğrudan doğruya Sul-
var ki Avrupantn bugu"'nkü' vazı"ye- Surıh) 1!3 Z !t~:ıi yazıyor: B b k b. t S IAh tt" · "k t Ah d ~ - una af a ır "eı an e a a ımn ı ame ga ına oıı 
ti iki memleket arasındaki iht ilaf- Türkiye ve Iran ar:.smda ki B dd a cevap ver- -
1 ı• r )• J• a di: ru yürümü§, katlandığı ve Ha&amn 
arın tehlikeli bir safhaya dökül- hududu tahdit edec~k olan ko-meıine de müsait degwildir. Onun . b h k - Evet uyu~tult ! cezasını vermeğe ahtetmişti. Bu 

mısyon lıtün azırlı !arını ikmal h" k d 
için her iki taraf aralarındaki ih- z x. 98 d Bu ıeı zabit Has:r.nın ıesi idi. ceza ıç geci me i. 
tilaflann halli çok müşkül olduğu- etmiş ve yol masrafını da ahaş aro af5a yaşın a Mükaleme devam etti: Surur, o gece Sultan Salahatti-

k · Imakl b b b h olup yakı!lda Tebrize müteveci- ? na anı o a era er u i tilaf mı • - O halde yarın tayin ettiği- ni uykusundan uyandırarak fevka-
ların filhal tehlikeli bir vadiye gir- hen yola çıkacaktır. Asırdide ihtiyarımız Zaro ağanın <ıon mı"z saatte, prenıeıı" tayı·n t •w• l"d "h" b. l . h b · ı A ·k h A e tıgı· a e mu ım ır mese eyı a er ve· 
mesıni de arzu etmemekte, böyle ran hariciye nezareti tarafın- men a seya ati vrupa gazetelerinde 
bir ihtimalin önüne geçmek için dan Akayı Refiülmülk ile hudut hararetle mc\·zubahs olmaktadır. Zaro miz yere ıetireceksiniz. receğini ve Sultan tarafından ka· 
mü•tereken vakit kazanmak poli- · l . d nıta Amerikan gazececilerilc görüşürken - Buna ıöz veriyorum. bul olunmuş, ona hazırlanan firar 

>' ış erın e rüsuhu olan bir zat, b h tikasına bq vurmaktadır. Bundan k u seyya atten toplayacaıtı paralan on - Prenıeı erkek kıyafetine gir teşebbüsünü anlatmıştı. Sultan o -

d 1 d k 
omisyona ilaveten tayin olun- birinci zevcesinden ayrılmak için icap I 

o ayı ır i çok gergin bir hale gi· mit o acak ve bu ıuretle ıörülae na sordu: 
F l 1 b muıtur. Harbiye nezareti de bir eden mahkeme masrafına. tahsis edece· 

ren ransız • ta yan münase atı· Aini . söylemiş i miş L.. Dün gelen bile tanınmryacaktır. - Bu söylediklerin dog"' ru mu? 
na biraz salah rengi vermek için murahhas tayin etmiştir. Bu mu- E -
F h 

. hh k" ld Fran sı 7. g-azetclcri 7.aro a{tnnın A· - vet. . . - Derhal tahkik edebilirainiz. 
ransız arıciye nazırı M. Briand ra asın ım o uğu hey'et Teb- mP-rikada hü rmP.tkılr bir tcvec~ühle kar- B 

b h t · d - una mukabil bizden ne İs· Haydarın mücevh · H a r ıntaat yarışında altı aylık bir rize vasıl olduktan sonra anla- şı lan ıp;ını ve kcnrusine Amerika gazete- erı asanın nez 
mütareke teklif etmit, ltalya baş- tılacaktır. lerl ra rafından "Amcrikadan daha yaşlı tiyorsunuz? dindedir. Tetebbüs yarın akşam 
vekili M. Moasolini de bu teklifi ndam:ı; denildiA"ini va7.mıktadırlar. - Bana Emir Haydarın yıldız vukubulacaktır. 

h J"'kl k b 1 Dii!'e r taraftan ğene Ji'ransı z gar.e te- b 
te a u e a u etmittir. Yeni baş· yakın bir istikbal bize gösterecek- leri Yunan gazetelerinin Zaro ağanın 98 içimindeki mücevherini verirse· - Sen hu teşebbüsten nası l lıo.-
lıyacak müzakeratın ne dereceye tir. yaşında oldup;unu ileri 5ürdtiklerini de niz kafidir. Batka bir fey istemem. berdar oldun? 
kadar müsmir netice vereceğini .AkluHet A&UN hrıher vermektdirler. - Pek ala. Biz de buna razıyız. 
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l S P O ~ 1 ( Teıgratiar ) c VUKUAT 

Varna '~~piyonu ltilAfname 
şehrımızde 

Kadın baltayı kapınca .. 
Evvelki glin Eyipte Baba Hay

dar camisi sokağında 14 numa
ralı eve Cemal ve oğlu Cemil 
ile Etem tecavüz ederek komşu
ları olan Hatice ve Leman Ha· 
nımlan telaşa düşürmüşlerdir. 
Miltecavizler cür' etJerinden vaz 

Vama şampiyonu ve Bulgaris
tan ikincisi Şipçenski takımı - biri 

F enarbahçe diğeri de genç muh
telite karşı - iki maç yapmak 
üzere diln şehrimize gelmiştir. 

Misafirler Bulgar vapuruna kadar 
giden sporculanmız ve futbol fe-

derasyonu erkanı tarafından sami-
mi bir surette kalJılanmışlardır. 
Bulgarlar bir seyahat kafilesi ha
linde 60 kişiden mUrekkeptirler. 
Bunlardan on beşi. futbolcu, üçü 
idareci ve mlUebakisi de meçları 
ıeyre gelen futbol merakh!arıdir. 

Şipçenski, bu seneki Bulgaris
tan şampiyonasında ikinciliğe 
kadar ytikıelmiş olan kuvvetli 
bir ekiptir. Çok seri oyunculara 
malik olan Varna tampiyonu 
karşısında takımlarımızın ıyı 
neticeler alacağını tahmin ede
biliriz. Bilhassa genç muhteliti-
mizden çok fimitvanz. Misafir
lerimiz evvelce verilen karonn 
hilafında olarak yaran genç 
mubtelitle karşılaşacaklardır. F e· 
nerbahçe oyunu pazara tehir 
edilmiştir. Kıymetli şampiyonu
muz Fenerin bazı oyuncuları ra-
hatsız olduklan için takımda 
bazı tebeddülat yapılması muh
temeldir. 

Genç muhtelit takım Fener-
bahçe, Beıiktaş, lstanbulspor ve 
Vefa oyunculannı ihtiva edecek
tir, takı mm daha kuvvetli bir 
şekilde çıkması için Galatsaraya 

müracaat edilmesi dilşllnülmüşse 
de sarı kırmızıhlann futbol'n ta
tii etmiş olmaları ve oyuncula
nn idmansız bulunmaları bu fi
kirden vazgeçilmesini intaç et
miştir. 

. Bulgar maçlan tertip hey' e
tınden: Yama Şampiyonu ve Bul
garistan ikincisi Şipçenski Sokel 

kulilbile ilk mOsabakanın Macar
lara karşı büyUk bir muvaff ala
yet göstermiş olan gençler muh
telitile icrası muvafık görDimüı 
olduğundan program ıu suretle 
tadil edilmiıtir: 

25 Temmuz Cuma gUnil Tak
sim Stadyomunda saat 17 30 da 
$ipçenski - Gençler muhteliti 
Hakenı Şeref beydir. • 

Esamisi zirde mOnderiç oyun
cuların saat 16130 da potin ve 
beyaz pantolonlarile sahada is
patı vllcut etmeleri muktazidir: 

Niyazi, Muzaffer, Nuri, Fik
ret, SalAhadd.in, Muhteşem, Lut
fi, Naıım, Şekip, Huan, Velit 
Ziya, Samih, Adnan, Rıza, Şev~ 
ket, 

Biletler maç günleri Stadyom 
gişesinde satılacakhr. KulOp men
suplan için tenzilit vard1r. · 

Raşit Rıza 
Trupundan bir kumı dün 

turneden dönda 
Anadolu turneaine çıkan Ratit 

Rıza B. trupundan Halide, Mina 
Hanımlarla TalAt ve Sadi B. ler, 
dün " Dumlupınar " vapurile 
Samsundan gelmiılerdir. Raıit 
Rıza B. le diğer arkadaılan da 
Ayancıkta birkaç temsil Yererek 
dört gilne kadar döneceklerdir. 

Halide H., diln rıhtımda ken
disile görüıen bir muharririmize 
ıöyle demiştir : 

- Ayancıkta verilecek oyun
larda bizim rolilmllz yoktu. 
Onun için daha evvel döndük. 

Her yerde çok iyi karıılandık. 
Yol yorgunluğumuz biraz fazla 
ama, neticeden memnunuz. Bu-
radan Bursaya t!a gitmemiz 
muhtemeldir, 

Musaddak nüshalar 
dün Atin ada teati 

olunacaktı 
Atina 23 (Apo) - Türk - Yunan id

l!fnamesinin musaddak nüshası dün tay
yare ile Ankara.dan gönderildiğinden bu
gün öğleyin hariciye nezaretinde musad
dak nüsbiılar Türk sefiri ile Yunan ha
riciye nazırı arasında teati olunacaktır. 

Ankııra Yunan sefiri itilılfın sureti tatbi
ki hakkında lstanbulda Tevfik Rüştü B. 
ile yapmış o'duğu müldkaan neticesine 
ait Hariciye nezaretine telgrafla 
malOmat vermiştir. 

geçmiyerek işi ilerletince, bu 
tecavüzü haysiyetşiken bir mes· 
ele addeden Hatice Hanım eline 
geçirdiği bir balta ile müteca· 
vizlere hücum ederek bunlardan 
Cemali yaralamışbr. Mahalli 
vak'aya yetişen bir komiser mu
avini ve birkaç polis hepsini 

Mısır kıyamı ie:~~!~mış, adliyeye teslim etmiş-

i ı Vapurda tabanca 
ll gi tere ted- Evvelki g6n Ada hattını yapan 

Büyükada vapurunda bir hadise 

bı. rl er al ffi] Ş '· olmuş ve büfeci Zülkefil kendi
sile şakalaşan kahveci lamaile 

Londra, 22 (A.A.) - Avam kamara- kızarak tabanca ile ateı etmiftir. 
sında Hariciye nazın M. Henderson hü- Bu ini patlayan kurşun yolcular 
kOmetin 1922 beyannamesine tevfikan arasında hakla bir telif ıJyan• 
Mısırdaki ecnebilerin hayaunı \"e emvalü dırmış ve İsmail yaralanmııbr. 
eml~kini. h~m~ye etmek için icap eden Zü1kefil yakalanmışb. 
tedbırlerın ıtubazı teahhüdünü tamamen 
mti~ik olduğunu beyan etmiştir. Mu- Bir intihar 
maıleyh, resmt istihbaratın vaziyete ha- Karagümrükte Karabat ma· 
kümetin Mkim olduğunu ve Mısır hti-
k hallesinde 44 numaralı hanede 
. ~me~nin bizzat ecnebilerin himayesi 
ıçın bır takım tedbirler ittihazına. hacet oturan 21 yaşında bakkal Ap-
olrnadığını beyan etmiş bulunduğunu tullah efendi. uzun müddetten• 
söylemiştir. beri kardeşlerile kendi arasında 

Portsaitte bir kıyam devam eden geçims:zlikten mil· 
teessir olmuş ve dün zehirli bir 

Portsait, 22 (A.A) - Yeni bir kıyam 
esnasında ahali belediye ahırlarını yak- madde ile intihara teşebbns et-
mağa teşebbüs etmiştir. Bunun üzerine mişse de kurtarılmııbr. 
polis silAh istimaline mecbur olmuş, ıu- Tabanca ile oynarken 
yamcılardan biri ölmüş ikisi yaralanmıştır, T 
HükQmet vazlvete bAklmdir. ozkoparanda Akarca cadde-

Londra, 23· (A.A.) - Kahireden Dey- sinde 30 numarala evde sakin 
li. Meyle bildiriliyor: Dün Portsaitte ye- ve Beyoğlunda tUtündl çıkma
nıden karışıklıklar olmuştur. Buraya im- zanda 5 numarlı kundura atel• 
daı gönderilmektedir. yesinde kunduracı yunan teba-

H• M •• J •• ) sından 19 yaıında Joıef dün 
ınt us uman arı saat on bir buçukta çahıtığı atel-

Gandinin har-ekettne ı,tlrtk 
edeoekler 

Lu.cknuw, 23 (A.A.'j - Müslümanlar 
ta.rahndan yapılan muazzam b:r mitingte 
Gandi'nin hareketine miislümanları iştira-
ke daved mutazammın bir karar sureti 
kabul edilmiştir. 

İtal yada zelzele 
Roma, 23 (A. A.) - ltalyanın cenu

bunda klin birçok şehirlerde zelzele ol
muştur. Napolden bildirildiğine göre. 
evelce ölmüş olduğu haber verilen 3 ki-
şiden başka 20 kadar da yaralı vardır. 
Avvellino eyaletinde birçok yerlerde ölen
ler ve yaralananlar vardır. Evler yıkılmış 
çan kuleleri çatlamışnr. 

Napoli 23 (A. A.) - Zelzele gayet 
şlddtll olmuş şehlr zulmet lçlnde kalmış 
ve halk .arasında panik zuhur etmiştir. 
Binlerce ilhali ale!Acele civardaki kırlarn 
kaçmıştır. Mahpuslar, kaçmak teşebbil

ıiinde bulunmuşladır. Karabinyerlerin mu
vasalatı üzerine sükôn iade edilmiştir. 

Muavenet tertibatı alınmaktadır, ölenlerin 
ve yaralananlann miktarı henilz sarih 
eurette malClm değildir. 

Mısır Kıralı 
Parl.imentovu açmamakta 

ısrar edivor 
Iskenderlye, 23 (A.A.) - Kıral Fuar, 

parlAmentonun Cumartesi günü fevkalA· 
de olarak içtimaa daveti için Veft fırkası 
:.rafından vuku bulan talebi reddetmlş-

Seksen tayyare A vru -
· payı dolaşıyor 

yede yanında bulunan ufak 
sis'tem tabanca ile oynamakta 
iken tabanca kazaen ateş almıt 
ve elile sol bacağından mecruh 
olmuştur. Jozef tedavi için has· 
taneye kaldırılmıştır. Tahkikata 
başlanmışbr. 

Küçük haberler 

Sebze bol ve ucuz - Bu sene 

yağlllurlann bol olmasından mahsul Jyl 
yetişmiş ve fiatlar geçen seneye nazaran 
yarıyarıya ucuzlamıştır. 

Amerika sefaretinde - Amer-
ka sefared başUtibi Vaşington& nald-
edilmlştir. 

Amanullah han - Sabık tfgan 
Km.Jı Amanullah han Tarabyada kendi
sine talı.sis edilen yalıya yerleşmlftW· Sa
bık Kıral Bo~aziçinden çok memnun ol· 
duğunu söylemektedir. · 

Bir yarıf _ Evvelki gün şehrimi-

ze gelen Amerikalı Darülfünun talebesi 
Çanakkale boğazıııı yüzerek geçmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Müsabakaya 24 ki
şi girmiş 4 kişi muvaffak olmuftur. 

Yeni telefon merkezi - Şişli 
civarında Mecidiye köyünde lki telefon 
merkezi teslsl kararlaştırılmıştır. 

yeni lambalar - Mevcuda il!-
veten sokaklara yeniden 250 fer mum 
kuvvetinde 500 ıaınba konacaktır. 

Sokaklar yıkanacak - Şehirde
ki bütün sokakların sulanması tekarrür 
etmiştir. 

Telefoncuların gezintisi - Te· 
lefon şirketi memurla.n dün Yalovaya bir 
tenezzüh yapmı~lardır. Fakat her neden· 
se bu tenezzüh gizli tutulmuş ve gelen· 
lcr için ba7.ı garip takyidat vazolunmuş-

L~n?ra, 23 ( A.A ) - Avrupa 
devrını yapmak Uzere Berlinden 
har.e~et eden seksen tayyare bir 
l~giliz teyyarecı rakiplerinden 
bır saat evvel Madride varmıştır. 

Cepte taşınacak kanunlar tur. 
Ankara, 23 (Telefon) _ Da- Aln1anyada bir facia 

biliye vekaleti mülkiye memur- Koblens, 23 ( A.A) - Hin-
lanmızı alakader eden bütün denburgun riy&1etinde yapılan 
idari kanunlarımızla nizamname kurtuluş şenliklerind~ Mo:ı.el neh
ve talimatnameleri cebe girecek ri köprüsü yıkılmış, birçok halk 
şekilde bir cilt halinde basbr- suya düşmüştür. 34 ceset çıka-
mışbr. rılnııştır. 

İran mesul mu, 
değil mi? 

-0-

[ U st tarafı l inci sahifede] 

bu bapta birkaç söz söylemeği 
bir vazife addediyoruz. Bu şayi
aların hepsini kuvvetle tekzip 
eder ve deriz ki: 

Evveli - Kürtlerin isyan mın-
takası Iran hududunda değil, 
Türk toprağmın içerilerindeclir. 
Bu itibar ile franlıların yardımı 
mevzuu bahsolamaz. 

Saniyen - Iran devleti, ne Iran 
kürtlerinin Türkiye kürtlerine, 
ne de Türkiye kürtlerinin Iran 
kürtlerine firar ve iltihak etme
mesini temin için elinden gelen 
her şeyi yapmış ve hududu ka
patmıştır, 

Salisen - Iran hükumeti, ken
di toprağında ki kürt aşiretlerini 
memleketin içerilerine çekmiş ve 
Türkiyede ki kürtlerle hissen 
müşterek olduğunu tahmin ettiği 

rüesayı ihtiyaten tevkif etmiştir. 
Rabian - Hükumetimiz, dost 

Türkiyenin gönlünü kıracak her
hangi bir vaziyet hasıl olması 
için bil'umum memurini aidesine 
tekrar tekrar emiıler vermiştir. 
Hulisa Iran devleti, uhtesine dü
şen biitOn komşuluk vazifesini 
büyük bir hüsnü niyetle yap-

, mış, Türkiyeye karşı her husus
ta müsaadekar davranmıştır. 

Tilrk toprağında yaşıyan Kürt
leri Iranın teslih ettiğini, kendi
lerine müzaherette bulunduğunu 
söylemek, Şark memleketlerinin 
vahdetine karşı büyük bir hıya
nettir. İranm bu hususta kaba
hatli olduğunu anlamak için her 
iki taraf memurlarından bir tah-
kik heyeti teşkil olunmalı ve 
Iranın kabahatsizliği tahakkuk 
edince de Türkiye devleti bu 
kabil şayiaları çıkaranlan tec
ziye etmelidir. 

Biz biliyoruz ki cografi vazi
yetin mOşkillatı ve merkezden 
uzak bulunması itibarile Ağrı 
dağ eşkiyasım tedip etmek zah
metli bir iştir. Fakat bu hususta 
kulağımıza kadar gele? bir takı~ 
dedikodulara ehemnııyet vermı-
yoruz. Zira ademi muvaffakıyeti 
örtbaı edebilmek için kabaha
ti baıkalanna yüklemek iyi bir 
çaredir. 

V AKIT: İranlı refikimizin Ağrı 
hadisesi münasebetile vaki olan 
neıriyatımıza karşı verdiği cevabı 
noksan malumata istinaden 
yazılmıştır. Binaenaleyh bizim 
neşriyatımızı kıymetten düşüre
cek mahiyette değildir. Bu hu
susta bizim de söyliyecek söz
lerimiz var. Bunları gelecek nus
balarımızda izah edeceğiz. 

Ayni gazetenin 10 temmuz 
tarihli sayısmda da gene ayni 
mevzua temas eden bir yazı 
vardır. Bunda da Anadolu ajan
sının bazı Kürt rüesasına Makü
den yardım edildiği hakkında 
verilen bir haber tekzip olun
maktadır. Iran gazetesi bu hu· 
susta diyor ki: 

"Anadolu ajansının verdiği 
bu haber Türk milletinin ve Tür
kiye de Iran ile dostluk tesisini 
istiyenlerin zihinlerini teşvjş e
tleceği cihetle şayana teessüf
tür. Biz iki memleket arasında 

en ufak bir sui tefehhümü bile 
arzu etmediğimiz ıçm bu 
şayıalara tekzip etmek ve 
tahkik edilmemiş böyle bir ha
berin neden neşredildiğini o a
jansa sormak isteriz. 

Biz bu hususta salahiyettar 
mal:amata m · racaat edip fikir
lerini sorduk. Onlar da hayret 
ve teessüfle tekzip etliler." 

AKIT 
:l4 1 em muz Perşembe 930 

1 aylı~ı 

dnhilde 

150 Kurut 

l lariçte 

3 il • 400 80) 

6 .. .. 750 1450 
12 .. 1400 2700 

Safer 

1349 
Bu geceki Ay 

Gane~ın doğuşu: 4,48- ba!ı1ı T!J,31 
Ayın donuşu : 2,17 - baJ11ı : 20,09 

Namaz vakitleri 
Sabah Üfle lkindı Ak,am Yataı lnuak 
3,Cıl 12,19 Ul,17 19,31 2ı,23 2,40 

Hava: 

Bugün rüzgar mütehavvil 
esecek, hava açık olacaktır 

Dün hararet izaıni 32, as
gari 20 derece idi. 

Radyo ı 

Bu akşam Ankarada 
Rlyaseii cümhur musiki heyeti 

saat 19 bando 

l - Herolt : Zampa. 
:l - A Torna: Fantezi Minyon. 
3 - Mendelzon : San parol. 
4 - Şubert : Rozamont. 
5 - Hogvet: Fokstrot. 
6 - Koska: Marş. 

Günün müzayede 
ve münakasaları 

A. Beyo~lunda su terzisi sokağın· 
daki 9 · 15 numaralı tamire lllUhtaç • 
ev ve Taksimde kazancı soka~ında 
79 • 93 numaralı ev: Beyo~lu sulh mu
hakeme baş kitabeti. S. l 5. 

A. 40 ton kok komürü- kapalı zarfla, 
Defterdarlıkta iktisat mohasebecilij!;i 
mubsyiat komisyonu. S. 14. 

A. Viiksek ort11:ın mektebi için erzak 
münakasa~ı. Defterdarlık binasında mü
essesat iktisadiye mubayıa~Jcoml&yon~a 
s. 15. 

.A ltlafıfar malzeme~i münakasası. 

lstaııhul limanı sahil 5thhiye merkezi 
ihale komls~·onu. S. 14. 

A Rekompogo ve La\emarin ma
den kömtirleri münakasası, ayrı a~ rı 

kapalı zarfla Kıısımpaşada deniz leva
zım sarın alma komisyonu. S. 14- - 16. 

4, 400 kilo zeytin yağ, 600 kilo 
şeker münakasası. 3 üncü kolordu satın 
alma komisyonu. 

.& Satılık müteaddit büfe u halı. 
Beyoglu kule dibinde Sadık paşa apar· 
tımanında. s:ı 2. 

.A Satılık piyano. Sandal bedeste
ninde. S. J 5. 

.& Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsasına kırtasiye mUnakasası. 

J!Jördüncü vakıf ban birinci kat nu· 
mara 35. S. 11,30. 

A Muhtelif demir al!t ve levazımı. 
Galatada. Mahmudiye caddesinde ku
) umcular hanında. S. 10. 

Sinemaları 

Alkazar - Pariıte kaybolan 
Alemdar - Para kurdu 
Beıiktaş HilAl -Beyaz gölgele. 
Ekler - Valfsor canbazanesi 
Elbamra -Seadet yolu 
Etuval - Tahtelbahir 44 
Fransız - Karmen 

1 

Melek Hayal ve hakikat 
Qpera - Üç iptila 
Şık- Cenup yolcuları 

'~~ya Kadı~yam kaplanı 
lran gazetesi, bu yazısını şu 

satırlarla bitirmektedir. 
11 Dostane rabıtalardan sarfı 

nazar esasen böyle hareketler, 
Iranın daima makul olan sıyasi 
mesleğine de muhaliftir. Hiç bir 
zaman Iranın siyasi faaliyeti 
böyle hareketlerle kirlenmemiştir 
Binaenaleyh, Anadolu ajansınm 
hakikatten ari olan bu haberi 
Türk gazetelerininde tashih ede· 
rek, sui tefehhümü ortadan 
kaldıracağını ümit ederiz. • 
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lstallbul ör lı cu er nı nurlu-

(!undall. 
Fatma Hanımın bilesale ve 

bilvesaye Saadet Hanımdan 
istikraz eylediği mebaliğin temini 
istifası için Kadıköyllnde Cafer
ağa mahallesinde Moda cadde
sinde atik 42 vecedit 44 numa
ralı zemini kargir ve iki katı Vf'! 

birde tavan arasından ibarettir. 
Ahşap sekiz hisse itibarıle beş 
hisıesi ihalei evveliye müzayede
sine konarak dört bin lira 
bcdelJe talibi uhttesinde olup 
kat'i ihale müzayedesinde mez
kur bedel dört biü beş yüz ve 
bu kere dört bin beş yüz yetmiş 
bet liraya baliğ olmuş isede 
bu dcfaki kiymet itibarile sülsan 
bulamap11ş olduğundan kat'i 
ihalesi icra kılınmak üzere yine 
otuz gün müddetle son mtizaye
de temdit ediJmiştir. Hane ha
ricen ve :caddeye olan kısım 
boyalıdır üstü parmaklıklıdır. 

Sokağa iki demir kapısı 
vardir. Her kapı iki küçük bir 
toprak aralığa açılır ve asıl ha
nenin kapısına çıkılacak mer
mer basamaklı merdivene gı
dildiği gibi baştaki kapı 
dan ve binanın altındaki 
boşluktan mutbak ve bahçeye 
geçilir. Mezkur çif dörder basa
maklıdörder ayak mermer mer
diven taşlığa çıkılır. Buradaki 
kapu damirdir. içeride ahşap ve 
camlı bir kapı daha vardır. 

Buradan zeminin fevkindeki 
birinci kata girildikte zemini 
mermer geniş sofası bir methal 
ve gene camlı bölme ile zemini 
ab;Cp bir salona girilir, ve salon
d4J,n daraçaya çıkılır, camekanlı 
kapı da vardır kapıları mermer 
methal ve bölme salona açılan 

dört oda· ve bir hela ayrıca ah
şap rafh ve musluklu bir kiler· 
de meucuttur. Salondan renkli 
camlı kapı ile geçildikte ufak 
aralık üzerinde dir dolap ve 
mezkür kısımdan ahşap merdi-
veni"! aşağı katta inildikte mer
diven altı ve bahçe kapısı var
dır. Sağda zemini malta taşlı ve 
ocaklı bahçeye kapısı olan tavam 
beton oda ve aradnkı kapıdan 

girildikte zemini malta döşeli 
vasi beş sütunla tavanı beton 
yeraltı salonu ve iki odayı havi 
hnnı harap hamam mahalli ça -
maşırlık ve halayı havi kısmın 
dahi bahçe ·kapısı vardır; zemin 
katında ahşap merdivenle birinci 
kata çıkıldıkta ufak bir aydınlık 
mahalli ve ilç pencereli sahanlık 
ve camlı kapılardan ikinci kata 
girilir, ikinci katın zemini ahşap 
olup birinci katın aynıdır, ayrıca 

bu katta bahçe üstüne bir çıkma 
vardır, hanenin alelumum t van
laaı ve duvarlan kısmen yağlı 
boya ve kısmen ahşap ve hazan 
da kirı kadim sıvadır ve ikinci 
katta bir salon fazladır, tavan 
arası katma ahşap merdivenle 
çıkıldıdta merdiven ortasında Uç 
pencereli sahanlık ve ahşap bir 
sofa iki oda dört sandık odası 
ve birisi çift kapılı olmak üzre 
dört dolap ve musluğu havi bir 
kiler mevcuttur. 

Hanenin ikinci katına kadar 
salon · ve merdivenler fersude 
muıamba ile döşelidir sokağa 
ve bahçeye müteveccih pence
re~r boyalı pancurludur birinci 
kat salondan ahşap camlı kapı 
ile zemini mermer ve kısmen 
nıalta döşeli daraçaya çıkılır 

burada bir tarafı demir parmak
lıklı kamerye vardır mermer 
merdivenden bahçeye inildikte 

u macao 
ı 

@efterdarlık ilanları 1 
KlRALIK DEPO No.19 yeni 

ıehirli sokak Beyazıt mahallesi 
Tophane icar müddeti bir sene
dir. Tahmin edilen senelik kirası 
(264) liradır. Kiralama muamelesi 
24-7-930 tarihine mllsadif Per· 
şenbe günü saat 17 de Beyoğlu 
malmUdü rltiğünde aleni müzayede 
usulile yapılacaktır. (R) 

KlRALIK EV No. 6 Kireçbane 
sokak Kuru çe9me iki katta 
sekiz oda iki sofa bir kömürlUk 

bir odunluk iki hali ve bahçede bir 
.... D~a·n•ı·,a--~b-.;.u.;:.:.1;;;;;;m..;;;;;;;a-c:.a..,m;ı;;;;;;z;i;;;ı;;;;;;n;;:;;;;;;;;;.1 harap mutbak ve bir hamam icar 

halledilmiş ~ekli müddeti bir ıenedir tahmin edi-
l 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
len senelik kirası (240) liradır. 
Kiralamak muamelesi 24-7-930 

23

1 il- --E~ i'iiil ılilı-_ .ıli]- 1-...iiil !liı-- _-! tarihine milsadıf Perıenbe günü 
l!!!l l!!!I saat 17 de Beyoğlu malmüdilr-

lüğtlnde açık artbrma ile yapıla-
4 liJ'. !il !il caktır. (R) 
5 tiJ - - - - - fil KiRALIK HARAP KÖŞK 
6 -- !i]---[i] - - N 4-1 K' h k kK 
7 

__ li!J _ _ _ _ fi _ o. ıreç ane so a uruçeş-

8 _ 'ii1 __ 
1

fiil _ _ liiil _ me zemin katta bir taşlık bir 
t!!!l l!!J lı!!J mutfak bir hala birinci katta 

9 ~ - - ~ liJ - - fi iki oda bir sofa mevcuttur icar 
!~ _,_ ~ ~ _ = _ [i]tllil--=_ _-l müddeti bir senedir tahmin e-

~•1 - dilen senelik kirası 72 liradır 

Bugdnkü bulmacamız 
Soldan sağa Yukndan aşağı 

ı - Tok değil (2), dişi horoz (5), 
rabıt edatı (2) 

2 - Bir ağaç (3), şeref (3) kafa (3) 
3 - donuk (3), alev (3) 
4 - Aç değil (3), düz kayık (3) 
5 - Yemek (2), ay (5), nota (2) 
6 - şarkta bir vi!Ayet (3), bir renk 

(3). bir cins toprak (3) 
'l - toz buğday (2), küçük kuş (5) 

nota (2) 
8 - Bfr kış yemişi (3), lzmirli ka

badayı (3) 
9 - An yemişi l3), naz (3) 

10 - Kışın yağan (3), yerli yunanlı 

(3), etrafı deniz (J) 
l 1 - Fiil (2), sert maden (5), beygir 

(2) Yazan 
Kabrıtaş lisesi Muza/ ftr 

sol tarafta ve kameryenin altın
d iki gözlü odun ve kömürlük 
bahçe deruninde üç adet büyük 
cam kırk kadar defne ve bun
dnn başka ıhlamur ve at kesta
nesi vardır. Kısmen bozuk çakıl 
taşı ile mefru~ mahalde bir bil· 
yük havuz vardır. Bahçenin et
rafı harap divarlıdır. Bahçede 
aynca armut, erik, incir, dut 
ağaçları vardır. Hanenin müşte
milatından ve bahçenin nihaye
tinde vaki ahır mahalline gidil
dikde mukaddema ahır elyevm 
iskana mahsus iç içe Uç oda 
görülmüştilr. 

kiralamak muamelesi 24-7-930 
tarihine müaadif perşembe günü 
İaat 17 de beyoğlu malmüdilr
lllğünde açık arttırma ile yapı· 
lacaktır. (R) 

KiRALIK BAHÇE - No. 2 
Kireçhane sokak Kuru çeşme 22 
dönümden ibaret bulunan bu 
bahçede 2 nar 14 incir 2 elma 
6 çam 2 badem 16 fındık 2 
taflan 11 erik 2 ıhlamur 1 ma
nolya 2 akuya 13 sakız 6 firenk 
kestanesi 5 dut 3 hünnap 4 ar
mut 5 ceviz 1 yabani hurma 1 
kayısı 1 çitlenbik ki ceman 104 
ağaç mevcuttur icar müddeti bir 
ıenedır tahmin edilen senelik 
kirası 60 liradır kiralamak mua
melesi 24-7-930 tarihine müsa
dif perşembe günU sait 17 bu· 
çukta Beyoğlu malmüdürlüğünde 
açık arttırma ile yapılacaktır. (R) 
SATUK AHŞAP EV. No.4 Top
çubaşı çıkmazı Yazıcı mahallesi 
Galatasaray birinci kat taşlık 
bir oda bir mutfak aydınlık 
mahalli bir kuyu ve merdiven 
altı ikinci kat iki oda bir sofa 
bir hali bir daraça üçilncü kat 
iki oda bir sofa bir kömürlükten 
ibarettir tahmin edilen kıymeti 
defaten verilmek şartile 1500 
liradır. Sabı muamelesi 24-7-930 
tarihine mliıadif perşembe ai\nü 
aaat 17 buçukta beyoğlu Malmn
dOrlUğtlnde açık arttırma ile 
yapılacakbr. (R) 

"V AKIT,,a abo
ne olunuz 

•• 
Olüm ---

tehlikesi I _,--_., 
Sinekler en müstekreh yerlerde y~~aya;.~ 
ve beslenen mikrop naklll mülevves hay. 
vanlardır. Bunlar yemekleriniz üzerinde 
gezlndiklerl zaman kıllı ayaklarlle ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalıkların mik
roplarını orada blrakırlar. Ailenizi bunlar· 
dan slyanet etmek isterseniz Flit lstlmal 
edınlz. Fllt sinek, sivri sinek, pire, güve, 
karınca, hamam böceği ve tahta kuruları· 
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen leke 
yapmaz. Flltl diger haşarat öldüren mayi. 
lerıe karıştırmayınız. Tenekesi Rarı ve ku• 
şatı siyahtır. 

;Daha ~abuk filclürür 
'1. - -

Umumi Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul. Galata Voyvoda Ha~ 

!lmllf.m .. EDmll!aııı:lm:sil._ı:z:IEBiaEmm ................... ... 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinden: 
ı 7592 adet boş şişe Deşiktaı ambannd& 
15000 kilo sandık enkazı ,, • 

600 adet kiremit Kabata~ • 
16 sandık kurşun tapa • ,. 
90 çeki taşı ,. ,, 

Yukarda yazılı eşya 26·7-930 tarihinde saat 10 da Galatada Kefeli hanında 
komisyon marlfetile bilmüzayede satılacakor. Talipler bu mallan mezkOr am· 
bnrlnrda her zamnn görebilirler. 

1.iiimzlm...lmmrcmmıiE:&ı:1ıc.-.a~--~~~ ... 1 ..... ._ .... 

]~ın,rali n1etruke müdürlüğünden: 

Satılık hane 
Kınalıadada Ankara Livadya caddesinde Birinci katı : Bir oda 

bir sofa bir mutfak bir kiler bir hela. ikinci katı : Üç oda bir ıo
fa cir hela, sarnıç ve bir m1ktar bahçeyi havi bulunan atik 50 ce
dit 48-1 numaralı hanenin bedeli dört senede müsavi tekasit ile 
ödenmek üzere 1500 lira bedeli dört muhammen ile 2-8·930 tari
hine müsadif Cumartesi günü saat 14 de müzayedei aieniyeu mu-
karrerdir. Taliplerin % 7,50 teminrt makbuzlarile Iıta'!bul Milli em• 
lak Müdüriyeti satış komisyonuna müracaat eylemelerı. 

En1vali metruke ınüdiirlüğünden: 

Satı ık hane ve bahçe 
Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde Kilise sokağında atik 4 milker

rer cedit 12numaralı hane ve bahçenin bedeli dört ıene ve mllaa
vi tekasit ile ödenmek üzere 135 lira bedeli muhammen ile 
11 - 8 - 930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de mUzayedei 
aleniyesi mukarrerdir. Taliplerin % 7 ,SO teminat makbuzlarile la-
tan bul Milli emlak mUdUriyeti satış komisyonuna müracaat eyle-

Bundan maada klrgir harap 
çamaşırlık ve bir de kömürlo.k 
vardır. Burada bili ücret Meh
met Ali Efendi naminda biri 
ikamet etmektedir. Aradaki ar
saya çıkılır i.sede burada kapı 
ve yol yoktur hane elyevm boı
dur. Hanede elmalı suyu ve 
elektrik tesisatı mevcuttur. Me-
sahası kirgir bina 1 g2 64 ve 
kargir harap mutbak 19,43 ve 
ahşap bina 47,5 ve klrgir harap 
bina 9,00 ahşap kümesin g,00 
ki ceman binalar 277,57 ve 
bahçe 883,28 den ibaret olup 

Moda deniz banyolarında 

ceman 10160,85 metredir, Hu· 
dudu bermucibi senettir. bu de
faki kıymeti muhammenesi bina 
ve mü9temilatı on bin ve bahçe 
ve teferruatı ıekiz bin dört yllz 
küsur liradır. 

Talip olanların kıymeti mu
bammenesinin yüzde 1 Odispetinde 
pey akçesini alarak23-8.930 tari-
hli 929-2415 No.lı dosya ıle saat 
on dörtten on altıya kadar Iı
tanbul dördüncü icra memurlu
ğuna bizzat ve ya bilvek41e mü· 
racaat eylemeleri ilin olunur. 

yüzme ve atlama 
Müsabakaları 3 - Ağustos - 930 

•• •• pazar gunu 
50, 100, 200, 300, 1500 metroluk erkeklere mahsus, 100 metroluk kadınlara mahsus 

yüzme ve yüksek atlama 

Birincilere gümüş, ikincilere nikel madalyalar verilecektir. iştirak etmek ve tafsilat 
almak istiyenlerin birer fotograflarile banyoya mtiracaatları lazımdır. 

Moda ve Bost ncı deniz hamamları YHll~ı 
Her nevi atlama ve kızak tertibatı yapılmııtır. 



~ *• Utre, .... 
...... Qabl atluMa M~Cllm~ 
yetinin pkblt iki kat ev, muaftjill•~ 
dah olarak klta,. verlUyor bfr um• 
gezilebilir. 

lı anyaiılar 
lı anyorum · - Tahsilim lisedir. 

AakediCimi tkma.l etl\ID.Fnnsızca lls•nlll 
biraz vakıfım. Her hangi bir ırıUesseietl 
lf anyoruaı. it ldtfe<tecet ıevalın ztrde. 
ki •dret&me ıamıh•ı t tlce ı i • 

0.küdar Nuhkurulll addelinde •• 
......... Mehmet Yaşar to 

• 
Is tan 

faza me 



'•••••wb1. • c.ılıı ' '" ·~ ,,, ... ,,,"" ır• leklaıt .. .,,....,. 

(;uetrye rcııoer!Jecet 111ektopJamı tittrtne idare f~DM (tdan) JUIYI 
ılt H (Yuı) lprad tontıblııbdır. 

rr , ......... T...... ,.,,.,.OP. ,., ............................. ' ....... T_ .. ,, 
.. , .. ,..._ .. _ - ................... .,_ 11- ...... ,., .... 

= 81\VISI HE~ ve~OE • )f U~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

tsT ANBUL, Babıali. Ankara caddesinde •VA KIT TURDU• 

Tel 1970 (tdare)t97t <Ym)l202 (Kttapı Telgrafı Vaktt. Posta tatn.s11 1 41 

Doktor Beylere; TRICALSINE l\leşhur ilacın hu kere 
OPOTHERAPIOUE Granüle teklini dahi Sıhhat 
vekileti ruhsatile hastalarınıza tavıiye edebilirsiniz. 

Seyrisefain 
Merkt.1 ıcınteai: Galata Kl:Sprfl bı~nda 
Beyoflu tS6t $ubı acentesl. Mah· 

mudiye Hanı altında lıtanbol 27-40 -- u = - --....... -...--;.-. - w - wszu_ 

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

berabP-r kat'iyyen imha eden 

daima birinciliği kazanınaktadır 
FAYDA daha mileuir, daha mOke:nmel ve yan yanya ucuz
dur. Koku8u lltif olup kafiyyeu leke ya_pmaz. lnaanlara, hay
vanlara ve nebatata uran yoktur. FAYDA ismine dikkat edi • 

: Diz. Devair devlet, mOeue1ab milliye ve hususiye, Seyrisefain 

~ KiREMİT ~. 
'J!I Kütahya Asri Fabrikası ~ l 

,f1 kiremidi Avrupa'daki Emsali ~ ıl 
Ayarında ve bazı Evsafça Onlara .,...~_ 

Hatta faik Olduğu Fenni Tahlil ~ 
R::aporile Tahakkuk etmiştir. Y 

Son Sana i Sergisinde Takdirle gorülmüştür. 

lstanbul a-centesi : Refik Sabri ve ~ 
, o • ( 
Tütün Gümrük No. '26 - ı·et. lst. '23t 9 

At yarışları 

YALOVA 
PLAJ ve 
Kaplıcalan için 

Cuma postaları 
Köprüden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13,15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
s.ıs ıs,oo 19,oo 19,45 
Y oJculann bilbasaa plijlar

dan Azami surette istifadele
rinin temini için saat 13,15 de 
bir posta yapılm.ıtbr. Bu posta 
Köprnden hareketle doğru 
Yalovaya 15,25 de t'anr Ye 

ı , 8, 15, 22. 29 Ağustos ,.e 5 eylül cuma günleri Yalovadan 19,45 de kalkarak 
Saat 14 buçukta {Altı hafta) Büfe, hususi trenler, Otobiisler. Köprüye 21,55 de gelir • 

Bakırkövünde Veli Efendide ., 

.. ____ B_a.hs.i •mlllii.şt.er.ek_(l.ş .H.an•k•aıs.ı)·t-ar·a·fın·d·an-id.ar·e·e·d·ile·c·ek.· tı.r. ___ • 1 İsken deriy_e __ s_u_· r-a-· 

postası 
( 1 Z M 1 R ) vapuru 25 Tem

muz Cuma gilnü 1aat 13 te 
Galat.a rıhbmından kalkarak 
cumartesi ıabahı lzmire 
ve akşamı lzmirden kalkarak 
Pazartesi lskenderiyeye vara
cak ve Çarıamba lıkenderi
yeden kalkarak lzmire de uf
rayarak lstanbula gelecektir. 

1 rabzon ikinci postası 

~ 
Hillliahmer, mektepler, butaneler, aibbat yurtlan, bUyilk otel v 

= lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA iıtimal eder. 
Şişesi 50, tenekesi 75, ıon derece ••ilam ve 10 ıene teminatlı 

_ pompası 75 kuruı. Ha1an Ecza depoıu - Toptancılara tenzillt 
• ıı lııı.,,ımt1,,,,,.,.ıı1111gıııııı1111ııııııııuıu1ıımıııım•ııııııııgııııııı11gıııı111111111ı •• '••ı111u•"lll 

( KARADENiZ) vapuru 24 
Temmuz Peqembe alqamı 
Galata nhtımmdan kalkarak 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samı un, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Glreıon. Trabzon, Rize, Hopa· 
ya gidecek ve d6nllfte Pazar 
iskelesile Rize, Of, SGrmene, · ızmir nafia baş mühendisliğinden: 

60462 lıra 1 kurut bedeli k8fifli bulunan lzmİr Torbala yolunun 
6+ 700 - 22+421 inci kilometrolan ara1ındaki ıosenin esaslı 
tamiri . m6nakuasında · verilen fiat haddi IAyık görnlmediğinden 20 
glln mllddeUe yeniden ve pazarlık ıuretile al~ni mllnakasaya konul
dupndan taliplerin 3.Vlll930 pazar Klbı0 aut 12 ye kadar villyet 
daimi endlmenine mtlracaatlan. 

·ıstanbul Tuz inhisarı 
Baş müdürlüğünden : 
Kuımpqa Tuz anbarlan derunOnde mevcut buakanm hedmi

le Dlllceddeden ~ aleni 1Uretle 15-7-930 tarihinden itibaren 
yirİni giin mOddetle mevkii mtınakuaya vazedilerek ihalei muvak
kateai 4-8-930 tarihine mtıaadif pazartesi gilntı zevali 1aat on beş
te lataııbul' da balıkane binasının llıt kabnda. tuz inhiıan bq mo
diriyetinde mtıteşekkil konıWyonda icra kıbnacağından taliplerin 
yOzde yedi buçuk teminab muvakkate akçelerile ve prtname ve 
krokisini g&rmek here mllracaatlan. 

----. ------------------
Jandarma imalatha

nesi müdüriyetinden 
3655 lerpuf ve a~ miktarda çift dolak pazarlıkla diktirile

e.ektir. Pazarlık 26 temmuz 930 cumartesi ıaat 14 Gedikpaıada 
jandarma imallthaneainde yapılacakbr-

-~~~--------D•e•v•ı•e•t .. D•e•rn .. ır•y•olllİllll•a•r•ı .. 11•&•n•ı•a•r•• ........... :J 
247 m 3 çam dilmenin kapalı zarfla mUnakaaası 11 Aguıtos 1930 

Pazartesi gOnO saat 15 te Ankarada Devlet demiryollan idaresinde 
yapdacaktır. 

Mlhıakuaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlannı aynı gtınde 1aat 14,30 a kadar mOnakasa komisyonu 
kA.tiplitine vermeleri lhımdır. 

Talipler mtınakua f&rlnameleriai Uç lira mukabilinde Ankarada 
ye Haydarpapda idare veznelerinde tedari~ ed~bilirler. 

Mühim ilin 

Trabzon, Polathane, Gire
ıon, Ordu-, F aba, Samıun, 
Sinop, lneboluya uj'rıyarak 
gelecektir • 

Bozcaada pastası 
(G E L 1 B O L U) vapuru 26 

Temmuz cumartesi 17de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, ÇaDakkale, lmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Ça -, 

Türkiye'de çalışan bihlmum sigorta ~irketlerini temcit eden Türkiye sigortacılar nakkale, Lapseki, Geliboluya 
dairei merke1.iyesi her türlti mahzurları izale etmek maks:ıdile, muhterem si~ortalı- uğnyarak gelecektir. 
Jann, sigorta pirimlerinl, sigortanın aktı arasınd:ı berveçbl peşin ödemeleri e l!zım 111------------• 
geldiğini arzeylemeğl vazifeden addeder. l.nfllJa pOSllSI 

Bu mecburiyete ademi riayet, bir kaza vukuunda sigortalılar için ciddi mahzurlar 
te\'lit edebıllr. (AN AF ARTA) •apıını 27 

!::.sasen, aldıkları bütün işlerin yarısını .l\lillt Reassürans Türk anonim şirketinei 

1 
Temmuz Pazar 11 de Galata 

_k_d_e_&_n_s_~_o_ru_,_ş_~_e_tl_cr_ı_&_p_rim_ı_er_in_i_p_q_~_c=n=t=~=IJ=e-m_e_c_~_ri~~-u_·n_~_d_irl_~_. __ . ~~~uk~~k ~. 
Ailelere iyi bir tavsiye: ....... , •• ,......_.,_ Kllllnk, Bodrum, Radoı, Fet

.. adıx zade oıraaerıar vapunarı 1 biye, Finike. Antalyaya gide-
Bir para vermeoen ihtiyacınız K 

olan her türln Peyayı tedarik a r ad en iz cek ye d6nl1fte meıldr lake-
,. lelerle birlikte Aaclifti, Kalkaa, 

etmek isterseniz Muntazam ve Liik.s ı•ostası Dalyan, Mermeri•, .Kupdaaı, 

Beyoğlunda Tünel Pasajında Onmıo Pı·nır vapuru 27 Çanakkale, G~boluya utn-
7 numaralı il U Tem muz yarak gelecektir. 

KREDITO 

Milesıesesine mUracaat ediniz. 
( KREOITO) nun bonolarını, 

lstanbulun Calata ve Beyoğlunun 
baılıca mağazaları kabul eder. 

il AZAR ~nil ~kıamı 
Sirkecı nbta-

~ından hareketle Zonguldak, 

il 
lnebolu, Samsun. Ordu, Gire-

• sun, Trabzon, Sürmene •e 
Rize iskelelerine azimet ve 

: avdet edecektir. 
.-----D-o_k_t._o_r ___ ._. : Tafsilat ıçın Sirkecide 

Meymenet hanı albnda acen-1 h san Şu·· kru·· talığına mDracaat • 
Sinir huta~klan mütehuı.. Telefon: Istanbul 2134 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 , 
kadar Tepebnşı 73. Tel Beyoğlu. 

862, Kadıköy 49 

Vapurlarımız her 
muntazaman hareket 

Pazar 
edi -

yorlar . 
......... _ .... ._ .... ı .... r1.:.:....•.,...11111~m~•Qii~1•11aı .. m11•••11:mmuan•a111ııi 

Mudanya poıtaaı 
( Cuma, Salı ) Mudanyaya 

uğrayarak Gemliğe kadar 
( Pazar. Çarıamba ) Mudanya
ya kadar ıaat 9 da ( Cumar
teıi , Pazartesi , Pe11embe ) 
Ereğli vapuru tarafından ara
Lk poıtalar Armutluya da 
uğrayarak Mudanyaya kadar 
saat 8,30 da Tophane Seyri· 
aefain nhtımından kalkarlar. 

Meş'ul miJdiJ Refik Ahmet 


