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r Hz.n 
Gazimiz şark hadisesinde Iranın va .. 
ziyetini nasıl telikki buyuruyorlar? 

Lozan günü kutlulandı 
Hukuk gençlerinin tertip ettiği me
rasimde hararetli nutuklar söylenildi 

Gaziye, İsmet Pı.ya ve Millet meclisi 
reisine telgraflar çekildi 

Loıan suthtınDn 7 ına yıl da
nümO dnn Darülfilnun konferanı 
aaion~nda Hukuk fakllltesi talebe 
cemiyeti tarafından tes'it edil-

miştir. 
Konferans ulonu bayraklarla 

analenmişti. Şehir bandosı salon
da yer almıf, iki taraftaki sıra· 
lır halkla ve talebe ile dolmuı· 

b. Ortada mOderrislere tahıis 
edilen koltuklarda Hukuk f aknl-

tesi mllderrisleri ve bilbasaa fakQJ. 
tenin eski mtiderrisi Devlet Şu· 
rası reisi Nusret Bey gö:ıe çar
pıyordu. 

Merasime aaat 15,5 da ıeh.ir 
bandosunun çaldığı istiklil mar
(Altara/ı se~lzinel sayıfamızdadır) 

Hamdullah Suphi beyle mülakat 

İzmir ocağında rakı içil
di mi, içilmedi mi? 

Ocaklarda içki ıöyle dursun, dansa 
bile yılda 2 defa müsaade olunur 

TOrk Ocakları merkez heyeti 
rei.i Hamdullah Suphi Beyin 
Ankaradan tehirimiıe ıeldiğini 
YUIDlftık. Yirmi aenelik uzun 
mtıddettenberi hayabnı Türk 
Ocaklanna, bu müeueıenin yOk
ıelmeıine hureden bu . zat ile 
ocaklann ıon. vaziyeti ve ıenç
lik ·faaliyeti hakkında ıarOıme· 
menin çok faydalı olacatmı tak· 
dir ederek dün bir arkadqımm 
mumaileyhin modadaki eTine 
ıaaderdik. Hamdullah Supbi B. 
arkadqımızı bllytik bir nezaket
le kabul ederek muhtelif su'al· 
terine kartı fU izahatı vermiştir. 

- lıtanbula ;ıtirahat ve tatil
den iatifade etmek Ozere gel· 
dim. Bu m04det zarfında bitta
bi Ocaldarlada mqgul olacağım. 
Memleketin en hOcra köıelerine 
kadar yayılan bütün TOrk Ocak· 
lannda faaliyet her gün milte-
zayit bir gayretle yürümekte, 
her cephede ıençliğin itilAıına 

Muharr rimize kırmttli izafıatra lu!un:,.· 
HamdullLJlı Suphi B. 

çahıılmaktadır. Yalnız son za
manlarda İzmir Türk Ocağında 
müskirat kullanıldığı hakkında 
bir gazetelerde bazı neşriyata te
sadüf ettim. 

[Alt tarafı 6 ıncı sahifede] 

Hududumumd tashihi 
artık bir zaruret h adi

sesi olmuştur. 
Ankara, 24 (Telefon) - Şakta 

hareklb iki kolordumuzun idare 
ettiği, yakalanan veya teslim 
olan asileri aldürdüğllmllz hak-
kında ecnebi gazetelerden naklen 
çıkan haberleri salahiyettar ma
kamlar tekzipetmektedir. 

Harakata yedi taburumuz 
iıtirak etmiştir. Bunlann da niha
yet ağustos içinde vazifelerini 
bitirmeleri mükarrerdir. Bu iti-

barla harakatın kışa kadar sü
receği doğru görünmemektedir. 

lr.r.nla hududumuzun tashihi 
lüzumu kat'i addolunuyor. Bu 
nokta hühümetimiz tarafından 
ihsas edilmiş bulunmaktadır. 
Yakında takliflerimizin vaki 
olacağı söyleniyor. tahdidi hu
dut komisyonunun mesaısıne 

devam etmemesi sebepleri ara
sında bu da vardır. 

VekiHer heyetinde 
Ankara, 24 (telefon) vekiller 

hev'eti bu glln 17 den yirmi bire 
kadar milzakeratta bulunmuı
lardır. 



25 Temmuz 193i> •iz ibz. parmak, vatandatlan irtica ile H• 
okuma yılı girmeden türk ço- birlemek iıtiyen bir f eaat sokulma 

c:uklarJDa aynen kopya edilmit ol· ğa -çabalıyordu. komtu iranın ken· 
manın mahzurlarından kurtulmut di huduttan itinde hazırlanan bu 
bir tarih dersi vermek ve böylece silahlı fesat karıısındaki vaziyeti 
~klanmızın maneviyetini yafa- ıözletiP duruyordu. tam bu ııra· 
dıkça :aiode tutmak için afet hf .nİD da da tahranda bir elçi değitikliği 
hazırlıfı ile açılan mesaiye iltihak oluyor ve yerine inkrlip yıllannda 
etmitler, gazinin bütün sayılı la· gazinin yanında çalıımak liyaka· 
ribcilerin eaerleriade saklanmıt tini kazanmıı ve inkitaf ettirmit 
IMalduju türklük iz ve eaerlerinde bir zat gidiyordu. 

LYAKITlft TILCRA•veTILIPOM-d! 
. HA9111lLlllll:ıs 

Türk -- Yunan itılafı 
. ~ 

Musaddak nüshalar teati edildi 
Sefirimiz ve Yunan Hariciye nazırı 

' 1 

nutuklar söyliyerek .. 

bulduiu türklük iz ve eaerlerile tür ıazi yeni elçiye kıaa cevaplar 
lü atlarla paylqılmıt tek bir türk verdi. bu kısa cevaplarda yalnız 
~niyetinin nuıl ezelden ıelip türkiyenin en yiikaek aaliliiyetle 
nual ebede aittiiini teabit ediyor- aöylenmif siyuetini apaçık oku· 
lar Ye ıuiye takdir celbeden not· malda kalmıyorduk; iki lromfu hü
lar, aa:rıfalar hamrlaJJp arzediyor· ldimet idaresinde~ el- Atiu, 24 ( Aaek) - Tlirk. ..... .Qu dakikada itillfnamenin 
lar. lerinden ft dillerinden diipniye- Yunan itilifnameai teati edilirken muaaddak metnini tevdi ettiğim-

• • • cek bir doetluk formülü kuaıımıt Yunan Hariciye nazın M. Mihala- den ve bükümetimin komıu 
Ya.- cel&lb. lftimli çehreaile oluyorduk. 

ılrümll: ıui hz.nin ıenç •• azimli elçi· lropaloa Tlbk aeftrine hitap ede· de•let hakkındaki bissiyabna •ui luı. laurada hulunutumdan sine .öyleclilderi fUD)arcb: rek bu itillfnamenin her iki tercüman olduğumdan dolayı 
haMrdu edilmitlerdi; teblii etti· - bugünkü tlrkiye cümhu millet için faideb•ht olacak olan pek bahtiyarım. 
l• ld heni• için ıece burada ~- riyeti ricali, mazinbı manasız yeni Ye dosta•• bir tetriki me- Pek gUzel söylediğiniz veçbile 
ım ~utlar: bera~r yemek kör dövüşlerini bilir, onu hiç aainin bati.angıcı olacağını söy- bu itillfname yalmz mObadele-
-t-.•am ft konupbm dıye. • · b• b ti --•M. t k 1 dlkt b 1 1 · d ilt ll't l l · h l ,.~......,.et Wr bayranmı taltif ır se ep ve sure e, w, e • e en aora u mese e enn en m e•e ı mese e en a -

• 

lngilterede 
Fırtına dehşetli hasarat 

yaptı 
Londra , 23 ( A.A) - Y orks-

hire' daki Esseks vadisinde birden 
çıkan fırtına esnasında mkubu
lan feyezan1ar ehmmiyetli mad-
di basar ve zarara sebeb olmuş• 
tur. Bir çok demiryolları bozul
muş, müteaddit köprüler yıkıl-

mıı harap olmuıtur • Bir çok 
ailelerin civar köylerle muvasala 
yolları kesilmiştir. Fırtınada bir 
kadın telefolııu11tur. N&fusça 
başka zayiat olduğu da zann-
eddiliyor. Bu afetten zarar g6-
ren yerlere imdat takımlan gön
derilmiıtir • 

Zelzelede ölenler 
e91lli murat etmitlerdi. emri ca· rar etmek istemez. halli, " teAdlf edilea mltkll· !etmekle kalmıyor, fakat heyeti 
na mDMl WJclim. dokuz huçuia bugünkU tilrk elbnhuriyeti latın iktibalDI içi• Gaıi Must~• mecmuaları Ankara ile Atinanın 
d..,_ adullah l»eJin SO bu kadar mUdirleri, biJAJds hem-ırk Kemal Hz. nin dlhiyane ilham- bu kadar samimiyetle arzu et-
...... kurclurdutu Jeni kötlriba oJdu&.•na, bilhaua yeni tarihi ları altında ismet Pı. Hz. ile tikleri ıulh davasına yanyacak Roma, 24 (A .A) - Napolide 

_.___ ---t.ı.L •" B ve havalisinde vukubulan zelzele 
~l:~ifade Ten~-~ vesikalarla kani olduia, iran· Tevfik RüttO · in itilafın busu- olan diğer itilifnamelerin aktine "=::. -e IA .. C:en .:::::b•·

1
-•• lılann muntazam, mazbut, lüade ıebkeden müessir ıayret de kapı açuror. esnasında 1778 kişi ölmlif 4000 

•-·- .. ıuu' - - • lr k E den fazla kimıe yaralaumııtbr. eli MYİIMl'Ô lptibn. kuvvetli bir devlet olmasını •e lıimmetJerinı ayit Ye tez Ar nis B. bu itillfnamenin ak-
...ıncta 80f,a eefirlijinden 'Yal' temenni eder. etmiftir • .Eni• B. Yunan Hariciye tinde Yuoan rdsicilmhuru ile M. Hindenburg kruvazörü 

9"Qa tQia edilclilini Wldiiim bqlln inan develtlnin ha· n .. nmn nutkuna cevap vererek Venizelosun himmetlerini de tez- Londra, 24 ( A.A) - Mlita· 
hüere.Y l»e1le cewat altbu b. Ye aa· IJlllda bulanan riza han hz.nin demiıtir ki: kir el11Üftir. reke seneıınde Almanlar tara-
dallah .h. ~~QOftlu. . . ba hakikati bilenlerin de ba- . . . . . fından Skapaflovda batırılan 

ıuı ha. ilkıa ...... im ~6k tında bulunduiuna kaniim; nızde sızı bu sıfatlar1nızla zik laciım. v~zıfe~. zatı devletleri~i v~ ve 22 temmuzda suyun Ozerine 
ııfatmu al&kaluadıru ıltifatlarda ilet k h d ti UR . redeceğim tah hz.nı ve ıkı. kan kardeı mılletı çıkanlan Hindenburg kruYazCSrll 
hahm
1
_.... dulmalar~~tit!~~ ~-..:ı :..h~~~ edeun h11i!~ ... •er ~~nnJe · gazi hz.nin İran hakkmdaki ıöz mem

1
nun edecc:k ttarzdba ifayba. 1~al~- dün akşam Hoy adasında Mill-

awuen u-. ...-uuıar. ilk 1 • ...- UURQ l .. d" 1 k 1 · L d f d ,aca ıma emnıye uyura ı ırsı· 1 b" .. . Jenle .. a*mnni ba 1 dı ..;.. h hakk d ula 1üp"'o ennı ın er en e çı u. e, so ra a . p Azına ır romorkör vasıtasıle 
nma •• n ~z- • ~ • • • -- an ın • ~a., huır bulunan batkalan da hepi- nız. . . . . 
.... ~ada, ıuı ha. hü8rft ._,. han hz. hakkında ulA ştiphe- miz dikkat kesilnıittik. i~tanbul- sofrada iranın ari kelimesile a· getırı.lmıştır · :•ecdih bu~ular. h&ereY ~la ye düşürecek mahiyette değil d .. ı: motarle ve geç geldiii için aaf lakasından, mete, met münasebet- Bel çıka kıralı fahri doktor 
o~al ~uml -•~ ~~ ~d dir• zira hatırlarım Jd peh· raya en eon ıelen Jqltah~ meb'u .. terinden baılıyarak coğrafya takal Paris, 23 ( A. A ) l- Paris 'h6Jük e ÇI O ar- ......_ il ece- ' ' ' b . • ( • • ) .. 1 . ' t d d .. rt b. iini lpendiii maatir6'tle ir- levi hz. bu gibi maelelerin su nuri . ıazının ilk cüm esııun up erımn o~ a asya ~n o . _ır darOlfünunu meclisi Belçika 

....ı. Ut~iii ~ ::.. müşterek faaliyetiınbıle her- en .aüzel, en muciz noktasını du- tarafa _aaldııı ~~enıyet neıhm.n lnralını fahri doktor tayh. et· 
b" ..:ı-...... ak aldı&. irile tar f edil i d k •1 ·ı JU.Dta wkesten iftce a1kıılamak- medenlJet tarıhınden ba9ka bır . t• 
ır •- D'ar ,.- em ~ mes n e U'VVe~ e~ : tan, ffY olnuyan tarihe nasıl vücut ver· mış ır • • 
h~ea dlalP ~11!1.J:l&IDll- mizı teşrik edebil~!l'W -enhel eliğini ıöıteren otoritelerin vesi· Altın gelıyor . 
ton, ~~ : ie )(abul eden samimı fOdrler de~•n. ~iai .,ı.madı. kalan konuıuldu. tahlil edildi; Nev-York ( A A) _ Fran-

iftJl*"d:We bize ha~·i 00.tluk·aerl-~ ' __ -·1•~MvUfjlJ ... hMJlrftiot~ . tiPe:ltP!t, R•V' ... 311D•O. roma ........ &Mleriİmek. ~ ilJu Kin 
b.. ;;ı,;. aftfWfl9d lözNI em ı.\\ftR, ~" ~~a an!dol~ tari~e tüHü 'İsimlerle aireq ınecfenl 1 l lf.J d 1 k., . 
D ,;. .~ V tir . .If ~ • A ~i' ~ aWtôıia"'~ . ~~tdiÇd~ ~ 1«1e-r lftr kayftalitan fıtliırmı~, ~ ~ mı y9n ° ar ' IYJ11ıFbnd~ 
IDU88"UZ1 buna nazaran tahran me:. llllWitlart. ~-~~~ !~ıt, bu leli ka6i1iyetin yer yer aşıladığı in· a ~n . ~ubqk vapura tahmıl 

ri t • 1 tUrk ir d u _.,._.._ IS'D kor dö.-.ıı,. ndoD kitaflar, aon inkitaf muhitinin te· edılmıştır • 
.. __ n_: le mu ye ın z ve an oın ...1-L- • .ı- L.· ........ ı d r--.....----~~~~~~~ 
~ .... Jet I ~ ~~ID!!ip ıır1r ~il' •t~~u 1• i•lerinden aldıiı teferruat fark-

uğurtun, zaten mevcut olan -.u~w~k huclut,, .ıabaripin be- lariledir ki ayrı birer isimle anıla- telgraf lıabtrlerimiıin dnaml 6 ıncı 
- ama temihinize iktiran .. yüksek ve kavi temelleri üze- llıati bundan ,reri k'-1-.ıJyori:lu. bilirdi. ve bütün evvel zamanın sayıfamızdadu 

dea her yazife çok mühimdir; llu rinde ali bir karabet binası ıuinin kult ndıiı bir kelime1i - üz 1 tii k enin b t b" . . d d 1 . . 
nan için yeni •uifeme de büyük kuracaktır erinden~ bir };q'kumı koy• "kul e 1~-dç. u. ad ır!nhı e sın an kakarken, bana hıtap etti· 
bir h 1 'f t"' k" .. h . • ak 1 Gıııkifu liö d b" runu aa .. ne,, yerın e ı ya e· ler· 
.:...ı me~neun ~d~:_yte cumd urı:rfe· zati aliniz de, benilll ilk in- mim 'ı ıte,hmd d mu: d~ ~: .·- den ·~i oluyor - bütün medeniyet ·_ bana bir Qeyden bahset-
.... cm c _..,.. arz a TUi k 1i .. k""lit k d z rao u u u ..... ırana lerini bir tek ismin ba ğ 1 'il 
preeellmi memul ederek ıidiyo- ı P ve mui U ar a aşım \ürklyenin miltterek hududu mev· da t 1 k · t 1';a "hi h ti::· tin. hatırımdadır. fakat za• 
nuıa. buraya zatı de.!~lerine veda o~ma~ _itibarile, b~ nazik ya• &\JU \abM\U~~clu. ve ~'A- bir.~ kat b:da;_• ' •t e aıı arı a • man olup onun üzerinde görü 
~tmek arzusu Ye be1aı 111at edecek zıf en1zı muvaffakıyetle ifa cÜQlleden ıazının vefa UfUell, so . ı.u .. .. h k'-- •- şemedik sen yarın gece de 
.a.ı-inlm itilmek ihtiyaclle iel- edeceksiniz· buna emniyetim n •enllti k.,...et umma11lara ba- ll.!az'~-"'- arzfukıtune, mu ~ ~ kal da ç.ok milhlm go··;.;.ıü"' •• 
.ı• ' "" ......... -....... •..t:..L u ... f~ "L"' b 'g01Reu DaKan, a at yer yuzünü nı gum 
• 181• vardır zatı Alinizi iranm muh 11• 0 ...... n • .,nnı vn:. ~ ........ .- gıuı o- · · · · d .. ·ı k Ih h" A 

tltlri1enin dotutun& gelen il· t . b . h calıyan zihinleri selamete çalın· bın, ıkı bın egı , 6000, 7000 yıl· ve a en, ıssen alakadar ol-
mrlar üıtünde ordumuzu bazı ha- ~rem v': enım ş:ı sıma !D~- yerdu. lık inkılibile tanıyan bir varlık! duğum bu mesele üzerinde ko 

hakla tanlı 

..ı.tlere Ye ameliyelere Mmden i,MP oldugll!'u yaklnen bildi- hlarn ~. d .. ki: • • • nuşahm. 
h&4li-1er içi"4la yapyord• ~mır· gım şahı rıza pehlevf hz.ne - makaadmızı ve İran tahı hz. r.UicU..hv ha. busQıriin türke. buyurdular. 
dan içeri;ye vat.adan bir parça lro- yazılacak olan itimatname. le olan ıamimi m-...ebetinizi an· en btiyük Clarülfünun olan ıofra- 1 

VAKiT ın tefrika&"; 4 4 _,ıtyorau. imda.aeu:ra toprak atan kürek· ölümle hayalin Wr mukayesesini 

li._.AH •L• -~ Bir .ün Doktorda ~orkuaç hir lerin toprak arumdaki tq PUÇ•· yapmakta idi: . .. ..m!!!' tüphe huıl ,ıdu. Sekiz se.e evvel )arına çarpıfından mütevellit tok, Olüm neydi? •• Okuduğu o bir 
iiılİİİİİlııiiiiilaııj ... .-~-.---~llllıııılıııiıi-.. iıil .~ toprafa ıömclülü 'hU7ülr lrardeti madeni sesi duyuyordu. yılın kitaplar, •hifelert üzerinde 
MUMARRIRİ: SfLA MATTIN eNi5 . N.-iYl d~~~v: l"kan . . Doktor,~~ düı~ncelerinden ~- ubahladıiı o.sürü aürü ciltler, hiç 

Aslan gıbı bır de 1 lı ıdı; fa• cudü bu• ııbı ter ıçinde kendiııne biriıi bu muammafl anlatamaımı· 
•u "-kin lmlndu bir loeyon du· miyor, •• ammlan .... •kr= ıe- kat tünün ltirind• aalopan. bir ve- ıeldi •• oı ·· ·1m· l 

L-lr...- d • • 11.J11_1 • __ ..a.. 
1 

"'• .. . . • ..-. um, ı ın y&Yan ya•• an at· 
manma IYVll ... , on an ıoara sırb· n pn ıunuuem.,~ Orqa liiçin reme yataia dÜflDYT> uç ay ıçın· O Yakit Doktor Muhar ilk de-ti "b' d • etiD lnh"t t 
• pçirirdi. aidecekti? • • Niye ıi.tec.ldi T Ka· 4le liaüp •itmitti, Bu ilüm 0 had ar fa hayJbJtlla doktor olclui:U.a il· 

1 1 11 1 ıa 17 ~1 1 
a ~ 

Doktor Muhar, tün seçtikçe hineainde akta111a kadar olu m~ ani olmuttu ki aylarca bw faklan net,,_ n.ı..- etti Ye haJatta c:eh· u~ vattzı • en:':_1=~•, f" 
buna inanaz 1 m19I- U ::,.,_ L-a. _ ı_ :.. • •1 d Din YUCU a ce'Yenua , 1• 

aörü7ordu ki, hayat, hiçte telakki .Ui nihay.et vücuduau )WUJWdu; . "ldü? V 
11 

lil ta,~ P.fllMll .,,ın, ı im •n lin dqildi. o meçhulat &lemine 
eltili sibi delildi. F eoa hir kadm, fakat evinde buna lair tle .... bu· ~ ! Nec:mı mi ö • • • • a ela IJI ilr ftllta oldupnu P• açılan. 'fir kapı 'idi ki, hiç bir bat 

aennet sibi olan bütün bir 8mrü lanbu iDZDDam edeceli ..._..ak. LDemitlerclL • • eli. FIJlaaWh ı..kea ilecekt" henia ı;... kapıdan icei'Wne alifuz 
altı a7, bir aene içinde bir cehen- olduktan IOIU'~ ad.°:91an auıl te~a FUlaallild sinelen bulutlara ~ ._.111 clo'ktor olmau itibaril~ sij~ eclememitti •• kesaU. oradan bi9 
nem haline aokabilmektedir. Ve IUkle orap sıdebdir ft aud bır l'lf&ll bir daim Jilnldltma, mehi• leı'f h.._ iter ..... hayat ile plen de yoktu, ora~a sadece aidi· 
artık 0 kadar aüalü idealler, hepsi, Yakitlu o bdar MYWlbü taha~ ~li bir ulaaı za)'lf bir pir~nio ahret kapıu aruıncla ~egen hir in· fiyordu. Her ._. hhllerce iman, 
ile . ·na. etm" f V k d JÜ= ettiii n, badiai ifla bir cen· 8ldurdütüae, Jiüçildlk' Mr H.n .a.lı. Nuarmda alüm hayat ka· M

0 

büklüm adi il titarlardan ana• 
• ~ 1 ıtır. e 0 a ~ net, hir JUYa olabillrdlT ne~in hatin Wr- kartalı incelcan•t- ar baait Ye tabii bir ;.ydi. Ukin lanndan yeni dofmuı Çöculdara 

aiialu hul~~arl~ _kurmut oldugu Karm .a-ı Wr lcadm olaltilir- ~le 7ere dUıü~U,Usae· bianılır· busUn ölüm, onun nazarında tama kadar binlerce, ve binlerce insan 
J'U'ft, busun, sünün yorpnlukla di; fakat yüzün sünllili manevi d~,. fakat ulan ı~bi· dal parçası men değiımit, hüviyet ve teklini bir ufuktan gelip diğer ufka ılden 
seçen mesaiıinden sonra kendisini •JJPl&n örtmüyordu. l!bı bir. ıenc?n ıözfe k•t ar.uınd• tebdil etmit. kablettarih Y&f•yan peritan bir kervan haliode bu b· 
..ı,,.._.._11 . • .1 h f hır lcadıt hahne ıelerek yıldırım h f b" ahlAk h ı· · 1 •· d . · . . ela ka 
9UA1lll e, aamımıyell e, er tara m Siyin ve evdeki cenderenin ta:a· • ma ölccei'ine imae ~a ~ ır ID ••. u . a ını a mıf,... pı an ıc;en ıınyor, ye cara y-
d•• t•aan a-ız· 11·halan"le kes· "k" lb d b 1 D kt M çar{me lfPld d - :)!ındı beteresı uzerınde onun kan· bolup ıidiyordu Orada hayatm 
... -T-~ ra yı ı a n a una an o or az• hUI 91'. 311 ı. • • 1 ·•ıA .. d lu b" f · 

kin eden, Ye ıönlüne baz Ye inbi- harda yav-. yavq manevi bir me- Doktor Maıh.r 'IMuıu tlünkU a mu. ~;:'a aı~~n a_. tı~. . 
1~ •· bütün dağdaialan sükO.n bulmut 

at yeren bir yer cletil, ömrünü ke· lil baılamıttı v ...... _ 1.--·-- bir ..k'a gibi hatı;b1ordtı· nnın ıç~n .·b~ aefıy~dUf IHIDI ~ie oluyordu. Orada didinme yoktu. 
• • WOT- -W .. 7... 0 ren atef il 1 ne eSIDI UJU)'Or, 10 e• l km km L " 

mıNd' bir cendere Ye lrarnı; bu bu meli), ıitaide ruhi hir he:aime- Afabeyisinln tahutunu nasıl me ıü ı(ddetle inip çıkıyordu. ır 0 a e ek lçiıi' uogUfma 
cendere ilzerinde hayabnı oyan le doğru yürümekte idi. ittibuı ke- 2arhta kadar \ak1p etiftnf, ve ıo"I: litr an kendi kendine "yaıamak yoktu, orada ııtırap Ye •.efalet yo~· 
ltir burıudur. • . si im itti. Alqamlan kalrineaind~ )"afliH ~raımda onu lianl' orada mı, oba ölmek mi? •. ,, diye dü. tu. Or~da sade~ ~i:lemın mutlak 

Artık, Doktor, akıamlan evine hula muayene ederken· mutat hfi. ürkeltiklit"lllf 1'iepitrii hepsini ha· ,bftlu. olan ıukmt ve ııuu'fuı vardL 
tahayyül ettiii aibi koıa kota ıel- lafına harareti yükaeliyor, nöbet tırlıyor ve timdi dütündükçe kula· Doktor; ilk defa kendi içinde (Bitmedl,J 
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W~IKÇ[(iij] 
{Iran )a cevap 

(Tahran )da intişar eden (lran) 
gazetesinin Ağrı dağı hadisesi 

mUnasedetile yazdığı yazıları 

(Yakıt) karileri dllnkü nUsha
~11nda şüphesiz okumuşlardır. 
lranlı refikimiz Türk gazeteleri
nin Iran hükumetini mes'ul vazi
yete kayan neşriyatını kat'iyyen 
kabul etmek istemiyor. Ağrı 
dağı havalisinde zuhür eden 
iıiyan Iran topraklan içerisinde 
silahlanarak hndutlarımızı teca
vtiz etmiş olan mUsellah eşkiya 
tarafından uyandırıldığı halde 
(Iran) refikimiz bunu tamamen 
inklr ediyor. Sonra Iran hüku
meti Türkiyeye her hangi bir 
zarar gelmemek için elinden 
gelen herıeyi yapmıştır, diyor. 
Eğer bu husuıta gene ısrar edilir
se heı iki taraf memurlanndan 
mllrekkep bir tahkik hey'eti 
teıkil olunmaaını teklif ediyor. 

Bu noktadHe bakılırsa cevaba 
deyecek yoktur. çünkü tahkikat 
Iran hükümetinin "nes'uliyetini 
tesbit ettiği takdirde şark hudut 
komşumuz bunun neticesini de 
kabul edecek demektir. 

Ancak §ark hudutları.nızı 

tehdit eden bugünkü fenahk 
belki de ıeneler sürecek olan 
böyle müşterek bir tabkika t 
yapılmasına ve bu tahkikatın 
neticesini beklemeğe mUsait mi 
dir? 

Sonra son h adiselcr esnasında 
İran toprağından Türk tporağı
na eıkiya geçmiş olduğunu an· 
lamak için mUşterek tahkik he
yeti teşkiline hacet varmıdır? 

tenkil harekatmda imha 
en eşkiyanın cesetleri bugUn 

c.1dm bulunuyor. Öyle zanne
cıı f :Jruz k\ bunlann mahallerinde 
fotugrafileri tesbit edilmiıtir. 
Edilmemiş olsa bile İranlı dost
lanmız ölüler içinde lrandan gel
miş eşkiya rüesasını gelip gö· 
rebilirler. 

Bu hakikati lngiliz gaze-
telerinin neşriyatıda teyit etmiş
tiY. Ezcümle Taymis gazetesi 
geçen gün Vakıtte aynen ter
cllmesi neşredilmiş olan bir bat
makalede bu defaki isyanın 
esbap ve avamilini tetkik eder· 
ken Şeyh Sait isyanından kur
tulup lran topraklarına iltica 
etmiş olan bazı mücrimlerin o
radaki akraba aşiretleri tahrik 
etmiı olduklannı ve bu suretle 
son hadisenin vukuuna sebebi 
yet vermiş bulunduklarını yaz
mııtır. 

Binaenaleyh son hadisenin 
eıası İran topraklannda hazır

lanmJf olduğu her türlU şek Ye 
füpdeden a·zadedir. Bu hakikat 
icapederse mUıterek tahkikat 
ile teıbit edilebilir. Ancak bizim 
bildiğimİ2. şudur ki şimdiye ka
dar Türk - lran hududunun tah
diti hakkında tatbik edilen ve 
bu meseleyi belki bir asıra ya
kın zaınandanberi şekilden şek
le kalbederek sürüncümede bı
rakan tahkikat ve komisyon 
llsulU bugünkU vaziyeii hal ve 
taafiye etmeğe kafi değildir. 
vaziyetteki ehemmiyet ve müs
taceliyet artık bu defa Şark 
hudutlarımızın emniyeti mesele
ıioi çok esaslı ve gayet süratli 
bi ıurette intaç etmeği icapet
mektedir, 

Nihayet Ağn dağının, ~ir 
kısmı Iran hudutlnnndnn içer iye 

O da tuhaflaştı! Trajedi artistleri 
Bir gazete, Zaro ağanın Ame- euz buhranı meselesi gibi 

rikaya vardığını yazdı. Bir Darülbedayide tasfiye ve 

~~~~:=CE 
• • 

FEDAYILE I ;; Yıızan:Ömu.'JL:! 
Eli ile ölen şe •t ! 

T 

başkası, onun yabancı gazetelere yeni teşkilat meselesi de gUn 
söylediklerini kaydetti. Bana o aşırı gazete sütunlarında yer 
yazıları okumak imkanını veren bulmağa bqladı. En son alınan 
meraka şimdi derin bir minnet maf Qmata nazaran Darül-

duyuyorum. bedayi artistleri komedi ve dram 

Hasan hapisanede kalınca kendi kaması ile 
kendini vurmuştu 

- 95 -Zaro ağa, bir buçuk asrı ge- artistleri olmak Uzere iki kısma 
çen ömriyle ne yaptı? Bilmiyo- ayrılacakmış. - Hasanın vaziyetinden ve sa- temiş, iki karde§ kılıçlarını derhal 
rum. hatta düıünmek iıtemiyo- dakatinden ıüphelenerek onu ta· teslim eimi~, sonra zabitin arkasın 

Bence bu tasnif eksiktir. Bir de d ·1 ı · ı d' rum, Yerini beğenmiş bir çınar kip ettim. Onun iki kardeıin çadı- an 1• er emış er 1•• v. 

"traı· edi,, artistleri ismile Uçüncü d" lki kardes hapısaneye degıl fa gibi, bizi eritip toprağa seren rına gir ığini gördüm. Onu orada ._ 1 ~k ~ h 1 k k •
1 bir sımf yapmalı da oraya, arada . · . Kat su tanın ı ametga ı o ara u 

yıllar, onu besleyip bllyilttU. taraHut ettım ve bütün naklettik· l d v ··t·· ··ı.. l d D 
b. üd b d k . . . v an ıgı eve go uru uyor o.r ı. e-

Ama, işte o kadar. Yaratılışın ır e 8 ve ıuaraya aya lerını kendı kulagımla duydum. mek ki Sultan bizzat onlarla meş· 
ba2.1 böyle haksızlıkları oluyor. atmak rolllnU deruhte eden - Baıka bir diyeceğin var mı? gul olacaktı. Her halde Sultan on-
Namık Kemal, ondan elli sene aan'atkArlan ayırmalı l derim. - Hayır! lara tiddetle muamele edecekti. 

sonra doğduğu halde mezarına Jf. • Sultan Salihattin nöbetçi zabi- Çünkü onun onlara gösterdiği ni-
dikilen mermeri bugün zaman Lu·· bnan ·· ll • tini hemen c;aiırdı ve emir verdi: hayets~z emniyet ve hürmete karşı guze erı . fena hır mukabelede bulunuyor-
sarartmış bulunuyor. Şinasi, Fik· 1918 senesinde Şamda iken -:--: ~asanı hemen tevkıf ederek ]ardı. Sultan onlara en yüksek pa-
ret, Salih Zeki, Ziya Gakalp öleli getırmız. yeyi vermişti. Hatta bir aralık ken 

akcamlan belediye bahr~aine H d h ı k"f ı d ı b hanidir!.. Fak at Zaro ağa yaşıyor. " ~ asan er a tev ı o unmut ve i muhafız ığını ile onlara tevdi 
Çıkar ve cıgara bile içmedigıw "m 5 l h • t · t• Etrafında, dallan meyvalarınıu u tanın uzuruna getırilmitti. Sul e mış ı. 

ağırlığı ile l: nkillmüş zengin halde orada ateş veren Sübnanlı tan bizzat onu isticvap etti: İki kardeş nihayet Sultanın sa-
b. lcı b' t etti · 1 k B E d''l" ı·· . I . rayına girdiler ve bir yere götürül-ıığaç1arm birer birer devrildiğini, ır za ızme rmış 0 ma - u gece n u ua u emır erın d"l 
için nargile içerdim. Tabii sı~< çad · · 'tf ? u er. çürüdüğünü gören bir kavak gibi H1a::nn~çıknigı dın · d". Sultan bazı ümera ve katiplerile 

1 ınk bizim narailenin ateci söner ın r e eme ı. b' J'k b d ·d· M )'k ·ı M yaşıyor ... o· 'ıt Onlar be • v rt I ır ı te ura a ı ı. e ı e ı e es 
Y ı k. k · ve Bedia- Lübnanlı kızın ismi - nı çagı mı' ar ve d b' d • l d aratı ışta 1 fUUrauz uvvetı bana bazı tekliflerde bulunmu§lar• rurS t ır yand n o .. urh?';d ar. \r 

kucaklıyacak, ona dur diyecek bu idi, nedense unutmamışım - dır. Bunları sabahleyin derhal ha- O 1 udtank~oHn ldere~I ıl edt ı. ı . ı. 
kudreti, insan, neçare ki henüz mUtemadiyen o kıvrak hareket· her verecektim. At'"'. ar .' a un ı ~ car eşının 
kendine ramedemedi. Zihnimiz- leri ile ateş taıırdı. Ateşli bir · - Onların •enden iıtedikleri ıela.~i~ı .bıle ~nza1dd~ate hlW-
deki adalet kantarile tartmak neydi? ~ı§! 1 •ıaı ayn. ~a 0 u an a e 

Suriye kızından nargilame ateş _ Balebek prenseıini kaçırr::;ık katıplerden, bırme bakarak: 
imkanı olsa şüphesiz bu sebepsiz almak hoşuma giderdi. istiyor ve prenıeıin muhafızı ol- D ~kı_ı · 
ve kıymetsiz ömril parçalar, baş- Gene ayni sene Salihiye ma- mak hasebile benden yardım d'li- K~;ıştı. w k lk k k d 
kalarının feyizli hayatına katma- k ı d e. 'P ayaga a ara o u u: 

~ hallesinden yu arı çıkarken yor ar 5ı. I d t v• - Sultan Salahattinin muzaf-
yı borç bilirdik. - en on ara yar mı e meg1 f d d 1 . d' 

bağlar arasında yemİf toplayan vadettin mi? ker. or b~sun la kçahı§an vel ktlım ~~e 
Hemeyse, mademki yaratılı- bı"r ko""ylll kıza tesadüf etmiştim. E t d tt" adar ır ço < a raman ı ar goı-

1 d it k 1. . d - ve va e ım. k .. d E H I şın yan ışım Uze me e ımız en B k b'I' d 1 tcrerc temayuz e en mtr a -
Uzaktan gUlümsiyerek bana - unun mu a ı m e ne a · d ·ı E • z d S l h gelmiyor, geçelim... d n., un 1 e mır ey un u tan az-

l•te bu Zara ag" a Amerika elindeki kayısı sepetini uzatan 
1 

• B h E t H d rctlerinin hem,irezadeleri Balebek 
'ti ) - ana mer um m r ay a- . . ) k . · .. .. 

gazetelerine verdiği son beyanat- bu Suriye köylüsünün göz erini rın yıldız biçimindeki mücevheri- Pırehsesmı ca~ırma h 1{1l ,?lufarun 
ladır ki gözUmc girdi. Okuduk- unutamam. ni verdiler, ben de aldım. Fakat r.cy pdrense5b1~tlm~ da 12 Hıgına ~el• 

b h . • • rur or u za ı erın en asan ı e 
tan sonra, meğer çınar da hazan 1928 senesinde de Trablus yadn srf a meseleyı kamı len ar- uyuşarak ve Hasanı irta ederek hi-
meyva verirmiıl Dedim. Haki- Şamdan otomobille 2000 senelik ze ecellt .1mkar. d h • . . yaıır•tkarane bir harekete teıebbüs 
k b . b . kb b - <ı eşten angııı ıenı ça tt , • · b"t ld ... d b h aten em u ınsan a a ası ve 200 metre irtifalı ıedr ağaç- ... d . . . e .••. crı sa ı o ugun an, u a-
ilk defa yalnız bu ~özlerile ali- .. .. · · gtr 1 ve ıenı ırıa ettı. rekcl ise son derece kabih ve Sul-

larım gormege gıderken Beşarı - Ortalık k::ıranlık olduğu için t h ti · · fi · 
kadar etti. Ora gazetelerine . h . . . b .. h . d' an azre erının §ere erme ve a• 

kliyü yakınında körpe bır kıza ... ~r:gısının ~na mucev erı ver ı· itele+ 'n haysiyetine kartı bir tc~ 
niçin geldiğini anlatırken uon bi- rast gelmiştim. Gene seyahat gını seç.emedım. cavfü: t"tkil ettiğinden Emir Hal-
rinci karımdan kurtulmak için d K dü t bı'r pazar - Seni çağırtan hangisiydi? dun iic Emir Zeydunun muh::ıke-

ld. l d' esnasm a u s e B'l . tk· . 1 .1 ı . . . , para kazanmaya ge ım,, ıyor. b h k'l" d d' _k.. w 1 - ı mıyorum. ısı namına ça me erı e ceza arının tayınını taıep 
l l sa a ı. ı ıse e ız ço up ag ı- ğırıldım. eyleriz. 

Zaro ağa yalnız bu söz eri i e k 
bahse değer bir varlık oluyor. yan bır genç kız, hatırama na - - Sana kimi göndermiılerdi? Su.t:.n iki kardeıe bakarak sor 

şolmuş, kalmıştı. - Bu ıimdiye kadar görmedi- du: 
Sırtında yüz altmıt yılın yll· · v• b Suriyenin bu eski ve yeni gU- gım ir Araptı. - ru töhmet hakkında bir di-

kile bahrimubitleri aşan bu ih- s ı ku .. · · ? 
zellerini timdiye kadar fıkra ba- u ~an, firann ne tekilde TU yecegımz var mı . . 

tiyarı iyi dinliyelim. Bu kadar . . . . h t bulacagını da anlcıdıktan eonra H11.ldun cevap verdı: 
zahmet, eziyet, vatan hasreti Jıne ko~m~k hır an ıçın 8 ınma bulacağını da anladıktan sonra - Bu töhmeti İspat edecek de-
bakmız hangi uğurda çekiliyor- gelmemıştı. Hasanın hapsini emretti. Hasan lail bulunmadığını zannediyorum. 

1 Dünkü Akşamda Va-Nu yu, pe- bütün ifadesinde doğruyu söyle· Salah'l:tin katibe tekrar: 
muş.. k 

insan bunu okuyunca, bekirlı- çesini kazaen kaldırmış bir Lübnan m!tı. yalr~rz kend.ini kurtarma ~- - ?in! dedi. 

l l • t ld x.. k d ı b' kt k mıdıle hır kaç ıöz uydurmuı, bır Katıp n7ağa kalkarak okumağa 
ğın ne an atı maz nıme 0 Uf'u• a ınınGan ır me up çı armıı de prensesi hanri bahçey~ götüre· baıladı. Onun bu sefer okuduğu 
nu bir kere daha dil ile ikrar, görünce ben neye yazmıyayım ceğini anlatırken yanlıt hır bahçe zabit Hasamn Sultan Sali.hattio 
kalp ile tasdik ediyor!.. dedim. göıtermiıti. Bunu ıatkınlıkla mı, huzurunda verdiği ifade idi. ifade 

~~ 1,opbı j4fle yo~ bir kast ile mi yaptıiı anla- okunduktan sonra ıultan tekrar 
==:===.=:=~=:====:==:=:====;:=~=i========-===::==ı:::=a= §ılamamıştı. sordu: 

imtidat eden vaziyeti vardır. Bu· bir sebep değil midir? Sabahleyin Sultan, Haaanm tek - Bu ifade hakkında bir diye .. 
vaziyete göre Iran komşumuzun Bununla beraber Ağrı dağı rar getirilmesini emretmiı, f kat ceğiniz var mı? 
hudutlarımıza eıkiya keçmesini mmtakasında hududu tashih et- onu mahbesinden getirmeğe giden Gene Haldnn cevap verdi: 
men için mUessir bir tedbir ler onun kendi bıçağile intihar et· - Zabit Hasanm önümüzde 

mek lüzumunu ileriye sürmemize · • .. ı d' d l · · · · 
almasına maddeten l

·mk•n var- tığmi gönnut er ı. in enmeıım ı,terız. 
il bakarak bilvesile Irandan fazla h k k ç -1~1 mıdır? .. Alabiliriz,, demek imkln- Hasan, iyanet i.rane hareketi- - Buna imkan yo tur. Ürın.iı 

toprak almak hevesine düştü- nin vicdani azabına tahammül e· Hasan müstahak olduğu cezayı 
sızlığı tahakkuk ettirmeği va• ğümüze hükmedilmer:ıelir. Meae· dememiı, ve kendi elile hayatınn kendi elile tendine vermiştir. 
detmek değil midir? lenin esası her iki memleketin hatime çekmitti. Bu &özlerden Sultanın hiddeti 

(Taymis) gazetesini yukanda münaıebab için zararh olan bir Haıanın yaptığı en büyük iyi- anlaşılıyordu. . .. 
bahsettirrimiz makalesinde bu v.aziyete nihayet vermektir. lik Mesnırenin itmini ifta etmeme Bunun üzenne harem agası Su-
noktaya o temas eden bir fıkra Yoksa fazla toprak meselesi asla ıiydi. Halbuki onunla konuıan, o· rur çağırıldr. .. .. . . . . 

na planı haurlıyan 0 idi. Sultan ona gorduklerım v~ l§lt· 
daha vardır. Bu gazate orada degw ildir. Bu cihetten sureti b hl · k t'k) · · l t d d'ı Sa a eyın er enden Haldun ı erım an n , e · 
şöyle diyor: 11 Türkler tarafından kat'iyede lranh doıttlanmıı emin ile kardeşi çadtrlarının etrafında Surur anlattı. 
Irana karşı gösterilen hiddet olabilir. bir takım ıesler duymuşlar, dışarı Sururun ifadesi alındıktan aon-
maktul olm:ıkla beraber Türk .A{t/uHet ~ baktıkları zaman muhasara altın- ra Sultan tekrar kardeşlere haktı 
gazeteleri lran hUkümetinin •••••••••••••111ma da olduklarını ıörmüıler, hemen ve sordu:. . . . . . 1 

k ~ ba§larını içeri sokarak bir hattı ha- - Bu ışı hangmız tertıp ettı. 
ordusunun yirmi bet bin işi- H f dı· Jk" k d t 1 anıme en , reket kararlaıtırmak iıtemiılerdi. 1 ar eş sus.u ar. 
den fazla olmadığını galiba lstanbulda, Havagazı Elek- Haldun, fu tavsiyede bulundu: Sultan bu auah Sur~ra sordu, 
onutuyorlat. bu kadarcık kuvvet trik ve Teşebbüsati Sinaiye _ tık vazifemiz hiç bir ıeyi İ· harem n~8:sı cevap vc:r?ı: .• 
Anadulunun iki misli o1an bir A Ş k · BEYA tiraf etmemektir. - lk1sınden hangısımn bu ışı 

Türk nonim ir eh, - · · · b H l k 
memleketin hududunu muha- ZIT'TA ELEKTRiK EViNDE - Sonra ne yapacağız? Teslim tertip wettığın_ı v~ za it asaı_ı a o 
fazaya kafi degıw"ldır. "(Taymis) Ü Ü mi olacağız, yokıa dövüıecek mi· nuıtugunu bılmıyorum. İçlerınden 

26 TEMMUZ 1930 G N , yiz? biri konuşuyor, öteki dinliyordu. 
gazetesinin itan hnkumeti için SAAT 15/30 DA verilecek - Dövüımek doğru değildir. Bunun kim olduğunu söyliyemem. 
ileriye sürdüğU mazeret Türk ameli aşçılık dersinde lUtfeu _ Peki. Bunun üzerine Balcbek emire-
hükumetinin Ağn dağı mınta· hazır bulunmanızı rica ile kes- Bir kaç dakika ıonra bir zabit sinin şehadeti dinlendi. 
kasında bir tashihi hudut talep bi şeref eyler. müsaade iatiyerek çadırın içine gir Sultan ona sordu: . . 
etmesine hak verecek en mühim liıı•llİil•••••••••••- miı ve iki k11.rdeıten kılıçlarını is· (Bıtm('dı) 
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Emanette 

Ahırlar meselesi 
( ______ "_V __ A __ K __ ı_T __ ,~'-l_N _____ s __ E __ H__;;l_R ____ H_A __ B __ E __ R __ L_E __ R_i ____ ) 

Ad iyede; Dedikodulu 
intihap 

1 

l 
VAKiT si 

25 1 emmuz Cuma 930 1 
Emanet yeni ve son 

bir karar verdi 
Ahırların fenni bir şekle ifrağı 

için verilen mühletin bittiği ma-
1\lmdur. Müfettişler, bu hususta 
raporlannı yaparak vermişlerdir. 
Dun haber aldığımıza göre hayli 
mllnakaşah bir mevzu haline gi
ren bu mesele hakkında Emanet 
yeni bir karar vermiştir. Buna 
nazaran ahırlar ıslahı kabil ve 
gayn kabil olarak ikiye ayrıla
caklar, ıslahı mümkün olmıyan 
derhal kapattırılacaktir; ufak te
fek tadillerle talimatnameye mu
vafık bir şekle kalbi mümkün 
olanlara gelince bunlardan bu 
tadilatı verilen mlihlete rağmen 
yapmamış olanlar nakdi ceza ile 
tecziye edilecekler, tadil etme
nekte israr ederlerse bunlar da 
rapattırılacaklardır. 

Şehir meclisinde kaç 
azu bulunacak ? 

Yeni belediye kanunu muci
bince tqekkül edecek Belediye 
ve şehir meclisleri azaları vilayet 
\'e kazaların nüfusu nisbetinde 
olacaktır. Nüfusu 3 bine Kadar 
olan yerlerde 12,5 bine kadar 
10, 10 bine kadar 21, 50 bine 
kadar 31, 100 bine kadar 36, 
100 binden fazla nüfus İçin her 
25 bin nüfusa 1 aza seçilecek· 
tir. 

Jstanbulun nüfusuna nazaran 
lstanbul şehir meclisınde 67 aza 
bulunacağı anlafılmaktad:ı. 
Bir kolza fabrikası kapatıldı 

Ortaköyde tramvaz caddesi 
Uz.erinde bulunan bir kolza fab
rikası , fenni şeraite riayet edif .. 
memesi dolayısile Emanet tara
fından kapatbrılmı9br. Fabrika 
ıahibi ise Emaneti protesto ede
rek gUnde ( 50) lira tazminat 
:stemiıtir. 

Ticaret odası 
50 senedir hep ayni işi 
tetkik ile mi meşgul ? 
Şehrimiz ticaret odası yakın

da (50) inci yıl dönümUnU idrak 
edecektir. Bunun için oda mec
n:ıuası fcvkalide bir nllıha çıka
racaktır. 

Yapılan tetkikata göre oda 
ilk tqkil edildiği ıenc Bartın 
limanının ıslahile meşgul olmuş 
Ye ayrıca Istanbul limanının tanzi-

n:ıi için uğraımış ve yerli malına 
rağbeti arttırmak üzere ku•vetli 
teıebbOslerde bulunmuştu. Oda 

timdi de bunlarla uğraıbğına göre 
SO senedenberi hlll bu işleri 
tetkik ediyor demektir. 

Ş. Saidin oğlu 
Muhakemeye perşembe 
günü devam olunacak 

Gizli cemiyet yapmakla maz· 
ııun ve ıon isyan hadisesile 

alikadar olduğu anlaşılan Şeyh 
Saidin oğlu Salihattin ile arka· 

daılarının muhakemesine önü
bılizdcki perıembe gUnU Anka
rada devam edilecektir. 

Muhakeme gDnüne kadar Er
zurum ve Elizizden diğer mev-

kufJar da getirilecek ve yaz 
rnUnasebetile ağır ceza kapalı 
elacağmdan davs asliye ceza 
ınahkemesinde görillecektir. 

Fantoma, mahkum oldu 
6 senc,5 4V h4pls kararını öğrenince, u Ben bu cezaya 
layığım. Rriık zekamı sui istimal efmiveceğlm !,, dedi 

Kardeşi ve arkadaşı beraet ettiler 

Tatil esnasında birinci ve ikin
ci ceza mahkemelerinin müstacel 
işlerini de gören lstanbul ağır 
ceza mahkesinde, dün birinci 
cezadan gönderilen F antoma 
Mehmetle kardeşi Abdürrahma
nın ve lspas ismindeki Bulgar 
gencinin muhakemelerine devam 
olunmuş, dava bitmiştir. 

Dünkü celsede son ıahitler 
dinlenmiş, bunlardan taharri ser 
komiseri Osman B., Balıkpaza
rında sarraf Markann kırılan ka
sasının, Avusturya kasası olduğu
nu, tek başına kimsenin, hatta 
en mahir kasa kırıcının bile kı
ramıyacağmı söylemiş, F antoma 
Mehmet, bu ifadeye itiraz etmiş, 
" Bugün herşey tekemmül 
etmiştir. Efendinin bildikleri on , 
onbeş sene evveline ait şeyler 
hakkındadır. 

Benim aletlerim son siıtem
dir. Kasayı sessiz keser. Son
ra ipten inmekte de mahare
tim kasa kırmaktaki maharetim 
derecesindedir. Ancak sinema 
artistleri böyle ipten inebilir. 

Medeniyet terakki ettikçe, ben 
de san'atimi ilerlettim. Bir va
kit aktörlüğe sinemacılığa ha
ves etmiştim. Sonra zekAmı 
ıui istimal ettim. Sefalet beni 
mecbur etmittir.,, demiştir. 

F antoma Mehmet, reis Hasan 
LOtfi heyin bir istizahına karıı, 
kardeıile lspasın bu iıte biç. bir 
alikası bulunmadığını söylemiı, 
bu ifadesinde ısrarla şu sözleri 
ilave etmittir: 

- Ben yalnız başıma o muh· 
kem kasanın yalnız üst kısmını 
açtım. Eğer iddia olunduğu 
gibi, muavinim olsa idi, butün 
kasımlarını açardım. 

nince, " T eşekkilr ederim, yaşa
sın mahkemeniz . Adaleti izhar 
ettiniz. Bu işi ben yalnız başıma 
yapmıştım, yalnız başıma cezaya 
raziyim. Fakat artik ıslibı nef
sedeceğim . Hapisten çıktıktan 
sonra zekamı sui istimal etmiye
ceğim. Musip olan kararınızı 
temyiz etmek fikrinde de deği
lim ! " dem"ştir. 

Beraet eden maznunlar, he
men serbest bırakılmışlardır. 

Emniyet sandığı meseleıl 
Geçenlerde sahtekarlık sure-

tile Emniyet sandığından alınan 
16,000 lira meselesinden dolayı 
maznun Ayetullah, Fuat efendi
lerle diğer üç kişinin ınuhake· 
mesi dün ağır cezada rü'yet 
edilmiş, maznunlar, inkar etmit· 
lerdir. Altı ağustosta muhake
meye devam olunacak, şahitler 
dinlenilecektir. 

Hikmet 8., •9dı§ı davalardan 
vaz ge9ti 

Muhakeıne altına alınmasının 
sebeplerini hakikate uyğun olmı· 
yan ekilde yazdıklan kaydile 
1abık müatantik, ıimdiki Bandır
ma ağırceza reisi Hikmet B. 
tarafından yedi gazete aleyhine 
açılan hakaret davalara, dün 
üçüncü cezada rü'yet edilecekti. 
Hikmet B., davalanodan vaz geç
miş ve sükut karan verilmiştir. 

Keılkbat davaıı baılıyor 
BakırkUyde bulunan kesik baı 

cinayeti maznunlan ile bu dava· 
da maznun bulunup hapishane 
hastanesinde ölen Ömeri döğe
rck ölUmllne ıebep olmakla maz-
nun iki jandarmanın muhakeme• 
sine, üç ağustosta ağır c~ıada 
başlanacaktır. Jandarmalar, ve
kil olarak genç avukatlarımız
dan Nuri 8. i tayin etmitlerdir. Bütün kasa mevcudunu boıaJt .. 

mamakhğım. yalnız baııma kare .. 
ket ettiğime sarih bir delildir. 

- Arkadqın lspaşa 40 lira 
vermıısin. Bu işteki hizmetine 
mukabil değılmi? 

Şehitlikleri ziyaret 

- Hayır. Sebebini müdafa~ 
amda s8ylıyeceğ"im. 

- Şimdisöyle. Ne için verdin? 
- Peki, ıöyliyeyim. aramızda-

ki samimiyet dolayısile. 
Bir istizaha karşı da Fantoma 

Mehmet, Selanikli olduğunu, 
iptidai derecesinde tahsil gördü
ğUnU ilAvc etmit ve ıözü tekrar 
yalnız çalııbğı bahsine getir
mişti: 

- Polise çaldığım parayı ve 
mUcevberleri sakladığım yeri 
gösterdim. Hepsi eksiksiz bu
lundu. Eğer cUrümde iştirak 
olsa idi, üçilmUı aramızda pay
Jaımış olmaz mı idik? Ben 
hakikati o'lduğu gibi arzediyorum: 

Şehitlikleri İf\1ar cemi
yeti Gülcen1al vapurunu 

tuttu 
Şehitlikleri imar cemi1-eti 19 

ağustosta yapılacak olan Çanak-
kale ıehitlerini ziyaret progra
mını ikmal etmiştir. 

ihtifal için Seyrisefainin Gül
cemal vapuru tahsis edilmit ve 
aynca ıehir bandosu temin o
lunmuştur. 

----ıiıılıııııo---M acar talebe 
Şehrimizde bulunan Macar sa· 

nayi mektebi talebeleri dün ti .. 
caret odasını ve Defterdar fab-
rikasını gezmişlerdir. 

Macar talebe bu giln de Ciba-
li tUtUn atelyelerini ziyaret ede
cektir. 

-o
Sana vici aza 

Ticaret ve zahire borsası 
yeni idare heyeti ezelerı 

dün seçildiler 
Dedikodusu günlerden beri 

devam eden ticaret ve zahire 
borsası idare heyeti intihabatı 
nihayet dün yapılmıştır. 

lntllrantan hir lntifJa 

intihap saat 11 de bayraklar· 
la süslenen borsa salonunda icra 
edilmiş ve r~ylerin atılma zama
nmda C. H. F müfetti~i Hakkı 
Şinasi pata ile borsa ve ticaret 
odası erkim hazır bulunmutlar
dır. 

intihaba 170 kişinin iştiraki 
JAzımken ancak 62 kiti gelmit 
namzetler arasında yalnız bir 
mübayaacı tüccar bulunmasına 
itiraz eden mübayaacılardan he· 
men hiç kimse rey vermemiştir. 
Reylerin ta1nifinde Furtun zade 

Murat, Hasan Riza, Burhan, 
Şeref Osman Nuri, Aptülkerim 
ve mübayaacılardan tek namzet 
olan Asım zade Nuıi B. in ka .. 
zandıklan anlaşılmıştır. 

eo 

Göztepede 
Bir demir madeni bulundu 

Göztepede, Sahrayıcedit civa
rında, Bilecik rakı fabrikası 
.ritibi Kemal B. tarafından bir 
demir madeni bulunmuştur. Bu 
madeni bir av esnasında tesa
dilfen bulan Kemal bey usulen 
bir istida ile müracaat etmiş 
ve Istanhuldaki alakadar makam 
müracaatı iktısat vekaletine 

bildirmi~tir. Maden işletilmesinde 
mahzur yoksa keşif papılarak 

ruhsatiye.si verilecektir. Maden 
Kemal Beyin anlathfına nazaran 

yUzde 20 derecesinde aaf de .. 
mirdir. 1600 dönüm tutan bu 
sahada zengin bir maden dulun
duğu anlaşılmaktadır. Bu saha .. 
nan az bir kısmı husus1 Cf hasa 
ait bulunmaktadır. 

Avukatlı" geziyor 
Baro nizamnamesi mucibince 

her sene mayıs ay1nda yapıl

makta olan avukatların mllsa
meresi bu sene heyeti umum'iye 
tarafından ittihaz edilen karar 
mucibince yapılmayacaktır. Ha
ber aldığımıza göre Adalarda 
oturan avukatlar aralarında bir 
tenezzüh kararlaştırmışlardır. 

Bu gezinti 29 temmuz 930 
sah günü yapılacaktır. 

Ticaret odası meclisi dün 
toplanarak odaya ait bazı küçük 
işleri intaç etmiı bu meyanda 
gelecek intihapta sanayicilerden 
oda meclisi için 4 yerine 8 iza 
intihap edilmesine j(arar ver
mitlir. 

f Sabah saat dokuz buçukta 
1 Bliyllk adadan kalkacak hususi 

bir muşla Kartala ve oradan 
otomobillerle Yakacıkta Ayaz
maya gidilecekdir • 

Tenezzilhe Adalarda mukim 
bulunan hakimler de davetlidir. 

... 

.. 

dahıldc 

1 •1h2' Kuruı 150 
3 .. .. 400 

6 .. .. 750 

12 .. .. 
Safer 

1349 

1400 

Bu geoekl Ay 

Fırtına (3) giin 

1 Iarıçte 

800 

1450 
2700 

Gane~ın doJuıu: 4.49 - baıııı 19.32 
A.11ın <fotuıu : 3,31 - bah11 : 20,41 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôlte lldndl Aktam Y.a•u lmuk 

3,0'l 12.19 16,16 19,32 21 24 2,40 

Havaı 

Bugün rüzgar poyraz 
eıecek, hava açık olacaktır 

DUn hararet hamt 28, aa
gari 20 derece idi. 

Sinemalar: 

Alkazar - Pariıte kaybolan 
Alemdar - Aık uyumaz 
Bqiktq Hilll -Beyaz gölgeler 
Ekler - Valfaor canbaıanesi 
Elhamra -Seadet yolu 
Etuval - Tahtelbahir 44 
Fran11ı - Karmen 
Melek - Hayal ve hakikat 
opera - Üç iptill 
Şık- Cenup yolcuları 

1 Süreyya Kadıköy-Siyam kaplanı c VUKUAT ) 

Kadın parmağı 
Dün LMeJide kanh bir 

hadise oldu 
Dün Laleli yangın yerinde 

kanlı bir hadise olmuş ve sabı
kalılardan arap Kadri isminde 
biri Kirkor oğlu Artin isminde 
birini kama ile ve ağır surette 
yaralamıftır. 

Yapılan ilk tahkikata ıöre 
hadise bir kadın yüıUnden çık
mııtır. Tahkikata müddei umumi
lik vazıyet etmiştir. 

Hamel mı, hırsız mı ? 
Galata gOmrüğilnde yapılan 

son hırsızlıkların failleri nihayet 
bulunmuş ve yakalanmıılardır. 
itin acı tarafı Halil, Yakup, Ah
nıet, Halil isminde bulunan bu 
hırsızların gümrükte çalışan ha-

mallardan bulunmalarıdır. Çalınan 
eşyanın hepsi satıldığı yerlerde 
bulunmuştur. 

Betlktattı tevkif yok! 
DUnkn gazetelerden birisi, bir 

zatın gece yansı bir vergi bor
cundan karakola götürüldüğünü 
yazmııtır. Dün allkadar makam
dan yaptığımız tahkikata göre 
böyle bir hadise cereyan etme
miştir. Maabaza yapılan tahkikat 
tevsi edilecektir. 

( KOçGk haberler 1 
Fındık rekoltesi - Bu sene Gi

rcson fınd1" rckolte'İ 500000 kantnrdır. 
Selviler - ı tanbul meb"u u Yucuf 

Akçora B. ebrin gtizeJliğınl muhafaza 
için eh ilerin ke il memesini istemiştir. 

Darülbedayide - iurakabc en
cümeni tarafından ha1Jrlanan Darull c· 
dol ıi n ) eni niı:ımnamcsi bu gunlrrd 
cemh eti belediye' e gonderilecekt r 

Transit _ Ticaret ôda~ı tran ı 

işlerinin durgunldğuna mani olmak üze
re tl'tkikat icra ma karar -. ermiştir. 

Bir iltifat _ Ga ı J iz dun Ru~ cn 

ı: ref B. i ha ta bulunan u tat 1ahmuı 
:ıdık B. in unına gondcrcrck hatırını 

sordurmu~lar, ı l tifat etmişlerdir. 
Malfıllere tevziat - Mnlt'ıllerc 

para te\ ıU için bir ka mi ' on teşkıl edıl· 

Muhakeme bitmiı, müddei 
umumi Cemal Bey üçünün bir
likte kasa kırmaktan tecziyelerini 
istemiı, Hasan Lütfi, Asım ve 
Tahsin Beyler, müzakereden son
ra F antoma Mehmedin sarraf 
Markasın 4000 liralık mücev
herlerini ve 760 liraaını kaıa 
kırarak gece çalmaktan beş ıe
ne, altı ay hapse konulmasını, 
Abdürrahmanla lspaım iştirak
leri anlaşılamadığından beraetle
rini kararlaştırmışlardır. 

--0-

lngiliz 1iras1 
lngiliz lirası dün borsada 

1034 kuruşta açılını§ 1035 ku
ruşa kadar yükRelerek 1033 de 
kapanmıştır. 

• Gazinin yolu " miştir. Komi ~ on ~arından mbarcn lCV· --- 1 ziatJ lıa ihyacaktır. 

Fantoma Mehmet, kararı öğre-

Yann ; Memduh Necdet Farmakoloğların içtimaı - Yeni 
Türk gençliğinin inkılabı nasıl ıeıekklil eden fıırnıakolog e<'zacılar ce-
kazamlmıştır. Yakmda çıkıyor. mi) et i bugün 14 te ' I urk ocağında ılk 

ı•---------ı---~· lçtimaını )apacaktır. 

• t· 

,. 
• e 
Ji 
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ısır ihtililı esnasında 
Bir aralık Nahas Paşanın da hayab 

tehlikeye girmiıti 

Geçen haziran ayınm meha· 
diıinden itibaren Mısırda başlı· 
yan dahili bir ibtilif, son hafta 
zarfında bir ihtilal mahiyetini 
ibraz etti. 

Mesele şundan ibarettir: 
Geçen haziranın bidayetinde 

Veft fırkası reisi Ye Mısır hn
kumeti Başvekili Nahas Pqa 
b:r kanun layihası haıırlamıı 
ve Mısır kıralına taktim etmiıti. 
Bu kanun layibasına göre ka· 
nun esasinin abkimma muba· 
lefet edenin 500 M111r lirum
dan 5000 Mııır lirasına kadar 
nakdi ceuılara, Meclisi milliyi 
tatil ederek kanun esasi ahkl· 
mına muhalefet edenlere müeb
bet kürekle beraber azami ce
zayi nakdi olan 10000 Mısır 
lirasına mabkam oluyorlardı. 

Mısır kıralı, bu senenin başın
da parlemcntoyu açbğı zaman 
irat ettiği iftitabi nutukta, ka· 
nunu esasiyi 11yanet edecek 
olan bu llyihaların mecliae tak· 
dim olunacağını vadetmifti. Fa
kat Nahaa paşanın bu llyibalan 
saraya takdiminden bir mUddet 
sonra Mısır kıralıiun bunlan 
kabul etmek istemediği gCSriU
müş, bunun üzerine Nahas pqa 
istifasını vererek çekilmifti. 

Nahaa paşa, Mım mecliainde 
kabir bir ekseriyeti haiz oldu· 
ğundan onun ..istifaamı mGteakip, 
gene onun bnldlinet teşkiline 
daveti iktiza ederdi. Halbuki 
Mııır kıralı, V eft fırkuına hu
ıumcti ile maruf olan lsmail 
Sıtkı pqayı bllkflmet riyuetine 
getirmİf, Sıtkı paşa programım 
huırlamak için meclisi bir ay 
tatil ettikt~n sonra, bu ayın bir 
fayda vcrmiyeceğini ve kendili
nin meclis huzuruna çıkbği tak· 
tirde itimat kazanamiyacağım 
anlayarak meclisin içtima devrini 
ta~le karar vermiş ve bunun 
için Mısır kırahmn emirnamesini 
iıdar etmişti. Mısır kanununa 
göre, meclisin içtima devri de· 
yam ettiği müddetçe meb'ualar 
tetrii maauniyeti haizdirler. lçti· 
ma devri bittikten sonra bu 
masuniyet kalkar. 

Sıtkı pqan1n bu hatb hare· 
ketine kartı (Veft) fırkuı yeni 
bir hatb hareket takip etti. Hn
ktlmet meclisi tatil ettiji halde 
meclis reisi mebualan içtimaa 
davet etmif, Meb'uslar, b8k(imet 
tarafından mühürlenen kapulan 
açarak toplanmıılar. Ve kendile
rine teklif olunan bir kar~ da 
imzalamıılardı. Bu karara ~are 
milletin htıkflmetle tqriki mesai 
etmemesi temin olunacakt aynı 
zamanda kanunu esaaiııin ahklmı 
her ıeye rağmen tatbik edile
cekti. BtUQn aza bu esaslara ri
ayet ec!eceklerine yemin etmişler, 
ve bu karar 200 Meb'ua 69 ayan 
azası tarafından imzalanmıtb. 
Mısır meclisi, tam olduğu zaman 
214 azadau tqekkAI ettiğine 
göre bu karar kabir bir ekseriyet 
tarafından imza edilmit bulunu• 
yordu. Bunlardan bqka viliyet 
meclisleri aza lanndan 300 ilde 
bu karan imza etmitlerdir. 

Bunu mllteakip ( Nahas ) pa,a 
bütün millete bu programı an
latmak için Mısırın başlıca mer
kezlerini dolaşmağa baılamlf, 
n gittiği her yerde en b6yük 
bOsnO kabultl 2ö rmllttlir. Nahu 

pqa ( Kahire ) de aktolunan bir 
içtimada programını izah ede· 
rek milleti, Sıtkı pqa hllkO.meti· 
le teıriki mesai etmemeğe da· 
vet ettiğini ıöylemif. Onun bu 
daveti umumi bir hahişle kar
ıılanmıfb. Bunu m0te8 kip Millt 
reiı, Zekazik, Mensure şehirlerini 
ziyaret etmif, buralarda da, bn
tlin halk onu kartılamtt ve onu 
dinlemif, fakat bu sıralarda ga• 
yet feci hadiseler vuku bulmuı
tur. 

Milletin Nabas Pş. etrafında 
toplandığı ve onun davasına mD· 
ıaherct ettiiini gören Sıtkı Pı. 
hükOmeti, umumt uayişi mu· 
hafaıa kaydı albnda halkın hnr
riyetine karşı tehditkir bir vazi· 
yet alnığmdan halk, cam ve taı 
parçalarıle bilkt\met kuvvetlerine 
hücum etmif, buna kartı asker
ler de halka ateı etmek mec-
curiyetinde kalmıılardır; neticede 
birçok canlar telef olduğu gibi 
bir aralık Nahu Pqanın hayab 
tehlikeye dOfDlOf, askerlerden 
biri ıtingtıstl ile ona htlcum etmiş, 
bu htıcum onun yanında bulunan 
bir arkadaıı tarafından karıılan
mıı ve bu sayede Nabaı Pı. 
ancak bir arkadqımn yaralan· 
ma1ı mukabilinde kurtulabilmiıti. 

Maksurede vuku bulan bu ha
dise esnaıında bir aralık Nibu 
Pqanm yaralandığı ve CSldOğll 
pyi olmUf, halkın heyecanı Aza· 
mt dereceye varm11, bu ·n.ziyet 
karıııında btlktimet ancak Nihaı 
Papaın yardımile balkı teskin 
edebilmittif. 

Bunu, Btedenberi Mı11rda mil· 
liyet perverliğin en kunetll, ea 
heyecanb kararklhlanndan birj 
lakenderiyede vuku bulan milli 
tezahDr eanasında da halk ile 
hnkaınet kuvvetleri çarpıtmıı 
ve gene iki taraftan bir çok 
canlar telef edİ.lmİftir. 

Bntno bu mllhim hadiselerin 
esa11, Arayla mecliı arasındaki 
ihtiliftan başka bir ıey değil
dir. Bu ihtilAf emaamda M11ır 
balla meclisin ve mecliı ekıe· 
riyeti Kabirenin temıili olan Ve· 
ferin tarafım iltizam etmiı gibi 
g&rlhıOyor. 

O halde bu cidalin neticesi 
ne olabilir? 

T aymİ.lin Kahire muhabiri 
yaziyeti fU tekilde izah ediyor· 
du: 

"Mııır kırah bir taraftan sa· 
libiyetlerini muhafazaya çalıfı
yorken Vefet fırkası da nnfu· 
zunu takYiyeye ve atide bir dar
bei hDldimet vuku bulmamasına 
gayret ediyor. Mücadele ciddi· 
dir. Sıtkı paıa hükumet ve Ve· 
feti tekrar reisldn bOkQmden 
men için kanunu eaasiye muha· 
lif bir surette,hatta miistebidane 
bir ıekilde hareket etmektedir. 
Bayle yapmadığı taktirde ihti· 
yar olubacak ikinci ıak vefti 
resiklra davettir. Bunun 
neticesi çok mühim olur. 

Taymis muhabirinin mütaleası 
çok muıiptir. Çünkü bu müca
deleyi Vefet kazanırsa ozaman 
ona karıı cephe alan tarann 
çekilmesi pek tabii olur. Buna 
mukabil diğer taraf galebe ça• 
laraa gene Tay mis muhabirinin 
dediği gibi kanun esasiye mu· 
halif vemnstebidane hareket eden 
taraf, Mısır halkımn hukukunu 
takyit ve tahdide muvaffak o
cakbr. 

O. R. 

\ ( Telgraf haberleri ) 

Hindistanda 
Gandiyi kandırmak mı 

istiyorlar ? 
Poona, 23 ( A.A) - Mutedil 

Hint liderlerinden ikisi Gandinin 
bulunmakta olduğu hapishaneye 
gitmişler ve mumatleybi sillhıız 
itaatsizlik cidaline nihayet ver
meğe ikna etmek için ken· 
diıile 4 saat görtlşmOtlerdir • 

Katil Cemal 
Muhakemeye dün An

karada baılandı 
Ankara, 24 ( telefon ) - bu 

glln, merhum Hikmet Şevkinin 
~atili töför Cemalin muhakeme· 
sine başlandı. Mnddei umumt 
iddianamesinde katiiln, ateam• 
mlldünden dolayı idamını istedi. 

Muhakeme bqka gUne kaldı. 

Avam kamarasında 
Mısır bnşıldılt.kırı mev.zuu 

baht• oldu 
Londra, ı3 (A. A )- Avam 

kamarasında irat edilen bir 
ıOale cevap veren hariciye na• 

zın M. Henderson , Kahire, 
Portaait Ye Slivefle vukua gelen 
k&rlfıkhklann tenkili eanaamda 
İngiliz kıtaabnm istihdam edil· 
memit olduğunu beyan etmiştir. 

Bu karıpklıklar hiç bir yerde 
ciddi bir mahiyet iktisap 
etmemittir •1 

Amerika 
Yeni sistem krovazörler 

yaptırıyor 

Vqington, 24 (A.A) - Bah
riye nazaretinin ıallhiy ettar 
ıubelerinin yeni bir sistemde 
bir kuruvazör inşasına ait pilan• 
lan tetkik etmekte olduğu teey
yüt etmittir • Bu kuruvazörda 
tayyarelerin inmesine ve hareket 
etmesine mahsus mtıteaddit 
köprlller yapılacaktır. Ancan 
bahriye nezareti evvelce bahri 
mahafil tarafından bildirildiği 
veçhile 6 pusluk toplarla mü
cehhez ve 75 tayyare nakline 
milsait kuruvazörler inpsını 

tavsiye etmek niyetinde değildir. 

Yıkı1an evler 
Roma, 24 (A.A) - Elde edi

len resmi malumata göre, dün
kO zelzele esnasında 3188 ev 
tamamen, 2757 ev de kısmen 
harap olmuttur. 
Fransada içtimai sigorta 

Paris, 24 (A.A) - Fransanın 
timal eyaletlerinde ve Rouende 
ıanayle meşgul olan mıntakalar
da içtimai aigorta kanunun 
tatbikinden ve bu sebeple işçi
lerin ücretlerine zam yapılmasım 
istemelerinden dolayı baılıyan 
gereT hareketi btıyümektedir • 

Patlıyan obüs 
Rahat, 24 ( A.A) - Bir kaç 

yerli bulduklan bir obilsü uzakta 
bir yere atmak istemişlerdir • 
Bu esnada mermi patlamıı yer-

T evfik Rüıtü Bey lilerden 2 kiti telef olmUf, 3 kiti 
de yaralanmıtbr. 

~nkar.ada Fikri müşareket cemiyeti 
"nkara, ;24 (telefon) - Hari• Cenevre, 24 (A.A) - Beynel-

ciye vekilimizle Tevfik Klmil ve milel fikri miltareket komisyo
HOırev beyler ekispiresle gel· nunuu senelik içtimaı dnn açıl· 
diler. Mnbadele komisyonu tah· mııbr. 

ıiaab mes'eleıi bu gthılerde bAl Neticesiz kalan ihtilal 
ledilecektir• 

Bilbao, 24 ( A.A ) - Siyasi 
Mesleki tedrisat kon- sebeplerden dolayı memleket-
gresinde heyetimiz lerini terkeden bir çok Porta-

Ankara, 24 (Telefon) _ Liyej· kiz'li Bilbaoya gelmişlerdir • 
de toplanacak olan mesleki tedri· Bunlar, ihtilll hareketinin, fena 
aat konıreıine ittirake memur ma bazırlanmıı olmaıından dolayı 
arif heyetimizden Ankara ıan'at neticesiz kaldığını aaylemitlerdir. 
mektebi müdürü Oıman B. lıtan· Hindenburg döndü 
buldan hareket etmittir. Maarif 
neıriyat müdürü Faik Retit ve Berlin, 24 (A.A> - Reiı cilm· 
yiikaek tedriaat müdürü Nadir B.· hW' Hindenburg Ren arazisinde 
ler cumarte.i, miitteıar Emin Bey yapmakta olduğu ıeyabata-Ceb· 
de hafta içinde hareket edecektir. lence felAketinden dolayı matem 

Heyet, Istanbul ve İzmir 1&D'at allmeti olmak ib:ere nihayet 
mektepleri müdiirlerinin de ittira- vermiı ve Berlin'e dönmü•tür. 
kile ay sonunda Belçikaya hareket ., 
edecektir. zehirlenen reis 

Çeşme plajlarında Helsingfors, 24 (A. A.)-Ko-
lzmir, 24 (Vakıt). _ Çeıme münizm aleyhtarları fırkaıının re

plijlannda otel ve Mire yapmak isi M. Kosaola zehirlenmittir. 
iıtiyen ecnebi grup mümeasili bir _,,llllt ·----------
kaç .süne kadar buraya ıelerek Belçikalılar 
tetkikate baılıyacaktrr. 

Güzel neticeler 
Ankara, 24 (Telefon) - Nafıa 

vekilini Sivasa götüren ilk tren bu· 
eün ıaat on bette buraya döndü. 
Hat üzerindeki tetkikat çok iyi ne 
ticeler vermittir. Halk treni her 
iıtaayonda ıevinç tazahürlerile kar 
tılamııbr. 

Boğncu sıcaklar 
lzmir, 24 (Valat) - Burada 

boğucu ııcaklar vardır. 

Hapisane Wüdüründen 
şikayet eden mahkumlar 

İzmir, 24 (Vakrt) - Hapiıane 
deki nıahkfunltt.r, müdür vekili Nu· 
rullah B. hakkında müddei umu
miliğe bir tikiyetname verdiler. 

İzruirde sevYahlar 
lzmir, 24 (Vakıt) .. _ Teofil Go

tiye vapurile biı miktar ıeyyah 
geldi. 

Yalova kaplıcalan1111 te
nez.züh vapikıcalt. 

Belçika istiklllinin yilzüncü 
senesinin tes'iti münasebetile 
lıtanbuldaki Belçika Ticaret 
odası, bu ayın yirmi yedinci 
pazar giinü Yalova kaplıcalanna 
bir tenezzüh tertip etmiştir. 

T opbanede, Seyrisefain salo· 
nunda saat 10,15 te içtima edi
lecektir. 

Hususi vapur, tam taat 10,30 
da hareket edececek ve azimet 
ile avdette Moda ve Bilytikada
ya uğnyacakbr. 

"VAKiT ,,a abo
ne olunuz 

Hamdullah Suphi 
Bevle n1ülakat 

ol 

[Ust tarafı 1 inci sahifede] 

Milliyetperver Türk gençliğini 
alakadar eden bu mes'ele nıe 
rinde bir parça durmak ve 
ocağımızın şerefini kıra bilecek 
bu dedikodular hakkında efkarı 
umumiyeyi tenvir etmek isterim: 

lzmir Türkocağmda müskirat 
kullanılıyor diye lzmii<le çıkan 
bir gazetede ilk fıkrayı okudu
ğumuz vakit derhal mahallinden 
bu noktayı tenvir edecek malu
mat istedik • lzmir Türliocağı 
idare heyeti kendi azasından bir 
zatı Ankaraye göndererek bize 
mesele hakkında mufassal malu .. 
mat verdi. Bundan maada hiçbir 
noktanın meçhul kalmaması için 
merkez heyeti namıoa bir mü
fettiş mahallinde yapacağı tahki· 
kab bize bildirecek ve buna göre 
lzmir Ocağımızın hatası olup ol
madığına dair karanmızı verett"" 
ğiz. 

Etrafında ıiklyetler işıttiğimiı 
bu hadise dolayısile Türk oca· 
ğmın kurulduğundan beri kendi 
hariminde mUıkirat ıatılmaımı 
kat'iyetle menetmiı olduğund 
herkes bilir. 

Bundan bir kaç ay evvnl aabil 
Ocuklaımızdan birinin kendi 
binası dabilınde değil, sahibi 
olduğu bir arsa Ozerinde yapılası 
ayn bir binada yalnız bira sat• 
tığını haber almışbk. Bira aabfı 
Ocak binasının dahilinde değil 
hatta bahçesinde değil milkiyeti 
ocağa ait olan bir arsa üzerinde 
yapılmış, ayni bir bina içinde 
satılıyordu. Bunu derha.l menet
tik. Bu ayn binayı kira ile tutan 
kimse Ocakla yaptığı kontorato- ... , 
yu feshetti ve bira ıatttı bu 
suretle yasak edilmiş oldu. Türk 
Ocaklan adi zevklerden biç 
birini tatbracak bir yer olarak 
kullanılamaz.Orada toplanan halk, 
musiln zevkini alabilir, sanayii 
nefise sergilennden mliıtefit 
olur. ilmin yükseltici ve uyan· 
dmcı tesirlerini alır. 

Fakat Türkocağına adi zevk· 
leri aramak için gelinmez. Bu· 
nun için nerede bir ocağın adi 
zevke doğru ufak bir temayft
lllnlt gördük~e tlddetle moda· 
bele ettik. lzmir Ocağı hakkın• 
da tahkikat bir karara esas o• 
labilecek mahiyete girince ken• 
di noktai nazarımızı mahalline 
bildireceğiz. Kurultay kararile 
dans bile senenin yalnız iki 
gününe hasredilmiştir. 

Cumhuriyetin ilini ve Ocağın 
teessüs günü. Bunlar dahilinda 
Ocaklarda danı bile memnudur. 
Türkocağının daima nazik kal· 
ması emelini taşıyan milliyetper· 
ver gençlık bu noktada mtiaa• 
maba edllmiyeceğine emin ola· 
bilirler. .. ..... _________ ,.._,., 
Matbaamıza (!elen estrltr: -

Yeni mektep kitapları 
llk mekteplerin dil seriıi : Bir alfabe, 

beş kıraat, iki gramer. Muharrirleri: C· 
IU Nuri. Rauf Ahmet beyler. 

"1Jeri,, kütüphanesi tar., fından neşre· 

dilen bu eserler tabı, resim, tashih ve 
kAğıdının cinsi noktal. nazırlarından pek 
giizeldir. Bütiin seride Türkçe öğrenmeyi 
ve öğretmeyi sade ve kolay bir şekte 
sokmak için yeni bir metot tatbik 
edilmiştir. Yalnız talebenin değil Türle 
harfleri ile okuyup yazmakta haradan 
kurtulmak isteyen herkesin istifade e· 
deceği bu eserleri karilermize tavsiye 
ederiz. 

Tıp dünyası 
Temmuz nushısı zengin mündere· 

catla intişar etmiştir. 
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Dostlarımızın dostları Ruıonko mısı~ıkılır Feci bir kaza 
r lnglllz hlk6y .. ı 1 1 Nakleden :3.F. 1 Bir tayyarecimiz daha 

( Rudvard Kiplingln Hint hlkAyelerlnden) Bulgarlarla tik maç düştü, şehit oldu 
Ve deniz yanşJarı Bir gfin evvel Izmirde acıklı 

Hayır bayır bu mes'elede 
beni en fazla kızdıran adam 
dostum Bobaylı Tranter dir. 
Kerata benden af dilemezse 
karısından buşattınlmasım, me
muriyetinden koğulmasıru, hapse 
atılmasını isterim. Böyle yapma
lilar ki bütün Alem ne mal oldu
junu anlasın onnun. 

Ceçen kııın sonlanna doğru 
idi. Bir gün Tranteridcn bir tav· 
siye mektubu aldım. Con isimli 
bir doıtunun bulunduğum şehre 
geleceğini, onu ağırlamak için 
yapacağım ıeyleri kendisine ya
pılmıı sayacağım aDylüyordu ne 
bilirim, efendim, ben sahi zan 
ettik iki gün &onra bizim Cen· 
tilmen Con ıDkün etti karşı1aı 
dık. ku11uni saçlı gergin suratlı 
İngiliz oldujıı derhal anlaşıla bile 
cek bir adamdı. öyle azemeti, 
gunını falan yoktu boş gel
mipiniz dedik teşekkür etti. ve 
cemile olsun diye seJamünaley
kOm bir balo davetiyesi dayadık. 

Kibar, hakikaten efendi birisi 
zannettim Soysuzu; yoksa bu 
haltı eyler midim ? haydi bunu 
yapbm.Fakat biç Mis Domes ile 
taıııtbrmak gafletinde bulunur 
ma idim onu? O Mis Domes ki 
hafif nızgirlarla sallanan yaprak 
galkeleri gibi dana eder bütün 
ıebir kadınlarını kıskand;rırd ı. 

Bir haltbr ettik işte. Şimdi 
bikiyeıine bakalım: 

·Balo bir hayır müessesesi men
featioe veriliyordu • O akşam 
o, . kulüpte yemek yedi, ben de 
evımde. Balo ıalonuna daha 
adım atarken bir arkadaşım: 

- Dostunuzu g6rdünfiz mO? 
dedL 

- y ooo, hayır, ne "ar ? 
- Gazden kaçırmaaanız iyi 

edeniniz. 
Hakkı varmlf. Onu haylı ara· 

dıktan sonra bir kanepe üstün
de kendi kendine gülerken bul
dum. Sarhoftu. Burnundan ıolu
yordu. G6zleri kan çanağuıa 
dlSnmllftG:. Bir az sonra dans 
edecek, inpallah açılır diye dn-

.tODdflm. Fakat daha ilk valsde 
smmım bUf& çıkh. Unun Mis 
Dome1e doğru ytlrilrken titre. 
yen, btlkDlen dizlerine bin dan
llD lmnet veremiyeceğini anla
dun. Yalnız ıekiz defacık dön· 
cltller. 

Soııta Mis Domes bana doğru 
pldi. Bir ıeyler konuştuk ama 
yuaauyacağım. Onun söyJedik-
lerini yazamıyacağım; çünki çok 
qır. Benim cevaplarımı yaza
mıyacajım; çOnki cevap vere

medim. 
V elhud efendim gözlerim 

cl&t açıldı. Bizim centilmenin 
kırclıiJ pota daha büyüklerini ila
n etmemesi için arkasından 
kotmaya başladım. Bir aralık 
kayıp eder gibi oldum sonra 
meyek zamanı tekrar enseledim. 

Bofe &nllnde bacaklannı ayırmış 
dunıyordu. Yanındakilerden bir 
kadm, yaklaşınca, bana diindi.i: 

- ftittiğime röre bu adam 
lizin duatunuzmuş, dedi. Çok 
rica ederim onu evine götürllnfiz. 
B6yle muhterem bir cemiyete 
kanfacak halde değili 

Kolundan tuttum gelmedi. 
Çimdikledim ald1rmadı, dürtiik· B~ hafteı gene bOyilk spor 
ledim davranmadı, nihayet 0 _ hadııelerine phit olacağız. Bun· 
muzlarından tutarak yerde sü- Jardan bilhassa futbol kısmına 
rükliye sürükliye bir kenara ait olanlar çok enteresandır. 
çektim. Masalardan birine oturt- Evvelki giln öğleden sonra ge
tum ve bu kıymetli emaneti tes· len Bulgar misafirlerimiz bugiin 
lim için bir dost aramaya ko- ilk maçlannı ·gençler muhteliti 
yuldum. Eskiden beri tanıdığım ile yapacaklardır. Gençler muh
bir mülazim gözüme ilişti. Al- t~litimizin Bulgaristan finalisti 
lah razı olsun adamcağızdan. ve V ama birincisi o!an Şipçenski 
Derdimi dinledi. Zaten dans takımına karşı alaca.ğı netice 
etmiyordu. Yanandan ayrılmam merakla bekleniliyor. Misafirler 
diye yemin etti. teknik ovnayan seri muhac:m· 

B. b k lere malik bır talumdır. Bu maç· 
ır az ser est alınca bizim 

kabrımanın macaralarını tahkika tan sonra değişen program mu
giriştim. cibince Varna pmpiyonu pazar 

Elimden kurtulduktan ıonra günü F enerbabçe takımımızla 
~rkestraya yaklaşmıf, ıefin e• karşılaşacaktır. 
Y1 olmadığını, kendisinin bin de- Bug"lin deni~ varı~'arı 
fa ~aha eyi idare edeceğiui söy- Vt:pılıvor. 
lemış. Bundan sonra bat başa Diğer taraftan hugfln Moda'da 
vermit dört kadının yanına yak- ikinci deniz teıvik . yarışlan da 
l~şmış, evli olan üç tanesine iz- yapılacaktır. Böyle iki mühim 
dıvaç teklif etmiş, birisini de spor hadisesinin bir güne tesa~ 
yanağından öpmüş. Nihayet cı· düf etmemesi evyeJce kararlaş
gara salonuna geçmiş, baJınm bnlmııtı. Fakat Bulgar bakımı· 
üstüne up uzun yatmış danalar ıun ziyareti ini ve kat'ı olduğu 
gibi bağırmağa, çak~llar gibi için vaziyet bu §eklini değiştire
u!umağa başlamış. Hem ağlıyor, memiıtir. Bu deniz yanılanna 
hem de bir yandan "tuzağa , biitün kulilplerin iştirak edeceği 
düştüm. Annem bana uygunsuz tahmiıı ediliyor. Kidemliler ve 
arkadaşlarla gezme derdi. ,, Di· hanımlar mUıabakaları gilzel bir 
ye haykmyormuş. rekabetin temini ıartile heyecan-

Seriyi tamamlayan daha bazı lı olacaktır. Deniıcil k federas
rezaletler var amma uzun süre- Y?nu son Beykoz yantlannda 

k G 
hır çok bidiıelere ve bu meyan-

ce . ece yarısı bir aralık _ · 
ml\lizimin yanına uğradım. Bak? da Beykoz denizcilerinin ya~ışa 
hm bizim ki gene yok. 'd'•1 iıtira~ ~memeleri~e ebebiyef 

N 
·•.,,.. d d' - '~ ,, •eren :bıı milddeyı 991 sene-

- ereaer e ıın. · L- • • Ü sıne ~sretınııtir. Federasyon 
-. zülme diye cevap verdi. . tebliği şudur: 

Vestıyerde. kadınlar gidinceye 1930 · . d 
kad d k 1 ki sencsm e yapılacak üç 

ar ora a a aca b" • 'Jik yarışla ınncı ve puvanların 
Vestiyerde yatıyordu. Göğ- yekununa nuararan şampiyon-

sünnn düğmeleri çözlllm6f, alnı- !uğun taayyflu edeceği keyfiyetini~ 
na ıslak bır bez konmuıtu . geç tebliğ. edilmesinden dolayı 

Lehülhamt bu u~rsuz bal~ bazı kulilplerin bu karardan milte
bilti, kadınlar gıttiler ve biz essır olacakları neticesi tezahür 
bizim celtilmenı karga tulumba etmit ve heyetimiz bu karannı 
ederek büyük salona taşıdık.Masa 1981 yarıılanna haıretmiıtir. 
üzerine yatırdık. Aramızda bu- · Boks birincilikleri 
lunan bir doktor kendine sahip 
olmmaanın mazarratlan hakkında 
uzun bir nutuk söyledi . O ha
la horluyordu. Sonra işe bat· 
ladık. 

Bütün suratını yanmıf mantar· 
la siyaha boyadık, saçlarına be· 

yaz krem sürdük, başma mavi 
kağıttan bir külah geçirdik. Mak. 
sat eğlenee değil, bu rezili ceza· 
landırmaktı. Çenesine mavi, ya
naklarına yeşil boya sıvandı, o bir 
mandarin gibi başını salıyordu. 

Kollarına birbirine bağladık 
~~yvıklarını kolaladık, yakasın~ 
agı~an bir yafta taktık, ve 

onu ışt b·· ı 

dık. 
e oy ece bir halıya sar-

Osırada b~l? salonundaki eş
y~yı ahp valının evine geri gö -
türmek için gelen b 1 • ara acı ar 
kapuyu çahyo rdu. Bizim Conda 
ena arasında bu arabalara yük
letildi. 

Bu tazihten sonra onu ne .. _ 
d .. d hah gor 

um, ne e sini işittim. Diye-
ceğim, dostlarımızin dostları her 
zaman dostlarımız ol~ıy~rl~r. 

Olmuyorlar çünkü ben bili bu 
rezilin hatalarım tamir ile meş
gul mü. 

1 ağustosta Taksim stadyo· 
munda İstanbul bo1's birincilik
leri mnıabakaları yapılacakbr. 

Maç'ar için Stadyomun orta
sına ııiıamt bir ring vazedilecek
tir. MOsabakalann tam bir inti
zam dahilinde cereyan etmesi 
için şimdiden hazırlıklara baş• 
lanılmıft,ır. Ogün ayni zamanda 
Set~mi ile Atine ıampiyonlann
dan Angelides karıılaşacaktır. 

Yılı me varışları 
Gine 1 Ağustosta denizcilik 

heyetinin yOıme müsabakalan 
yapılacakhr. Şimiiye kadar hep 
kayık yanşlannı müteakıp gayri 
müsait ve çırpınbh yerlerde ya
pılan ymme birinciliklerini mun
tazam rekorlarla teıbit etmek 
milmkiln olamıyordu. Heyet çok 
güzel bir dfitilnfişle milnba a· 
ların seyri sefain havuzlannda 
icra edilmesini kararlaıtırmıştlr. 
120 metre uzunluğuna malik 
olan bu havuzlarda )Tapılacak 
yüzmeler - derecelerimizin Bey
nelmilel rekorlarla farkı~ı göste
receği için - herhalde çok ıayanı 
dikkat olacaktır. 

Betiktıttn tenezzühü 
Memleketimizdeki ıpor bayati, 

bir kaza olmuş, bir tayyareci· 
miz daha şehit düşmüştür. Yeni 
asır refikimizin verdiği tafsilata 
göre bu feci kazaya kurban o· 
lan tayyarecimiz gedikli tayyare 
küçük Z3bitlerinden Mehmet Zi· 
ya Beydir. Talim uçuşuna çık· 
mış, iki üç kere yere inmiş, tek· 

raren havalanmış, son uçuşunda 
tayyaresi havanın muhtelif cere· 
yanından birdenbire pikeye ge
çerek Salhane ile Halkapınar 
arasında düşmiiştür. Sukut çok 

feci olmuş ve Mehmet Ziya Be
yin beyni parçalanmış vücudu 
eziJmiştir. 

Ziya Beyin kalp hastalığından 
yatan bir pederi ve mefluç bir 
annesi vardır . 

Büyük şehidin cenazesi bütün 
lzmirb iştirakile kaldırılmış ve 
göz yaşları arasında defnedilmiş
tir. 

Urla muternedinin tah

live talebi reddedildi 
ol 

Urla cinayeti tahkikatı ile ala· 
kadar olarak tevkif edildiği yazı· 
lan Urla fırka mutemedi Hüseyin 
Avni 8., tevkifi münasebetile tah· 
liyeti için müracaatta bulunmu~, 
Urla müddei umumiliği bunu red
detmiştir. "Hizmet,, refikimizin 
yazdığına nazaran Hüseyin Avni 
B., ikinci bir istida ile tekrar tah· 
liyesini istemi~, bu evrak lzmir 
Asliye ceza mehkemesine gelmi~, 

m~~eme.riyaşe•i-de {e~ ~~ i!l~ff et 
mıttir · ' ıı:mu 'tVO'J.<1 

bizi zaman zaman hararetli La
diselerle karşılaşhrır; hazan da 
muhitin bas't hadiseleri kadar 
aö.nük ve cansız geçen spcr faa· 
Jiyelleri karşısında bırakır. Bizde 
hemen hemen futbole inhisar 
eden canlı hareketlerin mevsimi 
geçince sükünet başlar. Tektük 
atletizm müsabakaları ve deniz 
yarıŞlarile ihlal edilen bu sül<ü
net mevsimine "Spor tatili" is
mini vermek pek o kadar yanlış 
olmaz. Lik ve şilt maçlarınm 

hitar!la ermesinden sonra airilen 
Q 

bu mevsimin başlıca faaliyet ha-

yatı deniz~, tenezzüh ve kongre
lere inhisar eder. Kulüpler se
nelik kongrelerini, içtimalarını 

yaparlar, deniz tenezzühleri baş
lar; işte bu mevsime gireli epey 

oluyor. Spor hayatımızda sükü

net ba~Jadı; bir deniz ve bir at
letizm müsabakasından başka 
spor hadisesine rast gelem~yoruz; 
buna mukabil ku tipler kongre
lerini akdettiler. Galatasaray ve 
Altınordulular yeni idare heyet
lerini intihap ettiler. 7 Ağustosta 

da Beşiktaş ilk deniz tenezzil
hünü yapacak .. 

Siyah beyazlılar mevsimin bu 
ilk deniz gezintisi için bir vapur 

tutmuşlardır.7 Ağustos p '!mbe 

sabahı vapur Beşiktaştan hare
ket edecek Üsküdar, Kadıköy 
ve Adalara uğrayarak Yalovaya 
gidecektir. Eğlencenin mükem
meliyetini temjn için güzel bir 
cazbant ve ince saz takımı tu
turmuştur. Muhtelıf eğlenceler 
arasında monologlar ve el'abı 
naıiye de vardır. Be~iktaşlılara 
neş'eli bir gün temenni ederiz. 

lzmirde 
Türkocağı binasında 

bir hadise 
Izmirdeki TUrkocağı binasında 

bir hadise olmuştur. lzmir refik

lerimizin verdiği tafsilata göre 
hadise şu şekilde cereyan et
miştir: 

Bahçede bulunan Mısır konso• 
loshanesi mensuplarından bir zat 

saz heyetinden arapça bir şarla 

terennüm edilmesini istemiştir. 
Hanende Nezihe hanım okumağa 

başlamışbr. Arapça şarkının 

birisi bitmiş, diğerine başlanmış· 
tır. 

Bu s1rada bir bey oturduğu 
Ocak balkonundan ayağa kal• 

karak asabiyetini yenememiş ve 
saz hey' etine " burası Tilrkiyedir. 
Bilhassa Türkocağında bulunu-

yoruz. Burada arapça şarkı te
rennüm edilemez. Susunuz yeter» 
demiştir. ihtara kulak asmak 
istemiyen zaz heyetine biraz 

daha ağır hitap edilmit ve aaz 
şarkıyı kesmeğe mecbur kalmıı· 
tır. 

Bu sırada bir hadise çıkacağı• 
nı anlayan Mısır lionsoloshane
sine mensup zat derhal bahçeyi 
terkederek gitmiştir. Fakat yine 

bahçede bulunan resmi devairde 
muakkiplik eden Şefik bey na• 
mında bir zat bu müdahaleyi de 
hazmedememiş, balkona çıkarak 
sazı kestirenlere ne hakla bunu 
yapbklarmı sormuştur. Kendisine 

Arabistanda esaret hayatında 
çekilen ıstıraplar, anlatılmış milli 
bir mabette Arap~ şarkı dinle
meğe tahammülleri of madığı ila
ve edilmiş. Fakat Şefik bey bu 
izahatı kafi görmemiş o da bal· 
kondan ve ayni mahalden saza 

bağırmıştır: 

" Saza müdahaleye kimsenin 
hakkı yoktur. Burası umumi 
bir mahaldir. Kimsenin keyfine 
tabi olamayız, şarkıyı kestiğiniz 

yerde tekrar bı:.şlayacak ve de
vam edeceksiniz.,, 

Saz heyeti bu ikinci ihtar 
karşı~ında şaşalamış ve halk ara-
sında da "hakkı var hakkı yok,, 

uğultuları yükselmiştir.Bu esnada 
Şefik bey He muarızları arasında 
ağır kelimelar taati edilmiş ve 
Şefik bey altı okka edil.,rek 

balkondan aşağı ahlmıştır. 
Sazı kestiren zat ta arkasın-

dan inerek Şefik beyi dövmeğe 
başlamıştır. Nihayet polisler dU
düklerini öltürmüşler. toplanmış
lar, halk kaçışmağa koyulmuı· 

tur. Müşteriler ve kavga edenle

rirı arkadaşları ortaya girmiı, me

sele bertaraf edilmiştir. 

Zayii er 

Hüviyet varakamı zayi ettim. 
yenısını alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Tip Fakültesinden 
290 No. Ali Sadri 

ZA YI - Seyriseferden otomo
bilim için aldığım 1487 No. pi
lakı zayi ettim yenisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Zayi - 334.335 Senelerinde Kız;. 

muallim mektebinden aldı~ım ~ahadetna· 
me ziyaa uğnmıştır. Yenisini alacağımdan 
e!!kisinin hükmü yoktur. 

SO tslem 
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Lozan günu kutulandı 
Hukuk gençlerjnin tertip etti ti merasimde ha

raretli nutuklar ıöylenildi 

•iyi bir kumandan elinde ha· 
,tkalar yaratan Tllrk milleti 
elb.tte Sevr muahedesini parça· 
lar " elbette sulh masa•nda 

r_ ı 
·M. Mübadele· 

Zaroya rakip 

Ticarette muvaffakiyet yıl

nız İf bilmiye deQil, mü.,. 
ıeıe yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da baihcht. 
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ANKARA CADDESİN
DE VAKiT YURDUNA 
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1 Memlekf'!tte VklTA 1 
Kütahyada 

Çinicilik 

Ağrı dağında 

Hududumuzun tashihi 

artık bir zaruret halini 
aln1ıştır 

Ni5bl bir 5iJki1net 

J temenni er. •lk6y~tıer 1 
lsk&n mildir yetinin 
Jağvından sonra •.. 

"Sellnik mübadillenriden Ah· 
met Sıtkı" imzaaile aldığımız 
mektupta deniliyor ki: 

Tahkikat yapılmasını 
istiyoruz 

li:ilıc njfuzu noktasından siyasi bir 
Şark hududundan alınan ma• 

ıumata göre o havalide ıilk6n 

bilkilm ıDrmektedir. Bir zaman 
inkita etmiı olan otomobil kom-

lıkln mildüriyeti u:numiyesin:n 
ilgası dolayııile henilz mal almağa 
muvaffak olamıyan mübadiller 
cidden tayanı terahbum bir •a
ıiyette lıalmışlardır. Enelce em· 
vale talip o1upta muameleleri 
~kmal edılemiyenleri n tefviz mu
amelerine devam edilmekte ve 

cheİnmiyef j haiz bir toplantı 

Bu to~:~ntı,·a İstanbul Patrikanesi kimi . . 
göndern1ektedir ? 

Ktltalrvada lcvvefll bir 

ecnebi rekabeil/ 
ICOeııhya çıniciligi ile beraber o ha

nbcle her ne,·i e\·anii türabire '"e bahu
ıuıı Marsilya Kiremidi ve kanalizac~an 
ldln lcleri imaline yarar me\·adı lpcidaiye 
bulunup bulunmadığına dair mahallınde 
tetkikat ve tetebuattı bulunmak üzere 
T ürkiye Sanayi \"e !\Jaadin B:ınkıısı ta· 
rafınden Parisıen celbedilmiş olan 5cre
mik mühendisi l\ Jr. Raull dö Blotfiyeri 

Kür.ah~ ı hıvah~indt icra euniş olduğu 

etCit seyıhacint 11ir... Fransızca, inş:ıar \'e 

umuru na f'aı m ıılumcleri, n:ımında!.. f 

m«muanın geçe"1 şubat nüshasına bir 

m&kıle yu:mı~tır; memlekcin esaslı hir 
fer\·etine temıı! ettiğini gördü~ümüz bu 
makaleden bir hulAca alıyoruz: 

l\lühendis diyorkl: 
.. Kütahya 0\'&5ının zemini muhtelif 

r:ot.ta~rındı ~iham deği~en hir nc\·i Luh
kJ araziden te~ekkül etmiş olup bunun 

a!gsf kalınlığı iki huçuk metre kadardı r. 
Huırazide ıert ku111 yoktur. He· 

~ tti um umiyu l killidir. Ôte~inde be
risinde görülen kumlu cıılçı 1c hafir su 

ecreyanlınnın müahhar teresslibaadır. Bu 
orada dl"lık ll ve delik~lz Tuıtla \'e ;\ lar
ıilyı kiremidi ve saire Fıh;il,alar• ke· 

mali emniyetle teessüs edebilir. 

I'ütahyan ııı '!Skidenberı Çinicilikte 
hu~usf hir şöhrete malik olduğu malOm
dur. T urldyedeki muhteşem camilerle 

Jsunbul ~~rayla.rın ı razyin eden çiniler. 
bu bavalının mahsulü san'a tıdır ki vık-

rile lranlı lar tarafındın buralarda ihzar 
edilm iş old~ğuna kailim; Çükil Kütahya 
~nileri, r.abııo hamurlan gömlekleri \'e 
ıtrlan eski lran çini masmuatını pek 

mifşıbJh olup aynı kusurlarla mı' öldür. 

Meıel&o müruru ıemınla çini gömleğinin 
pullanıp dokülmesi gibi l\ü tıhyad1 çini· 

eiJlt niçin teessüs etmiştir.? Çünkü 
bu bavıliden çini ve harta seramik mas-

muınnın hemer. hepisnl imale musal t 
olıeak derecede mütene\'vi ve mebzul 

mıktarda mevadt iptidaiye vardır. 
Kütahn ovasındaa yeknuak luhki bir 

ıobakıd~n alınan muhtelif nilmunelerin 
tahlil netayicl, ki ışagı yukan yekdiğeri. 

yon nakliyatı tekrar baılamıı 

ve memleketleri Kftrtlerden 
kurtulan ahali müfettit lbrahim 
Tali Beye teıekkilmame g6n
dermitlerdir. 

Ten kil 1ab111nda maktul dG

ıenler araaında iıtibdat devri
nin formalannı geymif, nıfanla-
nnı takmış bir iki kitiye de te
sadüf edilmiıtir. 

H"r halde bu akibet TOrld· 
yede büyük bir deiiıme oldu-
ğunu ve bu ğünkil Türkiyenin 
Sultan Hamit Tiırkiyesi olma· 
dı~ını anJatmıı olu gerektir. 
Agrı dağınca da vaziyette de
ğişiklik yo!ttur. Iran Hududu 
sıkı bir kontrole tabi tutulmak

ta ve yüksektf! gizJenen ef kiya
nın tayyarelerimiz tarafından 

bombardımanları deYam etmek· 
tedir. 
Ağrıdağ etrafındaki kıtaatımıı 

hazırlıklarını bitirmiı gibidir. 
Da;ın etrafındaki esasla nokta-
lar kAmilen tutulmuttur. T ayya
relerimiıin bombardımanlan İl! 
fa1ıluız devam etmektedir. 

Eıkiyanın korkuau her gln 
daha ziyade artmaktadır. Bun
ların tedipten kurtulmalanna İm· 
kln bırakılmamlfbr • 

T emizJeme hareklb esnasında 
yaralanan ıakiler ••kert mer
kezlere •e•kedilerek imcYap 
edilmektedirler. 

Yaralılar ilzerinde bir takım 
işaretler bulunmuı, bayraklar 
ele geçirilmiıtir. Bu bayraklar 
kolorduya 16nderilmi1tir. 

Salih Pş. vaziyeti Bayeıitten 

idare etmektedir. Llizumu halinde 
icap eden yerlere giderek tefti
ıatta bulunmaktadır. 

Son dakikada relen haberlere· 
göre, vaziyetteki Yahameti anla
yan ıakilerden bir loımı gece
leyin İran tarafına kaçmak iıte-
m tleraede ıuvari kunetlerimiı 
tarafından imha edilmiılerdir • 
Hareklt tamamıle Ağrı dağına 
milnhasır kalacak kadar neticeye 
varmıtbr • lran mıntakasındaki 

birçok köyler umumi milfettitliie 
ve vekllete dehalet telgrafları 

çekmitlerdir. 

nin aynıdır. 

Ağrıdai eteklerinde ıaldlere 
~ataklık eden birkaç kay daha 
ınıha edilmiıtir. 

e -- - .. __ 
seram k • .. . .

1 
. • ~enayıını asrı e ştırmek n 

hTu~kiyenin bu husustaki hü.Jn ihdncıtı 
olı ve • · ve m ü~ttll t lel!lini tem in 

hentiz mal bulmaia muvaffak 
olamıyan!arın yeniden vaki olacak 
talepleri de kabul edilmemekte
dir. Emval bulmak fev:calbeşer 
bir kuclrd ve kuvvet ı:ufile an
cak mümkOn olabiliyordu. Bunun 
ne demek o!dujunu yalnız mli
badil olanlar takdir ederler. 

lskln daireıi baricınde IOzumu 
derecede faaliyet ve ıayret 
göıtermeğe kudretleri olmayan 
ve beı ıenedenberi mu•azzaf 
bir memur gibi iskln dairesine 
devam edip hen ·ı adi bir bara
ka bile almığa moYaffak ola
miyan ve yüzde ıelueni maleıef 
dul kadın, lkallz, yetim ve lci· 
zeden ibaret olan taliaiı, bed
baht bir kitle buıün nereye 
miıracaat edeceklerini, ne yapa
caklannı bilemez bir nz'yette 
bulunuyorlar. · 

Senelerce kotutarak, didine
rek haklanaı almfa muvaffa olan 
milbadillerin bir nefes alarak it
lerini tanrime koyulduklan fU 
•rada aynı derecede bak aahibi 
olan bu zavallılann refet 'f'e 

teflcatten mabrum kalmayacak· 
lan muhakkaktır. Şu kararsız 
•aziyete nihayet Yerilerek bir aa 
e••el ba biçarelerin de haklan
nın •erilmesi esbabının teminini 
muhterem Dahiliye vekiHmiıden 
itminanla beldiybruı. 
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Borsalar 
K•ntbyo 

1 lntflb ... Kr. 103 
• T J. mut&blll Dolar 

" ........ 

. 
F P.:ıer kili~"':; !nin bir takım yeni •~nelerinde lıtanbul 

entrika!arını hnzer almıt bulun· ğında bulunmuı ve nihayet 
maktayız. ı·:il i scnin Lozan muahe· düşman harp gemiıile memle 
c~ ~name$:nde tesbit edilen veziye· mizi birakmıt olan Meletyua 
til4! hiç k~bili telif olmıyan bu ha- dır. Meletyus elyevm lıkend 
reketlerine hükumetimizin nazan baıpapa.zıdır. lıtanbul Rum kili 
dikkatini celbederiz. si namına da Ayuofya baıpa 

Malum oldu;iu üzere 1867 ıe- ve ıarbi ve timalt ATrUpa e 
neıindenberi takriben on sene fa· unvanını takınmıı metrepolit Y 
sıla ile Londrada Lamberg konfe- manüı bulunmaktadır. Bu " 
ransı namile pnpaz içtimaları ya- unTanı takınan ve yahut ona 
pılmaktadrr. Anglikan ve Ameri· kimdir? Efkarı umumiye pek 
kna kiliıelerinin tevhidi gayesini olarak bunun tahkik ve te · 
istihdaf eden bu içtimalann kilise hükUmetten bekliyecektir Ye 
nüfuzu nokta1rndan siyaıl bir e· da hakbdır. 
hemmiyeti vardır. 

Bu konferans bu sene de 7 tem· 
mu:zdan 9 ağustoıa kadar içtimaa 
davet edilmittir. Bu cihetten bu 
içtimaa bütün Ortodoks kiliseleri 
büyük hirer heyet göndermekte· 
dirler. Bu heyeti de mevıuk müı· 

tahberatımrza ıöre tehrimizdeki 
Rum bqpapulıjı yollamaktadır. 

Heyetin riyasetinde mütareke 

Rad voya teşekkür 
Radyonun teknr faaliyete 

baılamuı herkesi memnun e~ 
mit ve döa firkete tebrik Ye te
ıekkar mektuplan ı&aderillllİf' 
tir. Şirket 16rd6ğt1 bu alllra 
Dzerine aaz heyetini tak..,_ 
ederek aynca programa ...a 
ıazete de koymufhır. 

Bir liji ıehrimidn en 
mutena ve möıteana mahafilinde Yerilen 

konserlerin en cazip kıaamlanm 
teıkil ed~n 

Akşam garipliOi-Efenin havra mı 
SON DİLEK - ALI ONBAŞI 

·· Nam eserleri 

• 
COLUMBIR 

, Pllklannda dinleyiniz 
Türk muaikiaine yeni veche vermek husuıundald ileri 

hareketin 6n .. hnda bafunaa 

Bestek:ir: KAPTAN ZADE ALI RIZA Beyin 
• • 
• • 
• • 
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Kudretini anlanu.t olacalHıim: 

ı • ~ 
Türkiyede Maden taharri Ruhıatnameıini 
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KURŞUN0. ANTIMUAN, BAKIR, KRUM, KAOLEN, BOKSiT, 
KUK RT, AMYANT, VOLFRAM, PRITDÔFER, 

NiKEL, KALAY, ZIRNIK. 
Bıl!dakl msdenle~den i şlenmiş olanlınnı Türkiye !İr~ınlınnda saan alaya.. 

ruı \'e ruhumamesı o!upta sermayesi.zlikten i~lenmem ı ş madenler içinde ifle· 
tilm'k ilne ~ermıye veriYOrtıT-

\~ukandı zi~r~dilen madenlerin uhiplcri madl"nlerinin (tahtll) raporfle se
ne,· ı kıı; ton ı~tıh ~a(At tı bulunahil cqğiıı i ı!hrircn veya tifıhen zirdeki ıdrt11 
müracaat edebilirler. 

Tahlil raporu yolöcı fü.-retl maden sahiplerine ıit olmak üzere tahlil yaptı· 
rını mür11caıH edecek zevat mı<l~nlerinden f HEŞ] kilo numune getirmesi " 
hilA n<ıta müraı.:a<r etme!i şarttır. K.om i~ynncu 'ımuile gelecek teklifler b· 
bu l edilmez. l ler gün .sut l .'5 ıen 17 ~e 11.ı dmr yazıhanemiz bu işle meşguldBr. 
Gı'ıtı: Merke.z Hıh tım h:ı n 5 inci kaı 8-Q Mürettip ude l\t. ATIF HALJL 

c;ıl aıa: l'o~ta kutum S4ıı, 'l'elgrıf adre~ i : !\ 1:\H.\ . l<tanhıı 1 Telefon Reyoglu )666 

Nafia \1 ckaletinden · 

Asfaltlı şose inşaatı 
Bu roprığın havi olduğu bücürı sill

lin mümteziç halde alduğ'unu gostermlş· 
tir. Hımızlar büll sa işbu toprak feldes

lratik r.abiattc olan bazı suhurun tahaliil
lünden ne'şet etmiş olan bir kildır ki 
bunun l\ütahya Ovasını pek uzaklardan 

ıürüklenlp gelmiş olma~ı muhtemeldir. 

. eı mek pek kolayıiır Ancak ecnebr irfan 
v~ marifetile yerli kadliyeri üç beş .sı-ne 
!çın mezcedebilmek ve fri d '. .. . 1 .. 

l() nınır ruıoslovvıı 
ı Çrvoneç ~ener 

Anlcan c : varında 96+ 573 ki!ometre tulUnde aıfaltlı ıo•e Ye 
+ 00' ki lo:netre tulündc makadam ıoıe inşaatiyle bunların bet ... 
ne'ik mütemadi bmirab kapa' ı z:arf U!u'.ile münakasaya konmuftar. 

inşaatın muhammen bedeli 3,539000 hra; beı ıenelik mlHemacll 
tamiratı~ muhatr.men b deli 802,000 liradır. 

Kiremıdınin Güzel k ırmızı rengi \"e 
ıyi on neti olup 1000 derecedeki ateşte 

mesamlUğf 8 • 0 dir. Bu 1>'1~ delikli ,.e 
dellkslı Tuğla. bırdo, hurpi.'.\Jarsilya kİ· 
remidi ve saire yapmağ:ı pek müsaittir. 

\"azlycd Coğrıfiyesi, Demir )Ollan 
ve seramik masnuatının her ne\ ini imA· 
le müsait olan muhtelH \·e mebzul me
\'lcb lptfdaiyesile Kütahya ha valisi mtim· 
tu bir mevkide bulunmaktadır. Bundan 
aaada Kürabyanın tabi! olarak tces~üs et· 
l~ kadimden beri devam edegelmiş bir 

bil çlnicilığe \'e hu işe pek kabiliyetli 
bir de halkı "ardır. Binaenaleyh bLırada 

b· p • . uşunu muş 
ır . rograına te vfiLın muktaıl sermHeyi 

tadncen ve fakat zamanı ndı temin .ey
lemek 14zımdı r. 

Türkiye glinderı güne artmakta bulu-
nan seramik munuatı na , lh . o.an tı~acını 

değerindeu birkaç mi~li fiyatlı me~aliki 
ec nebh·eden getirmek sure til e t . 

k b ı atmın et-
me te u unduğuna ıöre T urk lcuko meti 
cümhuriyesi pek luzumlu olan himaresi· 
nin seramik sanaalinln terakkisi h u ! ~sl ı· 
rını da teşm i lde himmet gösteri rse Kutıh · 
ya e5ki Çinicilikte o1duğu Rib; i!tikbılde 
de Türkiyenin seramik sanayiinin merkezi 

olarak kılacaktır., 

Altın 

Mecidiye 
~H'.;nn 
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.ı 1 1 ~ ' 
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Münakasa 15 ey.ili 930 pazartesi g:jnü Ankarada Nafia Ve 
letinde yapılacaktır. Münekasaya işf rak edeceklerin, teklif melmi 
tarını ayni günde ıaat 15 e kadar Nafia Veklleti mtl.teprbim 
vermel~ri lizı-ndır. 

Ta!ip:er:n münakasa fartnamelerini Ankarada yoJlar umum mi• 
dürlcğünden , 's ~anbul ve lzmirde v:layet Na!ıa BaımGhendialilderia• 
den tedarik etme!eri ılan olunur. 

"' Ali ticaret mektebinden: 
Serbest 0.Jkflo kurslan 2 Ağustos 930 cumartesi güntı açılacak 

ve d~rs~ başlanacaktır. Derslere dev.ım etmek iıtiyenlerin 0 f(bıe 
kadar mdctep müdürlüğüne müracaatla kayıt olunmalan illn olu nur. 



,.,_,.= 10 - VAKiT 25 T~mmuz 1~30 
Tahtakalede soğuk hava mah
zenlerinde Avram Meşulam Ef.ye 

IST - l (Üncü ıcras il an. 
şDn • ~ekip beyin zlmmctinııde matlubu 
1 I bu unduğu iddıa olunan 1°0 O lir:ının 
ıp ert te~' İ\ eSJni na tık tıır:ıfını1.n gonderılen 

Ö öde~e emrinin zahrına \erılen şerhten 
inin e ~e~m lkamecgdhınızın meçhul b lundu· 

r ed .ıu ve bu sebep e teblıgatın }apılamndığı 
. z kredilmeclnc binaen ilOnen ceblignc ıc

lmam rasına karar verilmiştir. Tarihı ılOndan 

t
. ; itibaren bir ay zarfında mtiracnncla bir 

~emı . . . it raz derme: an \C bunu cnkıp ed~ıı se· 
ıstıo Aciz giın içinde borcu eda ~e~n borca 

a arı yetecek mal ve s:ıire irae edilmedıgı su
ıon rette gı~nbınızda muamelAtı lcraiye:e de· 

kan vam olunacag-ı mezkOt ödeme emri me· 
kamına J.::ıım olmak üzre llAn olunur. 

"mr - - ---
le g• Keıan icrasından: Keşanın Ca-
nz. mii Kebir mahallesinde mukim 

Mııtık pehlivan oğlu Osman ağaya 
nıa masarif 210 lira 20 kuruş itnsı-

1 na borçlu Ke~anın Camii İspat ma me, 
et l:.Uleıinden olup elyevm mahalli 
bir ikameti meçhul bulunan Ali oğlu 

imka Oıman borcunu ödemediğinden 
b vali menkuleainin haczine ka-

u ·1 • ld .... d b"" ar verı mı§ o ur:un an utün a-
lacaklarını haklarını kazancını 

2 
mallarını gerek tahriren ve gerek 

bü tifahen Keıan lcra dairesine bil
d dirmeıi akai surette muamelei ka

rek nuniyenin ifa edileceii tebliğ ma-
yu a .___ k · Imak ·· ·ıA 

b
. .-mrna aım o uzere ı an o-

r m lun ur. i e.
7

, __________________________ _ 

da i lstanbul Üçüncü l&ra Memur-
dış llıfundan: 

riye~ Bir borcun temini istifası için mahcuz 
ft atılmaa mntarrer mDstamel kadeh 
n bardak ft bira çckmeğo mahsus ma
~ tomJş. mua ff aandalya ve ulre 
Wncl aÇlk aıttaıua amctUe 21 Temmaz 
990 tarfhlne mtlsadlf l>aar gOntı uat' 
OD birden oa aç. kadar- Gıdatada Gabay 
lwıının lltm<!a gulnoda aatılacaktır. 

ile, 
ratfpler.ln ~ mt.hıusuna mttra

caacları iJAn olunur. 

IMahkeme ve icrailanalrı 1. 
l stanbul 4 üncü ıcra memurlu{!un· 

dan 
Safiye ve Safinur hanımın 

Nazam beyden aldığa meblağı ma-
lfımeye mukabil vefaenferağ eyledi

Samatyada bayazıt cedit mahal
le ve sokağında kain cedit 98 
No. lu hanenin nısıf hissesi kırk 
beş gfın müddetle mevkii müza
yedeye vaz olunarak iki yüz elli 
lirada talibi uhdesinde olup be
deli müzayede haddil.iya~tında 
görUlmediğinden bir ay müddet• 
le müzayedeye vaz olunmuştur. 

Hududu caddesi tramvay 
arkası şimendifer yolu sağ tara
fı Firdcs hanım sol tarafı Ayşe 
Faize hanım arsası ile mahdut 
76 metre 75 santi metre terbi
inde araziden 55 buçuk metre 
mürabba binct mUtebakisi arka
sında bahçedir. Evsaf ve müşte
milatı bir taşlık bir camakanla 
müfrez. iki sofa bir camakinla 
muhdeı yüklü dolapla kısmın 

mühtacı tamir dört oda bir he
li bir aralık bir taş oda bir 
odunluk ve kömörlilk ve merdi-

ven altı firenk tulumbalı bozuk 
alaturka ocaklı bahçede bir dut 
ağacı vardır. Hanede Makbule 
hanım kiracıdır. Kıymeti mubam· 

menisi 1800 liradır. Yangın di
varı vardır. Poyraz ciheti m6htacı 
ta mirdir. Yüzde bq, zam ile 
nısıf hissesini almak ve daha 
ziyade malumat edinmek iıte-

yenler nısıf hissenin kıymeti olan 
900 liranın y1u:de onu nispetin
de, pey akçelerini ve 929 - 4077 
dosya numarası ile Imnbul 4 
nncn icra memurlupna müra-

lstanfJnl D~rdüncü ıcra memurlıl 

laffıından : 

A:ınavuryan Jirayr B. Baki bey 
zimmetindeki elacağının temini 
istifası zımnında mahcuz 
bulunan Tarabyada Tarapya 
caddesinde eski 260 yeni 252 

I 254 numarala ahşap mukaddema 
otel ve elyevm sahilhane ve 
bahçenin zemini ve mülk ebni· 
yesi otuz gün müddetle ihaleyi 
evveliye mUtayedesine vu olun· 
muştur. 

taze''----
rpıyo Btşıl(taş icra dalresinduı: 

far s< lfü deyinden dolayı mahcaz; ~ 

betm} rulı:u mukarrer bulunan ma~ ~ 

• caat eylemeleri ve 28-8-930 tari
lıhıde ıaat 14 den 16 ya kadar 
ihalel katiyeai yapılacağından 

Zeminde bUyUk m·~rmer taşlık 
Uzerinde sol tarafta zemini mer
mer ve kısmen çimento bir ko
ridor üzerinde sarnıcı havi bir 
taşlık üzerinde bir merdiven 
altı bir odunluk, bir kömürlük 
ve diğer bir taşlık üzerinde bir 
heli sabit kczan ve çimento 
tekneli çamaşırlık ve bir aralık 
ve zeminı mermer sobave mus
luklu sabit tel dolabı havi mut
bah sağ tarafı zemini triyeste 
taşlı bir aralık malta döşeli bir 
kiler bir merdiven alta ve 'triyeste 
taşlı koridor liıerinde zemini 
malta iki kömUrlük asma katta 
iki taraflı merdiven çıkılar iki 
koridor Uzerinde sağ tarafta 
üç oda sol tarafta iki oda bir 
aralık ilzerinde bir heli birinci 
kat merdiven camekAnla ayrılır. 

Bilyük bir salon Uzerinde ali:ı 
oda bir beli zemini kırmızı çini 
termosifonlu banyo ve mutbahın 
üıtü zemini çımento büyük taras
tır. ikinci kat bir merdiven başı 
üzerinde bir oda mevcut olup 
denıniode binaya ıu takıim eden 
bir ıu depoıu bir ıofa üzerinde 
iki kiler bir hell iki oda bahçe
nin müstevi k11mında tik vardır. 
.Bunlar kısmen çakıl ve kıımende 
çimento duvar kenannda bir 
havuz ve bu kısımda zeynet 
ağaçlan vardır. 

bir kanepe lkl koltuk f saDilri :t' 
tlzen mermer ı ilro ve bir ~ O. 
limt ve bir duva aatl •• bir ifenıtlı n. 

line ba maa referrünti~ lo ve Uzcrf ~ 
sah· ·~nalı cevizi renginde koruol bir yeştı 

• • 
1 

renkli oda takımı bir adet Anadola ~ 
ıyenı~ ·:ıdesi bir ~alı pmot'h•k 2G .. a' • g30 
rasın<L mırtesl ~B tiJ« M . , ~ Sa-

.hay,- pazanndıa ~metan &t!p olan-
zıfe" :ı yeTmf lllt:lhrda GaahanJnde bolu-

Jmi ff .:._ak memarana mlli'Wall.n dtn oltmm. 

an Çatalaı Hablt "4ltlml/linden : 

ısının, 

istey 

lsefed 
i nıbl 

Müdd.eb Çatalcanuı tarfa kari
yesindea Huaıi km Emine ha
mın zevcl aynikariyede Şakir oğlu 
Muıtaf anın ıeferberlikte askere 
alınarak ıevk edildiğini ve on 
dört aeııedenberi (bayat ve me
mabndan bir haber alınmadığını 
ve hu sebeple gaipliğine karar 
itası ile beraber aralarındaki 
DikAhın feshini talep etmekle 
mumaileyh Mustafanın hayat ve 
memabndan haberdar olanların 
tarihi illndan itibaren bir sene 
1arhnda bu baptaki malCimat· 
lannı Çatalca hukuk hakimliğine 

ayni bildirmeleri IUzumu ilin ve teb
liğ olunur. 

ta bi 
bubr 

"yeli 

el t 
rtlar 
k o 

leke ti 
Alem 

Brıkırköy icrasından: 

Osmaniye köyünde vaki No. lı 
malumul hudut üç odayı havi 
iki kattan ibaret ve bir kuyu 
iki yüz zira bahçeyi havi bir 

bap hauenin izalei şuyuuna karar 
verilerek paraya çevrilmesi için 
açık artırma ile satışa ı~onulmuş 
ve 200 liraya kadar artırılmış 
ise de hanenin kıymeti muham
menesinden dun bulunmak ha-
aebile ikinci artırma ile satışa 
çıkarılmıı olduğundan yirmi güne 
kadar kıymeti muhammene ile 
artırmaya talip olanlar yani 
13-8-930 çarşanbn glinü saat 
15 te Bakırköy icra dairesine 
milracaat eylemeleri. 

mllfterllerin bizzat veya bilve
kile hazır bulunmalan ilh olu
nur. (94-280) 

/stanbul D6rdDncfl iua dairtsin
tktz: 

Oıkl1dar' da Hacı Huana Ha
tun mahallesinin Çeşme sokağın
da cedit 34 ve 36 numaralı Kı-
vırcığın kahvesi namile ma'ruf 
mahal 1200 liraya mukabil birin-

ci derece ve birinci ııra ile ipo
tek sahibi ikametgihı meçhul 
Aptülhamit efendiye. 

Ve yine Üsküdar' da Bulgurlu 
kariyeıinde Çakal dağ mevki ve 
sokağında cedit 59 numaralı 
maa köşk arazinin hissedarlar. 

ve ikametgahlirı meçhul Ahmet, 
Memduh beylerle MUn~vver •e 
Şaziment Hanımlara ve bedeli 

vefa fazlasına şamil olmak üzere 
haciz vaz'eden keza ikametgahı 
meçhul Osman Paşa vereaelerine, 

Birinci derece alacaklı ve his
sedar 'e hacıa iştirak ıuretile 
alakadar olduğumuz Mihriniglr 
Ham mm emllki Ferit Kadri Be
ye olan borcundan dolayı maha
len haciz yapılarak, 

Hacı Hasna Hatun mahalle
ıindeki Kıvırcığın kahvesinin ta
mamına 4618 lira ve, 

Bulgurlu kariyesi Çakal Dağ 
mevki ve sokağındaki cedit 59 
numaralı kötkUn maa arazi ta
mamına dahi 3435 lira kıymet 
takdir olunmuıtur ve artırmağa 
konulacaktır. Bu hususta bir di
yeceğiniz olduğu halde tarihi 
ilandan itibaren on gün ıarfmda 
929-169 numarasile Iıtanbul Dör 
düncü icra dairesine müracaat 
etmeleriniz icra kanunundaki ih
barname makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 

Bina iç 'Ye dış yağlı boyalı
dır zemin katı pencereleri de
mir parmaklı asma kat pence-

releri demir parmaklık ve pan
cur ''bahçe tarafı,, diğerleri 
yalnız pancurludur. Sağ taraf-

taki kUçUk bina zemin katı ga· 
gir ve zemini çimento depodur 

üst kat bir oda ve bir sof ayı 
havidir dağ kısmı orman halin· 
de gayri müsmir e ç rı havi v~ 
bahçede set duvarları mevcut
tur, Mutfak kısmen kagirdir. 

Diğer ebniye ahşaptır. Umum 
bahçede dağ suyu havi dört 

çeşme ve binada elektrik terti
batı vardır. Hududu: Bir tarah 

Zarifi kayıkhanesi bir tarah 
Semiryoni menzili ve bir tarah 
Zarifi bahçesi ve tarafı rabii 

tariki ile mahduttur. Mesahası: 
Umumu tahminen on iki dönüm 
olup binamn umum mesahası 
tahminen Uç yUz otuz dört metre 
olup bundan elli yedi metrosu 

bir kat kigir mütebakisi ahıap
tır. Zemini kigir i!stil ahşap 
küçük binanın mesahası aynca 
otuzbir metredir. Derununda 
yazlak olmak Uzere Talha bey 
müstecirdir kıymeti muhamme
nesi dokuz: bin beşyüz otuz li
radır. Talip olanların kıymeti 
muhammenesinin yüzde onu nis
betinde pey akçesini alarak 
927 - 8405 .numaralı dosya 
mucibince 4 -9 - 930 tarihinde 
saat on dörtten on altıya ka
dar bizzat veya bilvekAle mü
racaat olunması ve fazla ma· 
IQmat almak istiyenlerin daire
ye müracaat etmeleri ilin olu
nur. (93-280) 

Şehremaneti ilanlara 

Şehremanetinden: Seyrüsefer merkezince yapılan teftişler 
baza şoförlerin taksimetrelerinde sureti muhtelifede hillekarlık 
yaptıklarını göstermekte ve bu gibilerin taksimetreleri çıkar· 

· tarılarak badettashih yerlerine vaz ve icabeden cezalar tatbik 
edilmekte ve mUtemirren teftişata da devam olunmakta ise de 
muhterem halkın mutat olan ücretten fazla yazdığına hissettik
leri taksimetreyi hamil otomobilin numarasını en yakın zabitai 
belediye mevkiine ihbar etmeleri rıca ve taksimetrelere dair 
muayyen olan usullerin umumca bilinmesi için hususab atiye 
ilan olunur. 

1 - Küçük taksimetreler ilk açışlarında 26 ve bUyük tak
simetreler 36 kuruş yazar. 

2 - ilk açıştan sonra Otomobil 400 metre mesafe katetme
den taksimetre yazmaz. 

3 - 400 metreden sonra beher 133 metrede küçükle 2 
ve büyükle 3 kuruş yazar. 

4 - Taksimetresi esnayı 
beher kilometresi için on beı 
ruş heaabile tediyat yapılır. 

seyirde bozulan küçük taksilerin 
büyükler için yirmi iki buçuk ku-

5 - Taksimetresi işlemiyen ve işlediği halde yazdığı mıktar 
yukardaki üç fıkraya uymayan saatler bozuk addolunur. Ve bu 
gibi saatleri hamil otomobiller seyrüsefer edemezler. 

6 - Gece zammı yermi beş kuruştur. Gece ıaat Yirmi iki
den başlar ve binildiği saat muteberdir. 

7 - Şehir harici zammı elli kuruştur. Jstanbul tarafından 
BakırklSy, Osmaniye köy, Haznedar çiftliği, Hekim oğlusuyu 
Davutpaşa k17lası, ve Ramis sırtları Beyoğlu tarafından Kiğıt
ho.ne köyü, Şişli istikametinden Zincirli kuyu ve Rumelihisarı, 
Anadolu sahilinde Çengelk8yUnde Burhaniye mahallesi, Kısıklı 
Bulgarlu, Libade Merdiven köy, lçerenköy, Cadde bostanı iske
lesi işbu mahalleıi ğeçildikten bir kilo metre sonra zam ahmr. 
Şehir harici zammı avdet halinde verilmez. 

8 - Bekleme ücreti Küçük saatlerde dakikada Bir kuruı 
büyük saatlerde 60 paradır. 

Kırkçeşme bentlerinde suyun azlığından ve sur haricindeki 
ana yolunda icra ettirilmekte olan tamirattan dolayı bir gün 
Haliç ve ertesi gün Marmara cihetindeki çeşmelere ve es
habı meyaba su isale edileceğinden berayı malumat ilin olu-

nur. 

Şehremanetinden : Gaitada Karaköy caddesinde eski Bona 
hanı methalinde 1·14 numaralı camekan kapalı zarfla müzaye
deye l_,onmuttur. Taliplerin şartname almak için her glln leva
zım müdürllli\ine gelmeleri, teklif mektuplarını da ihale günü 
oian 16 ağustoı 930 cumartesi gUnU saat on beşe mezkiir mii
dirliğe vermeleri. 

Şehremanetinden : Çukurbostan istinat dıvarı ile Çukurbos
tan arsasında ye Edimekapıda Hatice Sultan mahallesinde tak
riben 160.00X15.00 eb'adında ve caddeye göre 5·6 metre mün
hat ve bostan olarak kullanılabilecek vaziyette bu'unan mahal 
pazarhkla kiraya verilecektir. Taliplerin 29-Temmuz-930 salı gU
nü saat onbeıe kadar levazım ml1dUrlüğüne gelmeleri. 

[ D•vlet Demlryolları llflnıarı l 
Bin ton yerli kok kömürüniln kapalı zarfla münakasası 4 ağustos 

930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarrnı 
aynı günde ıaat l 5 e kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

* * • 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

28-7-930 pazartesi günil Hat 9 dan 11,5 kadar isbatı vücüt etmesi 
ve fiat vermesi ilin olunur. 

30 top pilur kağıdı 
20 .. Kute kagıdı 

600 metre ipekli kordon ıeridi 
Numuneleri mucibince 

50X76 5 1-2 kiloluk 
62X76 41 

Saat 11 1-2 dan sonra fiat kabnl edilmez izahat almak için 
cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat. 

lstanbzıl asarı atika müzeleri ınüdiiriye inden: 
Kok kömürü 

Ton 

Mangal kömüril 
Okka 

Odun 
Çeki 
185 40 18000 

Jstsnbul Asarıatika mOzeleri ve müttemelatı için münakasai ale
niye suretile mübayaaıına lüzum görülen balada miktarı muharrer 
mahrukatan Aiustosun 11 inci pazartesi gUnü saat 15 te ihalesi 
mukarrer olduğundan taliplerin şeraiti öğrenmek üzre Asarıatika 
müzesi dahiliye müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Maltkemei asli}e birıncı tıcaret 

daires nitn : 
Müflis Sokrat Silvutros efen-

di ye ait olup lıtanbul gUmrUk 
idaresinin Sirkecideki Ambarın
da mevcut Riyo Vil numara 5 
nev'inden 45 çuval kahvenin 

2-8-930 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 10,30 da mez
kur Gümrük anbarında bilmU
xayede füruht olun:cağmdan 
talip olanlarm yevmü rnezkürda 
salış mahallinde ispatı vücut 
eylemelcrı ilan olunur. 



T ahlısıye umum müdirfiğinden; 
Rallıael taldlliJe .......... aaeıkui olan "-k&y (Kilyoe) mey. 

~. mU.i:ret •ınua lltll••ndeld dalNalu tecdldea .._ ,u.i 
lla mlcldeth n ~ mi ._. •' H a1aya YUeclilmiftir. 

Bedeli ketfi dokaz bıa .._ liradan ib....e oı.. ...., ..._. 
tW.I 10 ..... 93o pazar gllal uat 14te icra Wıaa~ 

da tallpleia ba baptaki tutaa..e .. ,..ljıl.... flrmek &zere 
~ta'da ,........ eaddelindeki idarei merk-,.,_ llaft. 

Vapur sahiplerinin 
azan dikkatine: 
Tahll ye umum mQdOrlU-

OOnd n: . 
a..,. tMWr hana abavk olan Kuwle.ia .... "•'lltade 

talb._ 15 mU •••,..._. Fmer ifaret W.rW ,..ı;.. •• ya-
Mr Yapar Qruae eclileeetfnd• Boiaz haricinde iJUet YaZifüini 

alnbilecek bbi1iptte Yapar& malik olanlarm mn•ha,. ldaletn.
...... .....,_ 'J'I 'ıır ı•ı 9SO pazar akpm•* k&cllr Calata'da 
ld.b. ea&1•11111deW ldani rskeziyeye mlradatlari. 

AnkaraP.T.T.B Müdüriye
tinden: 

Bat MIW•lrllel• rerbat Wlumam P-. •ltalla....._. 
•' ..,,.,. ............... Tallpleria mtltefelddl mlluekua ko.m,_. 
... mlraca8t ... a.; ilb ohmur. 

Alun -Satım 
Yaza m•kia• - KuU..,lmf Rı· 

lblhgtOn nıartatı 'I'dttçe. lngJllzce kllv• 
yelL idarede ı ı nomarar• müracaat 

Mlltafenik 
MURACAA1 E\'i ke.. nevi 

afib• her .. nüa ttrcilmt, ft em
,.J&k ._ fe W.,ealai bboı' eder. 

Gta..da Kredi bf'Ohe 
.ıeatyadl Han 

ldiı'llllul aıarı dtlU mbtkf/ mi

"""""'*" t Mlllele fdarelbtte bir HDt 

zarfıiacfa yapbrılAcak fotojl'.S •• 
ldtıtler apah uP. UMdilt .,..._ 
.............. ı ... tt5t• 
._ ~. Taliplerin ,er. 
iti llr••elr ._., Asan atib 
•ltehirl ._. mlld&rllllbt 
ldraeut etaa.rM ., teklif 
wktaP~ temieat akfeleriai 
.mt-ı ..... lt•ldc, uıe.cta 

ftıojrafM'11rtll-A>luak .... ...... ..,_t.....,._ ... ....... ........ 

" 
" Dllkkln 

• • Hane 
• Defne 8oatd 
• Hatboyu Tuk 
,. Çetincem • 
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aıt 
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649-76 
525 
17 
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" 
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" ~ . 
• Ta....W " " 
O.Jri mlbadillere alt b.ı&da ,,U emlak hiıalanada ı&terilen 

gODlerde llıa.w.i raplmalr 1sere ki1*ya Yerilmek İfİD m&u,..teye 
~br. Tal.,._.. Pef afelerlle •-'* gllllerde uat ikiye 
bw bankamıza m&rataatlan. 

.. 
" ft " H 10 tt 

fti.Jrycıte Piyanko•u 
u T~p 1 hıcl ke ide 11 

Aimtoa 1930 dadır. 
kefldeler, V"ıllyet, Şehremaneti, Defterdarlallt it. Ziraat 

O•ın• hat' ,, r1 .._... ... " bllır -~ , ..... . 
Bifytlk ikramtye 0,000 
Herkefidede .. ~ WDıı1*191a .. konma. 

P. T. T. U. M. Levazım 
müdürlütünden: 
1 - Mo.tabdimiD için imal ettirilecek ola1I 2,500-2,700 tlft po

tia u,.a. urf uaallle mlaaka1aya kct-'•Qftiw, 
2 - lltr1* ~ ~A1We11-1930 tarilliadı lha'111 icra 
~en taliplerin prtname almak llzere timdWfn. prtname-
Dia lllld maddesi mucibince ............. tMlifaamelM 4mll 
igia .. •ızklr' tarihe mllaadif çarfamba .... iM& 14 te bul' 
da..JIDİ postanede mıaı-,_.t komİ17oatma m~ 

Osnıanlı ankası 
Sermayesi: 10,rxiJ,OOO lnatUa lftası 

ls&anbul aeenteliii- - Telefo.; li&aHul 19 
&e,ollu dalnll - ,....,_ ... 

Senedat ve pollça mubbWnde .. w ftdlll 'f 

sabı CNi ~dlllt •111Jlıllı~ ...... Ti llkClnCl*I. 
Türkiye cümburfJ•Jlnbi ~&,QI fCldrltd&ie ve memallkt ecne-

biye _.., pk.ld~ me~ vı teljraf emirnameleri 
lnalAn 
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Gııeteye ıoııcıer!ltcek ırektcplann ti.zerine idare ıçtııse (idare) )·wyı 
ıtt " ( Yuı ) l~1retf konulmalıdır. 
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Emniyet sandığı mü
dürlüğünden: 

Mu 
numıruı 

182920 
~93 

12037 
17324 
17382 
17385 
1750L 
17544 

17555 
17579 

17629 
17678 
17685 
17708 
17754 
17821 

17827 
17872 
17886 

17906 

17912 
17934 
17<:68 
18038 

18071 

18088 
18098 
18140 
18154 
18185 
18197 

18209 

18214 
18221 
18242 

18292 
18297 
18319 
18327 
18341 

18394 
18424 
18427 
18436 
18510 
18577 
18630 
18636 

18654 
18684 
18707 
18708 
18733 
18778 
18793 
18843 
18849 
18852 
18911 
18930 
18943 

19035 

19049 

MüceTherat aabı ilim 
Merhunabn cinı ve nev'i 

1 pırlanta tektaı kıravat iğnncsi. 
1 gilmilı tabakL 
1 roza yUzOk. 
1 ro~a ytlztik. 
1 roza tektaş yüzilk. 
2 albn madalyon 6 dirlıem. 
1 altın saat maakaıtek. 

borçlunun 
, ismi 

Ahmet Sa,bri B. 
Lütftl 8. 

Faika H. 
Mazhime H. 

Nuriye H. 
Ruhat H. 
Nigir H. 

1 pırlantalı ynznk bir roza tektat kiipe bir pır· 
lan talı bilezik. Y uef Yako Ef. 
1 altın saat maaköstek 6,5 dirhem. Muammer B. 
1 roza kut iğne 3 roza yüzllk bir çift roza kü-
pe bir roza pantantif 1 altın bilezik Nati. Haıan B. 
1 roza gül yllznk 1 altın bilezik. Ayşe H. 
1 roza bilezik 1 gilmllt tabakL Diyamante H. 
1 çift roza kupe: Emin B. 
1 roza yıldız iğne. Halit B. 
1 ptrlantalı pantaotif. A1i Ratip B. 
1 roza yıldız iğne 2 roza ylizDk 2 adet bir 
lirahk 1 nazarlık albnı Ahmet Nedim B. 
1 pırlanta margiz ytiztık. Mehmet Muammer B. 
1 pırlantalı gerdanlık 1 pırlantalı bilezik. Ziya lbrabim B. 
1 pırlantalı yllzOk (bir tq noksan) 1 pırlantalı 
ağraf 1 aJtın saat. Salih Zeki B. 
1 ~ çift ı pırlantah kipe 1 roza marka 
yüzük. Goran Vayleyan Ef. 
1 çift pırlanta kllpe. A Yle H. 
1 çift roza küpe bir roza iğne 1 albn saat Asiye H. 
1 elmaslı bilezik aaat. Fevziye H. 
1 albn bilerzik uati bir roza tek tq yüınk 1 
çift albn kol dtığmesi. Emine Saime H. 
1 roza dal iğne 1 pırlantah )'Batık (bir inci 
noksan) 2 roza madalyon 1 çift roza kllpe 1 
roza yüzük 1 albn aaat on ıekiz liralık TOrk 
1 birlirahk ecnebi 3 yanm liralık ecnebi 1 
yanm lirahlt Tilrk ıdnet albaı l altıa kerdon 
15 dirhem. Zehra H. 
1 çift roza ktıpe 1 altın kol saati. Talat B. 

1 Alhn bilezik saati. Nigir H. 
2 roza yiizllk 1 albn bilezik Sabiha H. 
1 çift roza kOpe 1 roza yftzlik 1 nazarlık albn. AYle NimetH. 
1 pırlanta margiz yOznk 1 altın kordon. Mm. Ester. 
1 çift pırlanta tek taı kllpe bir roza mariiz 
yüzük. Emine Neıime H. 
1 pırlanttlı ynznk 1 roza madalyon 1 altın 
ıikke. . Bedia H. 
1 pırlantalı yüzt1Jc l albn koluati. H8aeyin Mazlum 8. 
1 elmuh bilezik saati. Fatma lbsan H. 
1 pırlantalı bilezik ( 1 taıı nokun ) 1 roza 
margiz y\lzük 1 roza tal ipeaı. lamail Hakkı B. 
1 elmuh aaat Azize H. 
1 pırlantah ytlzllk ( bir tap nokıan ). Zehra H. 
1 roza ylirek madalyon maa kolye Fatma H. 
120 dirhem gibn6f. Salih B. 
1 roza tektq yO.z6k 1 pırlanda kıravat iğnesi 
1 albn bilezik Fatma L6tfiye H. 
1 roza gerdanlık. Hayriye H. 
1 çift roza knpe bir roza laravat iğnesit lsmail Sefa B. 
1 roza tektaı ytız6k. Fatma H. 
2 albn bilezik 1 altm yiizllk. Halit B. 

1 pırlantalı kol aaati. Mnrevvet H. 
1 roza bilezik. Rifat B. 
1 pırlanta yilzUk. Ciliciyan Ef. 
1 çift roza ktıpe alb 1 albn yOı:nk 7 nazarlık 

alhnı. Muammer 8. 
1 roza menekwe ipe. Kadriye H. 
1 roıa bilezik. Celllettin B. 
l roza madalyon iki roza yiztlk. Meryem. H. 
1 roza yarım gerdanhk. Nazmi B. 
1 roza menelqe ijııe. Zehra H. 
1 pırlantab dal iğne. Melek H. 
1 çift roza klipe. Berra H. 
2 yUzyirmi bq dirhem ıtımttı. Naciye H. 
2 çift roza ktlpe. Muammer H· 
63 adet Tnrk ve ecnebi nip.nı 1020 dirhem. Cavat B. 
1 çift parlantah kilpe. Mehmet Ef. 
1 ·çift gümllı zarf. Saniye H. 
2 albn saat 1 albn tatlen 1 roza ytirik (orta 
tap nol<san) bir gümBt tabakL Muammer B. 

1 roza h~ril• iğne 1 altın yOzUk SS dirhem 
gilmiiı. Naciye H. 
1 çift roza incili ktipe. Klmile H. 

= 8A.VISJ HE~ YE~O !!: a M U~UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

tsr ANBUC... Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU. 

~ Tel J970 (tda.re) t97l tYuı)t20.! (K.ltap• Tclgr.ır : Vakıt. Posta kuruıı : 4' _) 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi
nek, güve, örümcek, hamam bö- : 1 Merkez acenteıi: GaJaıa Köprü batında 
ceği ve sair haşaratı yumurtalarile ~ 8:ı1:!~. ~:! J;:;. 'i.:~~!~ :~· 

berabPr kat'iyyen imha eden · ~ ! •---Bo-zc-aa-da-po-st_as_ı __ _.., 

Seyrisefain 

daima ~ birinciliği kazanmıştır 
FAYDA daha müeuir, daha mOkemmel ve yan yarıya ucuz· 
c:lur. Kokusu lltif olup kat'iyyen leke yapmaz. tnıa.nlara, bay· 
vanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat edi
niz. Devair de•let, mGessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain 
Hililiahmert mektepler, butaneler, ıibhat yurtlan, biiyük otel v 
lokantalar, ••pur kumpanyalan FAYDA iıtimal eder. 

- Şiıeai 50, tenekesi 75, son derece ••ilam ve 10 sene teminatlı -
pompası 75 IM'ü~ Hhü Eeı.a deposu - Toptancalua tenzillt 

W35i25 
19082 
19095 
1910ö 
19131 
19142 
19180 
19218 
19287 
19322 

. 19326 
19360 

19392 
19409 
19449 

19469 

19483 
19519 
19534 
19568 

. 19649 
19653 
19686 
19690 

1 çift roza tektq kOpe. 
6 albn bilezik 1 albn kordon 44 dirhem. lbrahim B. 
1 çift roza kOpe. ' Fatma Sat berk H. 

· 1 altın' hurda saat 1 altın ıadlen. . Fatma H. 
.1 ~ roza k6pe. · Rıfat B . 
1 pJrlantah ay iğne. Lntfiye Mnkerrem H. 
1 roza yilzük. · Pakize H. 
2 ~llmilf ~an 4 glimllı madalye. Hayn B. 
1 çift pırlantalı küpe. Fatma Zebra H. 
Yüz elli dirhem g(lmtlf. ·Ahmet Vefik B. 
1 çift roza kUpe 3 roza yOzOk 1 altın saat 1 
albn pdlen 1 albn gerdanhk 1 a.lbo bilezik 
15 dirhem. Ahmet Vefik B. 

1 altın bilezik aaab 3 aitıİı bilezik 8 dirhem. Lütfiye H. 
1 roza gerdanlık. Hacer H. 
3 roza yilztık ( 1 tqı noksan ) 1 çift roza kOpe 
( 1 tqı nokıan ) 1 roza iğne 1 altı'1 ytlzilk: 

İbrahim Hakkı B. 
1 pırlanta te~lf kDpe teki .1 pırlantalı yüzük. 

Fatma lffet H. 
1 pırlantalı ynzllk l roza ytıznk 1 altın saat. Muhittin B. 
1 roza dal iğne. T ahain B. 
1 albn bilezik 6 dirhem. Leon Ef. 
l roza dal · ipe t pırlantalı gtU yOıilk 1 el-
mub saat 1 altın liordon Saniye H. 
l pırlanta bilezik 2 lafı ıırça (1 taıı noksan) Hüseyin Remz:iB. 
1 pırlantalı ytlzük Seniha H. 
1 pırlanta tektq yOzUk. Emine H. 
1 roıa iğne (p11sknlleri aoban) 1 çift pırlanta 
kOpe 1 pırlantalı · gilDq ipe 1 çift pırlantalı 
küpe 1 pırlantalı yiızOk 1 altın kolye 1 pırlantalı 
pat maaıadlen. Muhlise H. 

19693 1 roza yüzOk 1 glimllt kemer. . Fahriye H. 
19771 1 roza dal iğne 1 pırlantalı nıtan 1 roza mar• 

giz ytlztık (kolu kınk) 1 roza madalyon ( iki 
parça noksan) 12 mııkal inci 1 elmaslı ve 1 
albn bilezik saati ·4 bileziV llç altın kordon 
birinin ıürgüıü elmaslı, 1 albn kolye bir altın 
ipe yirmi beı albn ıikke. Avni B. 

19781 2 albn halka. . Mehmet Ef. 
Yukarıda isimleri yazılı z~vat giimQ7 Ye mücevherat mukabilin

de Emniyet Sandığınaan istikraz etmiı olduklan mebaliği vadesin
de tediye etmemelerine mebni kendilerine alelôsul ihbarname teb· 
liğ edildiği halde gene tediyei deyin · etmemit olduklanndan ecna· 

ıı yukarda g6ıterilen merhunatbuı deyne kifayet edecek miktarı 

(GELİBOLU) vapuru 26 
Temmuz cumartesi 17de idare 
nhtımından kalkarak Gelibolu, 
Lapseki, Çanakkale, lmroı 
BOzcaadaya gidecek Ye Ça •, 
nakkale, Lapsekft Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Antalya postası 
( ANAFART A ) vapuru 27 

Temmuz Pazaı: 11 de Galata 
nbbmından kalkarak lzm.ir, 
KUllük, Bodrum, Radoı, F et• 
hiyet Finike, Antalyaya gide
cek ye d6nüfte mezkOr ilke• 
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Dalyan, Mermeriı, Kuşaduı, 
Çanakkale, Geliboluya ufrı• 
yarak gelecektir. 

lzmir sürat pQıtaıı 
(GÜLCEMAL) Yapuru 28 

temmuz pazartesi 14,30 da 
Galata nhtımından kalkar~ 
salı sabahı izmire varacak Ye 
çarıamba 14,30 da l:ımirden 
harekei:le perşembe ıabahı 
lıtanbula getirecek. 

Vapurda Miikemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Trabzon birinci postası ., 
(REŞITP AŞA) vapuru 28 Tem· 
muz Pazarteıi 12 de Galata 
rıhbmından kalkarak · lnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Rizeye gidecek Ye dönlifte 
.!JOrmene Trabzont Tirebolu, 
Gire100, Ordut Ünye, Sammn, 
İnebolu Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. Hareket günU ~ 
kabul olunmaz. • 1 LAN 
Oıkar Şerler, Filip Luagarteıı 

ve ıeriki nam kollektif tirketi .. 
nin tasfiyesine lltanbul aliye 
mahkemesi birinci ticaret daire• 
sinden karar verilerek taafiye 
muamelltına bqlanmqtır. Bu 
tirketle allkadar olanların çiçek 
pazarında F ındıklıyan b~da 
Ho. 22 odaya mllracaat•an illa 
olunur. 

Taıfiye memuru Avukat 
Salih 

1 LAN 
Osmmlı Bankası Galata mer

kezi idaresi tarafından temmu• 
zun 30 ncu Çutamba gtıntın .. 
den itibaren her çarp.mba saat 
10 dan 12 ye ve 14 ten 16 1a 
kadar fersude evrakı nakdiye
nin tebdili muameleainin ifa .
edileceği. ilin olunur. 

sandık ıatıı amiri ile icra me
muru huzurile 7 ağustos 930 
perıenbe ve 9 ağustoı 930 cu· 
martesi gOnleri saat 10 dan 16 ya 
kadar ve 10 uncu par.ar gO.nll 
saat 10 dan 12 ye kadar aandık 
satış amirliğinde ki camek&nda 
teıhir ve 11 inci pazartesi gODI 
saat 14 te ıehreman.eti · sandal 
bedesteninde bilmüzayede aab• 
lacağından talip olanlann teıhir 
günleri sandık aatı§ amirliğin• 
ve sabş günü mahalli müzaye'" 
deye ve tediyei deyin veya tec-
didi muamele etmek istiy~ıs 
medyunlann hitamı müzayededen 
evvel sandık idaresine müracat 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. , 
Mes'ul müdfJ Refik Ahme' 


