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İranlılar Ağrı dağı eşkiyasını yola 
getireceklerini zannediyorlar 
Şehrimiz İran siyasi mahafilinin 

verdiği malümat 
Ain dağı hadisesi dolayısile 

lran hOkOmetinin mes'uliyeti 
mevzuu bahaolmaktadır. Türkiye 
arazisinden tart ve tenkil edilen 
qkiyalar, derhal lran arazisine 
ge~me~te, orada kendilerine 
emm bır melce bulmaktadırlar. 
İran htıkümeti acaba niçin bu 
qkiyalan te'dip ve tenkil etmi
yor, ve yahut neden kendi top
raldannda serbestçe dolaşmala
rına mllsaade ediyor? 

Don bu mesele etrafında şeh
rhnizdeki resmi Iran mahafilile 
temaıa geldik. Bize verdikleri 
maliimat şudur: 

- Ağrı dağı, Tnrkiye, Rusya 
ve lrao hudutları üzerindedir ve 
senelerden beri eşkiya yatağı-
dır. Bu dağ Ustünde Celali de
nilen aıiret halkı oturmaktadır. 
Afiretin nüfusu 150,000 kadar
dır. Hemen ekserisi miisellahtır. 
Göçebe halinde oldukları için, 
mukarrer köyleri yoktur, 

çapulculukla geçinmektedirler. 
Aşiret halkını hudutlardan 

geçirmemek, oldukları yerde 
tevkif etmek İran için müşkill
dür, hatta mümkün değildir. 
Ağn dağı hudut olduğu için, 
üstünde Ttirk ve lran kıt'alan, 
kara kollan vardır. Fakat her 
karakolun arasındaki mesafe 
2-3 mildir, Eşkiyalar aradaki 
mesefeden kolaylıkla geçmekte, 
hududumuz dahilindeki köylere 
tecavüz etmektedirler. Tazyik 
görünce de sur'atle İran top
raklarına iltica ediyorlar. Vaktile 
bu aşiret çarlık Rusyasım da ta
ciz etmiştir. 
Ağn hadisesi hakkında Tah· 

randan henüz malumat gelme-
miştir. lran hükumetinin bu ha- . 
diseyi nasıl telakki ettiği belli 
değildir. Bununla beraber şeb· 
rimizdeki lran mahafili, lran hü
kumetinin Celili aşireti reisleri-

ı Bu aıiret halkı lraıı topra
tına da tecavüz etmektedirler. 
O vakit fran hükumeti bu aşi· 
retten bir kısmını para ile razı 
ellip talili etmekte ve diğerle
rinin üstilne sevketmektedir. Bu 
hal Celili aşireti halkını hemen 
kimilen silahlf yapmışbr. 

ne nasihat ve tenbibat vererek ·' 
tecavüzden vazgeçirecegini tahmin 
etmektedir. 

YAKIT - Bu ?ıusustaki mll .. 
taleamızı yarın yazacağız. 

Dramada yangın 
~el~erin bir tüf ekleri, fişek

len, bır de atlan vardır. Arazi 
ekip mahsul almadıktan için 

Drama. 1. (A. A.) - Bir kışlada 
yangın cıkmış, çok büyük zarar ve ha
sara 11ebep olmuştur. Bir zabit ve bir 
asker yaralanmıştır. 

Ameli Hayat melitepleri 
Bu sene otuz kız, otuz üç 

erkek mezun verdi 

Amelt Haırat Ticaret ve Lisan mektep
lerinin imtihanları iki gün evvel tamamlan
mıştır. 

Senelerdenberi ticaret sahasına bilgili 
cençler yetiıtiren bu mekteplerden bu sene 
de otuzu kız ve otuz üçü erkek olmak üzere 
altmıt üç genç mezun olmuştur. 

Bu ıene Erkek Hayat maktebinden Nuri 
Kubiliy efendi ve kız Hayat mektebinden 
de Şükriye Hanım birincilikle çıkmış· 

lardır. 

Gerek birincileri, gerek arkadaşlarını 

tebrik ve yeni muvaffakiyetler temenni 
ederiz. 

He zunlardlln bir 
kumı hocal11rile 
birlikte; KentJrda 
erkek Hayat mek
tebinden birinci 
çıkan Nuri .Ef. 

lll~ DB~llo ıompiJOH 
Daktilo müsabakamızın günü 

ve icra sureti kararlaştınlmışbr. 
Kararlaştınlan ıekle göre : 

1 - Müsabaka 11 temmuz 
cumartesi sabahleyin saat tam 
dokuzda başlıyacak. o gün mn
sabakaya iştirak edenlerin ver-
miş oldukları ıamalara nazaran 
makineler tesbit edilecek ve her 
hanım kendi ıamasında çalışa
caktır. Ayni zamanda mefgul 
olduğu makinenin marka ve 
modeli de tesbit edilmiş bulu
nacaktır. Şamalar, makine 
marka ve~ modeli de pazar 
gUnii saat on beıe kadar mu
hakkak surette moıabakaya iş-
tirak edecekler tarafından bil· 
diril melidir. 

2 - Müsabaka tam on bet 
dakika devam edecek, bqlan
gıcı ve nihayeti bir zille ihbar 
edilecek, verilecek mevzu bir 
kerre de alenen okunacak ve 
ayrıca müsabıkların her birine 
matbu birer numunesi verile
cektir. 

Müsabaka ıu suretle yapıla· 
cakbr: 

A - Muayyen bir m&ddet 
zarf anda verilecek yazıyı aynen 
ya ımak. ( Bu sualde nazan dik· 
kate alıılacak nokta vuruı ade
didir.) 

B - Beı yanlı.I vuruıa mu· 
kabil tam vu~taW\ on VUJ1lf 

Bedia Ragıp H. 
tenzil edilecek ( beş vuroı bir 
kelime addedilecek.) • 

C - Tashihler Fransada ya· 
pılan ıon müsabakalar için tes-
bit edilen bareme nazaran ola
cakbr. Bu barem aynca gazete 
ile ilin edilecektir. 

Ç - Mücerret bir metinden 
ibaret ticari bir mektup nümu
'nesi yaıdmlacak. (Bundan mak
sat sUrati tetkiktir) Makine ha· 
kiki bir arızaya uğrarsa durduğu 
dakika ve tekrar başladığı da
kika tesbit edilecek ( makineyi 
istimali bilmemekten mütevellit 
tevakkuflar ve tuşlann birbiri 
üstüne binmesi gibi manialar 
anza sayılmaz ) • 

D - Şeridin muhakkak siyah 
kıımile yazılacak. . 

E - Müsabaka bidayetinden 
sonuna kadar görülecek hatalı 
hareketler mUsabıkın hesabına 
geçecek. 

F - Mllsabıkların yanında 
IAstik bulunması ıartbr. (Kendi
leri getireceklerdir) 

Müsabaka azami kırk kişilik 
gruplar halinde yapdacakbr. 

Müsabıkların yazacakları ka
ğıdın uv akıt,, damgasile dam
galanmış olması meşruttur. 

Sabr fasılalan, ayar derecesi 
ve saire gibi teferruat müsaba
kaya başlamadan evvel aynca 
heyet tarafından kendilerine 
izah edilecek. 

Heyet kiğıtlan bu şeraite 
tevfikan tetkik ederek derece
leri tayin edecektir. 

-r VAKtr ın küçük ilanları 
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Her gün neşrolunur 
Defalık kuruş 30 ihtiyar kı m1yrn:ıy1 

,, ,, 50 ka :hr ( az.ı nt /J 
10) 

,, ,, 65 defa ) ilb e:iilm~ c 

L
. " ,, 75 üzere m ıktu 

Abonelerimizin her üç aylı~ı çln bir defa~ı m'ceaııen.. 
4 satırı ıeçen llAnlann fl~h satırı için S::r kurJ5 ı:nt11"lln111r 

Yeni bir harp mi ? 
Fransa da, İtalya da askeri bütçeyi 

artırarak hazırlıklar yapıyorlar 
iki hükumet arasındaki rekabet siyasi sahadan 

çıkıp askeri sahaya mı girdi? 

ltalya·Fransa rekabeti bir gGn 
Avrupada bir harp çıkaracak 
gibi görllnüyor. Fransa harbi 
umumiden pek çok menfaatler 
almlf bir memlekettir. Buna mu
kabil Jtalya kendisini mağdur bir 
vaziyette görmektedir. Diğer 
taraftan ftalya dünyanın nere· 
ıincle bir teşebbtise girişmiş olsa 
kllrfııına derhal Fransa gelip di· 
kllmekte. bu teıebbOsiin tabak· 
kukuna mllr;ıanaat etmekt dir. 
Fransa ile Jlalya arasında ikb-
sadi bir irtibat yok gibidir. Bil
ikis bu iki devlet arasındaki 
mnnaıebabn her safhasında ta
mamen rekabet hikimdır. Bun· 
lann arasındaki ihtiliflan her 
ikisinin de menfaatlerine hadim 
biı şekilde halletmek imkinsız· 
dır. Bunlardan birinin kazanması 
ötekinin mutlaka kaybetmesi de
mektir. 

- Kôr oituftdan -

Bundan dolayıdır ki ttalya ile 
Fransa arasındaki rekabet artık 
ıiyaıet sahasını geçti. Askeri ha
zırlıklara intikal etti. DUnkti 
nUshamızda haber verdiğimiz 
'Veçbilt. ltalya askeri bntçesine 
500 milyon liret zam yapmlfbr. 
Bunun sebep Fransa tarafından 
ltalya ale7hine yapılmakta olan 
askeri hazırlıklar gösterilmekte· 
dir. 

lpttda (Dejll Meyi) iımindeld 
İngiliz gazetesinde çıkan bu ha
ber intişar eder etmez her taraf
ta •acaba yeni bir harbi umumi 
mi çıkıyor? » suali ağızdan ağıza 
dolaşmaia başladı. 

Dünkn posta ile gelen (Taymiı) 
gazetesi bu meseleye dair (Roma) 
dan aldığı f11 miihim telgrafı 
neşrediyor : 

(Altta.raf\ 2 inci sayıfamızda) 

Karısını bıçaklıyan 
Balıkçı Hikmet, üstü başı kan içinde 

bir kahvede yakalandı 
•Niye öldürdün ? • sualine ıu cevabı 

vermiş : " Çünkü seviyordum ,, 
Dizdariyede Medrese sokağın· 

da oturan balıkçı Hikmetin ka· 
nsı Ayşe hanımı yirmi yerinden 
bıçaklıyarak öldürdilğilnü ve 
sonra kaçbğını 
yazmıştık. Katil 
yakalanmış ve 
adliyeye teslim 
edilmiştir. Dün 
bu feci cinayet 
hakkında mü· 
temmim malu
mat aldık. Ya
zıyoruz: 

Katil Hikmet 

dmlarla gezmiştir. Bu vaziyet 
ilzerine Ane H. da sık, sık gez
melere başlamış, ikisi de genç 
olan bu aile arasına geçimsizlik 

• . tir 
gıtm!ŞG • "zlik eçimsı 

her gfin kavga 
ile neticelen
meye başlayın-
ca Ayıe H. al
bncı hukuk 
mahkemesine 

26 yaşında sa
rışın bir genç· 
tir. Seyyar sa
tıcılık ve balık· 
çılık yapmakta
dır. Bundan iki 
buçuk sene ev
vel Emine H. 
isminde bir a

Katil balıkçı Hikmet 

müracaat etmif, 
kocası aleyhine 
talik davası 
açmıştır. Fakat 
bu sırada Hik
met, karısını 
iki, üç yerinden 
yaralamış, hap
se girmiş, bun
dan bir ay evvel 
çıkmıştır. Ko
cası hapiste 

mele kadının kızı olan 24 yaşın· 
da Ayşe H. ile evlenmiştir. Hik
met altı ay geçince kansını ih-
mal etmeğe liaılamış, başka ka-

ikrn kadın biraz serbestçe gez
miştir. 

Evvelki gün tekrar mahkemede 
(LO.tjen ~ay/ayı çeviriniz) 
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karşılaşan bu karı koca arasında 
::d!iye koridorunda münakaşa 

olmuş, kadın mahkemeden sonra 
evine gelmiştir. Hapisten çıktık
tanberi eve alınmıyan Hikmet 
karısını takip etmiş ve bir müd
det sonra Ülfet H. isminde bir 
l<adının evine çamaşır almak 
uıcre giden karısının, tenha bu
lunan solcakta önüne geçmiştir. 

Hikmet bıçağını çekmiş, karısı

nı sokakta 11 ri derin olmak 
üzere yirmi yerinden bıçaklamış, 
öldürünce kaçmıştır. 

' I_ YAK 1 T T 1 •• , T. LI. 1 
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Vak'aya müddei umumi mua
vinlerinden lsmail Hakkı ve 
Ayasofya merkez memuru Fahri 
B. ler vazıyet etmişlerdir. Ayşenin 
anası bir fabrikada olduğu ve 
civardaki evlerde kimse olma
dığı için deliili clirmiyenin, mak
tul kadının hüviyetinin ve niha
yet katilin tesbit ve tayini için 
ceset üç saat sokak ortasında 
bırakılmııtır. Cinayetin sureti 
vulaaunu görenleri meydana çı
karmak için mabaJli vak'aya top
lanan halk abluka altına alınmıı 
yUkaek sesle cinayetin şahidi 

olup olmadıldan sorulmuştur. 
Toplanan halktan hiç kimse vak'
ayı giSrmemittir. 

Üç saat sonra on ev ileride 
oturan genç bir hizmetçi katilin 
maktul kadını takip ettiğini ve 
bir aralık (can kurtaran yok mu?) 
diye bir feryat işittiğini söyle
miştir • Saat dokuzda Ayşe 
H. ın annesi Emine kadın eve 
gelmiı, ölen kadının kendi kızı 
olduğunu söylemiştir. Fahri bey 
rt:fakatine aldığı memurlarla ka
tilin bulunabileceği yerleri ara
mıı , tahkikat derinleştirilmiş, 

gece •at onda katil Kocamus
tafa paşada ufak bir kahvede 
üstü başı kan içinde yakalanmış
tır. Karısının cesedi kendisine 
gösterilince katil cürmünü itiraf 
etniştir. 

Hikmet karısını öldürünce 
Kumkapıya inmiş, sahili takiben 
Samatyaya gitmiş ve orada bı
çağını atttktan sonra saklandığı 

kahveye gitmiştir. 

Dün sabah katil Samatyaya 
götürülmüş ve attığı yerde bıça
ğını aramışsa da bulamamıştır. 

Hikmet dün tunları söylemiştir: 
°Karımı çok seviyordum. O 

bana ihanet ediyordu. Onun 
yilzllnden hapiste yattım. Mah
kemeden çıkınca eve gitmişti. 

Biraz sonra evin yanından ge
çiyordum. Kanmı başkasile ko
nuşurken gördüm. Bundan son
rasını ise bilmiyorum. ,, 

Katil cinayeti bu kadar hun-

toy karılar, irgiliyorlar, geri geri 
gidiyorlardı. Fakat Yunus Ağa 
böyle toy orospuları omuzlarm
dan iterek: 

- Dehey kahpe!.. geberdiğin 
gün nerede vatacaksın ? ... 

Diyordu ... 
Hayrettin iskelesi rıhtımla

r nda yatın veya duvar diple
rine sığınarak uyuyan karılar 
için mahalle mesçidinin tabutluğu 
bir kitane kadar rahattı. 

Fakat çamaşırcı Şükranın kızı 
Naciyeyi buraya getirmek kabil 
değildi ... 

Hem yalnız bukadarda değildi. 
Şu her gece kapılarının önün
den geçtiği evlerin, hatta şu 
konakların içinde neler dönü
yordu ki bu bey, pışa kızlarının 

elıreımaııetinde Baıreın 

Yeni maaş cetveli 
hazırlandı 

Sıhhiye ve fen heyeti memurlarına 
zam yapıldı 

Ankara, 1 (Telefon) - 1stan· 
bu1 Şehremaneti barem cetveli 
vekiller heyetine verildi. Şehre
maneti kadrosunda bir seneden
beri Dahiliye vaklletinin tebliğ
leri üzerine tasarruflar yapıl

makla ve inbilil eden memuri
yetlere kimse tayin edilmemek
te idi. Cetvelde bu mllnhal va
zifeler lağvedilmiı , bundan 
baıka maaılı ve ücretli memur-

luklardan 64 tanesinin daha 
münhal vuku buldukça tasarruf 
edilmesi tekarrür etmiştir. Ema
netin sıhhiye ve nafıa kısımların· 
daki memurlara teadül kanunu 
mucebince mühim miktarda zam 
yapılmasına rağmen memur 
maaşları yekünun-ian oldukça 
tasarruf temın olunmuştur. 

Vilayetle emanetin tevhidi 
kadrosu henüz hazırlanmaktadır. 

İngiliz askeri tayyareleri 
Dç g'/Jnden beri devam eden manevralar, 12 

dakikada 2000 metreye 
Londra, 30 (A.A.) - Hendon'da büyük tayyare kararg4hında takriben 200 

bin seyirci huzurunda 3 günden beri yapılmakta. olan askeri tayyare mane,·relerinde 

dün yeni bir takip tayyaresi ke.nali mu\affakiyetlt! tecrühc edilmiştir. Bulunduğu 

yerden amuden ) ükselmektc olan bu tayyare 5dakikada 3'200, 8 dakikada 5000, 12 
dakikada 7000 metre irtifaa çıkabilmektedir. Tayyare snp;a, sola, öne arkaya, yuka-

rıya, aşağlya ateş edebilen elektrikli mitralyözler ılc mücchhe.c: bulunuyor. Bunları 

hareket~ getirmek için bir düyme üzerine basmak kdfidir. R4kipler maskeler taşı· 

maktadır.:Bu maskeler, merbut honumlar müvellidilhumuza lhti\'a eden hir mahfaza.· 
va mürıtchi olmaktııdır. Tayyarenin sür'au 320 mil yani 262 kilometredir. 

Renden çekildiler 
Bir taraftan Ftan$ıZ, bir taraftan Alman mar~ı ••• 

• Iayence, :lO (A.A.) - Ren memleketleri beyne! müttefikin komisyonu reisi 1\1. 
Tirard, ile ccneral Guillaumet \e erkı\nı harbiyesi sabahleyin son i~gal kıtasile 

burad!l.n hareket ve müfarekat etmişlerdir. 

Fransız bayrağının gbtüriıldü&\i \'e t\larseillaise terertnum edildiği ıtada ahali 

\&tan Alman marşlannı SÔ)lemekte idi. Polisler, istasyonda teşkil etmiş oldukları 

kordonu bırakarak "ller ŞC) in fc,·kinde Almanya:. marşını terennum etmi~lerdir. Bu 
esnada son fransızlan götüren tren hareket etmiştir. 

Berlin, 30 A. A. - Bütün matbuat, Ren e~aletinln tahli~·esi mes'elesine uzun 

mnkalcler tahsıs etmektedir. Sabık baş,·ekil i\1. i\liıller Herliner Tagblaıt ~azete~ine 

yazdı~ bir makalede i\I. Steresma'nın hatıra ıni tes'it etmektedir Sabık dahiliye 

nazın l\1. e\•eriog Vorwartz gazete.sinde yazdığı bir makalede 30 Haziranın bun

dan sonra Almanya için uırihi bir gün olduğunu kaydetmektedir. Bu zafer Alman 

milletinin eseridir. i\lumaile~ h, bu günün aenı zem anda be) nelmllel ı;osyalizm için 
miıhim bir gün olduğunu kaydetmektedir. 

harane tekilde nasıl yaptığı 
hakkmdaki suale ise şu cevabı 

vermiştir: 
«Seviyorum. Kendimi kaybe

dince ne yaptığımı bilmiyorum.• 
Müddei umumilik, zevce katili 

balıkçı Hikmeti istintak dairesine 
göndermiş, altıncı müstantik SU· 
reyya B. isticvap etmiş, hakkında 
tevkif müzekkeresi kesmiştir. 

yaptıklarını alimallah şu Hayrettin 
iskelesindeki kötü karılar yap· 
mazdı ... 

Numan Ağanın Yunusa dediği 
söz doğru çıkmı,tı . 

Netekim köşebaşında RnıtUye 
rasgeldiği zaman kendisine söy· 
lendi: 

- Ulan Numan!.. Ferasetli 
bir adamsın ... 

Ve RUştUye sokularak dedi ki: 
- Ooo.. Hayrola RUitU .. Bu 

gece erken geldin ... 
Ve sonra kendisini kahveye 

sürlikledi : 

- Hele odamıza gitmeden 
evvel kahvede bir yorgunluk 
kahvesi içelim .. Parası benden .. 
Coştum bu gece.. senin ıçın .. 
Yunus ta Merkeze kadar innıiş· 

Sineına yüzünden 
~ew-York, 1, (A. A.) - Latin A· 

merikanın, Holly\'\'OOd'ta yapılan sinema 
filimleri vuıtasile Amerikanlaştırılmasını 
protesto etmek lizerc bir miting yapan 
komüni~tler ile kendilerinden ruhut 
vesikası soran pofüler arasında dün bir 
çarpı~ma olmuştur. Birkaç nilmayişçinin 
hücumuna maruz kalan polislerden biri 
sil~ha da\'ranmış \'e mutaarrızlardan bi
rini öldürmüştür. 

ti; çağırmışlar •• Nerdeyae timdi · 
gelir .. 

Dedi .. 
R;_jıtu, Numan Ağadan ıimdi

ye kadar bayle bir iltifat gar
mediği için hayrette idi. Bunda 
mutlaka bir iş vardı: 

- Kederliyim bu gece Numan 
baba !. dedi bırak gideyim •.• 
Odama kapanayım.. Orada ba
şımı dinlendireyim ... 

Numan Ağa iti pişkinliğe 

verdi: 
- Yahu kırma ıBzUmU .. İşte 

içimden geldi, sana bir kahve 
ısmarlamak .. 

Numan Ağa böyle demekle 
beraber Rüıtüyü ıürüklüyordu. 

Beraberce kahveye vardılar. 
Kahve nisbeten tenha idi : 
Doktor Nurullah Beyin oğlu 

Rasim, sarı evin oğlu Mehmet, 
ve Sait hocanın yeğeni Ekrem 
iskambil oynuyorlardı. Biraz 
ötede Uç kişilik bir gurup konu
ıuyorlardı . 

K 
«Sinyor Muskoninin dün ayan ayser Vilhelm m!!clisindc İtalyanu, b.vşk1 m~rn-

leketler gibi, askeri isti ız lrat 
için fazla para harcetme~< m ::cFakirane bir hayat 

sürüyormuş 

Harpten Ingilıere ve 
Ru~va mı me~'ul? 

t\ew- \'ork, .lO. - (A. A.J - Sabık 
J\ay•er ile dostluğu hulunan ,.e kendi
. ile on zamanlarda uwn uzadıya ıı;ö
rüşmüş olan tarih ı\limleı inden L\I. Rige
lov c'ki hükı'ımıların cihan harbinin 
zuhuruna sebebiyet ,·ermiş olup olma
dığının heynelmilel bir mahkeme tara
fınd. n t:ı )'İn ve tesbiti arzusunda bulun
duğunu sôylemi$tir. M. Bigeln'' eski 
Kayserle lıe.raher üç ~ün üç gece Alman 
imparatorluğuna nit vesikaları tetkik 
ettikten sonra harpten e\'\'elıl. Rusyanın 

\·e ~aniyen lngiltercnin me,'ul olduğu 
necıceioine nrmışlardır. Tarihşina.;a na· 
zaran e~ki Kayser halihazırda fakir deni
lecek vir \'iZİ) ettedir. Çünkü 19 kişinin 

ia~esile ıııükellefıir. 

ikinci \"ilhclm • .\iman milleti ken
disini hatırlad•ğı takdirde yaşlı olma5ın:ı 
ra~men tekrar tahta çıkmtya amade ol
duğunu heyan etmiştir. 

Maarif müsteşarı 
Bugün şehrimize geliyor 

Ankara, 1 (Telefon) - Maarif 
Müsteşarı Emin ve hususi kalem 
müdürü Cemil Beyler Istanbula 
hareket ettiler. On gün sonra 
döneceklerdir. 

Maarif eminleri 
toplanıyor 

Ankara, 1 (Telefon) - Maarif 
eminleri kongresi 14 temmuzda 
açılarak bir hafta devam ede
cek. bundan sonra Türkçe ve 
edebiyat hocaları toplanarak 
lisan me'elesini müzakere ede
ceklerdir. 

Komünistler 
Borçlarını vermeğe amade 

~loskova, 30 ( A.A. ) - M taline 
korruni.;t kongresine \'ermiş olduğu ra· 
porda Sovyetlcrin yeni krediler elde et
mek şartile harpten e\·clki borçlarını 

vermeğe amade olduklannı beyan et· 
mi~tir. :\Iumaile\·h, ziraat \'e sanayi sa-' . ' 
hasında \'Ucuda gctirilmi~ olan terakl.i-
lerden ehemmi yelle bahsctmi~tir. 

i\I. Sıallne. fırkanın bugüne kadar bu 
kadar müttehit olmadığını ve belli başlı 
bir muhalefetin me\ cut olmadı~ını söy. 
!emiştir. 

Hilmi B. İşP. başladı 
Ankara, 1 (Telefon) - Nü

fus Umum Müdürlüğü üçüncü 
tube müdürlüğüne tayin olunan 
Istanbul nüfus müdürü Hilmi B. 
buraya gelerek İşe başladı. 

Bunlar, aktar Burhanettin 
Efendi ile Jandarma · yüzbaşı 
mütekaidi Hüseyin ve Saray 
baltacılığından ınuhreç Niyazi 
Efendilerdı . 

Gençler aralarında hararetli 
hararetli oynuyorlar ve ikide bir 
ıakalaııyorlardı • 

- Ulan Mehmet.. Çık kızı .• 
sonra yakanın billihi .. 

- Yakar mısın?.. Bu cıgara 
kiğıdı değil be .. Gelsin bir 
papas da anlarsın bakalım, Han
yayla Kanyayı .. 

- Sıkı mı? .. 
- Bir, okka dört yüz dirhemiz. 
Kaba kaba gülüşüyorlardı .. 
Beri tarafta aktar Burhanettin 

Efendi ; itlerin kesat gittiğinden 
bahsediyordu : 

- Mütareke olsun.. lşler 
açılacak, yoluna girecek diye 
neler umduk.. Fakat umduğu
muz olmadı vesselam.. diyordu. 

Saray baltacılığından muhreç 
Niyazi Efendi buna itiraz edi
yordu: 

buriyetinde kalacağına da· r vu · 
ku bulan beyanata Frans:ıda 
tenevvür eden son v~z yet .le mu-

kayese yapmağa imkan variyor. 
ltalyada askeri istihıarah h uc
olunan parayı artırmak umumi 
muvafakatle karşıla11maktadır. 

Bununla beraber bu paranın 
daha müfıt ve sulh ve müsa
lemeti temine hadim yo larda 
sarfolunmaması da teessürü mucip 
oluyor. 

ltalyanın askeri masarifini ne 

derece tezyit edeceği hakkında 

henüz mevsuk malümat yoksa da 
bunun 500 milyon liret oldu· u 
anlaşılıyor. Her halde asıl rakam 
yakın-la anlaşılacaktır. Çünkü 
sinyor Moskonj için söz ve iş 

birlikte yürüdiiğü gibi F ransanın 
vaziyeti hakkmda vuku bulan 
son ifşaattan sonra ltalyada ken
di niyetlerini sarih bir ıure::tte 
ilan edebilmeidedir. 

F ransanın askeri masarif ine 
dair vuku bulan ifşaat Jtalyada 

ademi memnuniyet tevlit etmiş, 
bu ademi memnuniyet Fransa-

daki siyasi fırkalar reislerinin 
M. Briyanm Fransa-ltalya müza-
keratına dair vuku bulan beya
natlarile zail olmamıştır. Yugos-
lavyada vukuu haber verilen nü
mayişler de ltalyada hasıl olın 

sui tesiri arttırmıştır. 
l alxa matbuatı ayanı takdjr 

bir sükunet göstermekte ise de 
vaziyet endişeli bir surette tet

kik olunmaktadır. 
Umumiyetle Fransanın ltalya

ya karşı büyük bir hüsnü niyet 
göstermesi icap ettiği söylen
mektedir.,, 

Maaş verildi 
Dairelerde Temmuz maaşı dün 

verilmiştir. 
------ --
Hindistan da 

Pdel millt hereket reis cldu 
Allahabac. I - (A. A.) - ~Jilll 

kongra komitesi reisi l\ 1. ;.\1otlnl Nehrtı 

ilt komitenin katibi cyic ~lahmut altı · 

şar ay adi hap5e mııhkQm edilmişlerdir. 

!\lilliycıçilerin reisli~! vazifesi M. ~eh· 
runun yerine M. Patel tarafından deruh· 
te cdilm•ştir. 

- Daha ne istiyorsun Burhan 
Efendi !.. Nankörlüğe lüzum yok 
gayri.. Ne çabuk vesika ile ek
mek satıldığı günleri u.ıuttun .. 
Gene o herifler geldi de bem
beyaz ekmek bulduk ... 

Ve sonra telehhüfle ilive eyli
yordu: 

- Bağırır mısın, Yaşasın Hür
riyet diye.. Al sana hürriyeti 
işte.. Beğenmediniz gül gibi 
Cennetmekana .. Enverler. Niya
ziler, T elatlar memleketi gül, 
gülüstaolık yapacaklardı, değil 
mi?.. Ne gülü, ne gülüstanı ... 
Mısırı yediler, koçanını elimize 
verdiler .. 

Jandarma yüzbaşı mütekaidi 
Hüseyin Efendi bahse müdahale 
etti: 

- Haklısın Niyazi Efendi .. 
Haklısın.. Bak ayın bugün on 
sekizi.. Henüz geçen aya ait 
yarım maaşı bıle almak nasip 
olmadı.. Ben Cennetmekanın 

( Dtlmt-l) 



Zarn Ağa Amerika yolunda 

En ihtiyar adam para ka
zanmağa gittiğini söylüyor 
M. V enizelos Pireden geçerken 

Zaro Ağanın elini öptü 
Bir çok dedikodulardan sonra 

asırdide ihtiyar Zaro Ağanın 
Amerika seyahati işi nihayet 
tahakkuk etmiştir. Zaro ağa 
geçen cumartesi gilnü Siyana 
isminde bir Fransız vapuru ile 
limanımızdan ayrılmış ve Ame
rikaya doğru yola çıkmıştır. Ati· 
naldan gelen bir telgrafa göre 
vapur Pireye vasıl olunca Zaro 
ağa M. Venizelosu ziyaret etmiş, 
Yunan, Başvekili heyecanla asır
dide Türk ibtiyannın elini 
öpmüşlilr. 

M. Venizelos Zaro ağa ile uzun 
müddet görüşmüştür. Vapur 
Pireden evvel lzmire de uğra
dığından İzmir gazetecileri Zaro 
a§'a ile vapurda görilş!llütlerdir. 

Verdikleri malumata göre 
Zaro ağa hafidile birlikte seya
hat etmektedir. Gazetecilere: 

- Biraz para kazansak fena 
ıra c"ur? Ben şimdi içki aleyh
tarlığı yapıyorum. Bu ane kadar 
ağzıma bir damla içki koymadım. 
Amerikada kendimi göstererek 
içkinin fenalığını anlatacağım, 
demiıtir. 

Zaro ağa evlenmeğe ait bir 

Amanullah Han 

.. 

Sabık Efgan kralı bir ka9 
güne kadar geliyor 

'lJuydn Aoyın blca.dcrl Apiül-.. 
vehhap Hanın muvaStJleti 

beklenmektedir 

Amanullah Han 

Romada bulunan sabık Efgan 
kıralınm kayın biraderi Aptül
vebhap Han bugUn ltalyadan ls
tanbula gelecektir. 

Amanullah Han Hı. leri de 
bir kaç gün sonra şehrimize ge-

gelerek yazı Tarabyada biikü
met tarafından kendilerine tahsis 

edilen köıklerinde geçirecekler
dir. 

Gayri n1übadi1lere 
tevziat 

Yaran Garbi Trakyalı gayri 
mübadillerden araz· sahiplerine 

avans olarak ikinci parti tevziat ya
pıla rak 50 kişiye para verilecektir. 

Tevziat sabah saat 9 dan ak
ıam saat 4,30 a kadar d evam 
edecek ve tevziat sıra numara-

sile yapılacakbr. 

Zaro Ağa 
suale ıu mukabelede bulunmuştur: 

- Ey evlat, bizden geçti ar~ 
tak o işleri 

Zaro ağanın Genç Hristiyanlar 
cemiyeti tarafından Amerikaya 
götürüldüğü söylenmektedir. 

Zaro ağa buradan bu seyahat 
için izin almışbr. Bir habere 
göre üç ay sonra avdet ede
cektir. 

Dahiliyede 
Kimler memur 

olabilir 
Yerliler Vali, Pollı mudürü, 

mektupçu olamayacaklar 
Dahiliye memurluğu muayyen 

bir meslek haline getirilmiştir. 
Vilayete gelen bir tamime göre, 
dahiliyede memur olmak için 
evveli namzetlik devreıini ge-

çirmek lazımdır. Bu mllddet 
bir senedir. Huhuk ve Mül
kiye mekteplerinden mezun 
olanlar namzetliklerini birinci 
sınıf nahiye müdürlüklerinde, 
vekalet veya vilayet maiyet me
murluklarında, yahut bu derece-

lere muadil olup Vekaletin tensip 
edeceği memurluklarda geçirir
ler. Bu müddet geçtikten sonra 
Hukuk ve Mülkiye memurları 

arasında yapdacak bir müsabaka 
neticesinde kazanacak olan 5 kişi, 
staj görmek ilzere üzere Av
rupaya gönderilecektir. 

Dahiliyede müsteşar, teftiş he
yeti reisi, umumi müdürler, Ve-

kalet Hukuk müşaviri, umumi 
müdür muavinleri, şube müdür
lüklerine ancak hukuk ve mül
kiye mezunları tayin edilecektir. 

Valiliğe, vali muavinliğine, 
mektupçuluğa, polis müdürlü
ğüne veya kaymakamlığa yerli 
olanlar tayin edilmiyecektir. 

~ 

Bir heyet 
Şile Kartal ~e Üıküdar

da teftişler yapı yor 
Vali vekili Muhittin, yollar 

başmühendisi Avni, Vilayet baş 
başmimarı Şemsi, umumi vilayet 
meçlisi başkatibi Zühtü Beyler, 
Şile, Kartal ve Üskiidardaki yol 
ve mektepleri teftiş etmek üzere 
dün gitm işlerdir. Bu teftiş iki 
üç gün devam edecektir. 

Avukatlar dün 
intihap yaptılar 

İnzibat n1eclisi azalıkla
rına İsnıail İsa ve Yusuf 

Kenan 8.ler seçildi 
Avukatlar dün Baro salonunda 

toplanmışlardır. 

Dünkü içtimada Nazım izzet 
ve Asım B.lerin istifası üzerine 
münhal kalan inzibat meclisi 
azalıklanna intihap yapılacaktı. 

Bazı avukatlar, bu yerlere 
yeniden aza seçilmeyip ihtiyat 
azamn getirilmesini istiyorlardı. 
Hatta bu hususta Baroya bir 
takrir de vc;rilmişti . 

içtimada dahili nizamname 
hükümleri etrafında müzakere 
cereyan etmiş, bu arada intihabın 

eylüle tehir edilip edilmemesi de 
görü§Ulmilş, neticede münhal 
yerlere hemen yeniden intihap 
yapılması kararlaşbrılmışbr. 

Reyler verilmif, tasnif olun
muş, avukat Ismail İsa ve Yusuf 

Kenan B.ler münhal azalıklara 

intihap edilmişlerdir. 
ee 

Bir İtalyan 
gazetecisi 
İstanbulda 

T orinoda çıkan ve ltalyada 
en çok satılan Gazzetta del 
Popolo gazetesinin muharrir
lerinden M. Mi- .... ,,,..... . ......... -. ........... .....,.,.... 
şel lntaglietta 
birkaç günden
beri şehrimizde 
bulunmaktadır. 

M. Miıel dün 
kendisile konu

şan bir muharri
rımıze şunlan 

söylemiştir: 

«Güzel şehri-
nize üçüncü 
defa geliyorum. M. Nişel lntaglietta 

Çok sevdiğim ft iyi tanıdığım 
lstanbula her gelişimde bir çok 
yenilikler görüyorum. 

Memleketinizde bUyük terakki 
hareketleri ve muvaffakiyetler 
var. Ben bütün dünyanın gözUnU 

kamaştıran inkılabınızı tetkik 
ederek herkesi alakadar eden 

bu meseleyi gazetemde yazmak 
isfr ~rum. T etkikatım ümidimin 

fevkinde güzel ve enteresan ne
ticeler veriyor. 

Türkiye hummalı bir faaliy~tle 
çalışıyor ve muvaffak oluyor.» 

Emanette 

Darülbedayi 
Yeni nizanınamede neler 

bulunacaktır 
Daıülbedayi murakabe heyeti 

dün toplanmış, yeni hazırlanan 

nizamname va talimatname hak· 
kında müzakerede bulunmuştur. 
Azadan Aptülkadir Bey bize 
şunları söylemiştir : 

- Darülbedayi için yeni bir 
nizam~ame hazırlanmaktadır. 
Bununla heyeti edebiye kaldı
rılmaktaC:ır. Hariçten bir ( Dra-

matork ) seçilecek, eserleri bu 
zat beğenecektir, Amatör sınıfı 

kaldırılacaktır. Tiyatro mektebi 
talimatnamesi de hazırlanmak
tadır. 

Bu işler eylüle kadar b:tirile
cektir • 
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Kız Hayat mektebinde sergi 

Senei dersiyenin nihayet bulması dolayısı ile kız ~aya~ ticar~t 
ve lisan mektebinde talebe tarafından yapılan el ışlerı teşhır 
idilmektedir. Mektepli Hanımların el emekleri ile zinetlenen müze 
küçük olmakla beraber gayet kıymettnrdır. Beyaz işlerine aynca 
ehemmiyet verilmiıtir. 

San kırmızı, san lacivert ve hayat mekteplerinin rengi olan 
yqil kırmızı renklerdeki örme çantalar ve fanilalar ayrıca nazarı 
dikkati celbetmektedir. 

Tfca'!"et odasında.: 

Sahte komisyoncular 
Bazı Anadolu tüccarını 

dolandırıyorlar 
Son günlerde şehrimizde sah

te komisyoncuların faaliyete geç
tiği haber alınmıştır. Bunlar uy
durma imzalarla Anadolu tacir
lerine sirküler göndermekte, al
dıkları paraları dolandırmakta
dırlar. Aldatılan tacirlerden bir 
kısmı ticaret odasına müracaat 
ve tikiyet etmişlerdir. Bunun 
üzerine siparişlerin odanın mü
rakabesi altında yapılmasına 
karar verilmittir. 

Türk - Fransız 
ticaret odası 

TUrkiye ile Fransa arasındaki 
ticari münasebatın inkişafını te
min için Bu ay içinde Pariste 
bir Türk - Fransız ticaret odası 
açılması Fransa hüki'ım~ti tara
fından kararlaştırılmıştır. 

Odanın Türkiye fahri azalığını 
Hariciye vekilimiz tevfik Rüştü 
B. kabul eylemiştir. 

Vaşington kongresi 
Gelecek ay sonunda Va_,ing

tonda toplanacak beynelmilel 
ticaret odaları kongresinde şeh
rimiz ticaret odasını Nevyork 
ticaret mümessilimiz Muzaffer B. 
temsil edecektir. 

Kabotaj 
Bundan bP.f ıene evvel bize 

intikal etmitti .• 
Dün 1 Temmuz, kabataj hak

kının TUrk vapurlarına veriJdiği 
gündü. 

Bu münasebetle dün vapurcular 
kendi aralarında Türk sularında 
Türk bayrağının zaferlerini tesit 
etmişler, eğlenmişlerdir. 

Balıkçılık 
Mütehaııısa IYzum var mı, 

yok rr.u ? 
Balıkçılık ve balıkçılık teşki

latımız inkişafı için Avrupadan 
celbedilen mütehassıs Veberman 
tetkikatına başlamıştır. 

Halbuki şehrimiz balıkcıları 
bu tetkikata lüzum görm !mekte
tl r!er. 

1\1. R st gitti 
tetkikatını rapor halinde hüku

mete veren mütehassıs M. Rist 
diln Romanyaya gitm!ştir. 

Ue~il erin SBYB~Bti 
Vekillerimiz vakında dahil 

ve hariçte ~eyahaie çıkıyorlaı 
Bu ay içinde Hariciye, Maliye, 

Maarif, lktısat, Adliye ve Nafia 
Vekilleıi seyahate çıkacaklardır. 

Hariciye Vekili Tevfik RUştü 
B. in seyahati bir ay kadar sü
recek ve vekil B. Rusyayı da 
ziyaret edecektir. Tevfik Rüştü 
B.in bu 2iyuetirehemmiyet ve
rilmektedir. 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü 
B. iki hafta sonra şehrimize ge· 
lerek Nis kaplıcalarına g idecek
tir. Nafia Vekili Recep B. Zon
guldaktan başlamak üzere bütün 
demiryollarını teftiş edecek, Ma
liye ve Adliye Vekili eri da yazı 
lstanbulda geçirecektir. 

Postada.: . 
Postada n1esaı 

Pesta ve telgraf memurlarm
can diğer devlet memurlara gibi 
günde sekiz saat çalışmalarını 
temin için tatbik edilen usul 
dUnden itibarec lstanbul, Beyo~
lu ve Galata posta merkezlerine 
de teşmil edilmiştir. 

Deniz nakil Yasttaları 

Ücret tarifeleri tetk ike 
beşl enc cek 

Şehrimiz deniz vesaiti nakli
yesinin ücret tarife leri dört gü
ne kadar yeniden tetkik edile
cektir. 

Bunun için P azar günü tica
reti bahriye müdürü Zeki B. in 
riyasetinde bir komisyon topb
nacaktır. --B'r :)an 'atk:ir:nıızın turnes 

Viyolonist Mehmet Ali Feri
dun B. imzalamış olduğu muka
velename muci ilce konse. h r v ı 

m !k ze !bug l =-r n;ay:ı l. r . k 
e2(c _ ..... Mehmet Ali B. l l, 

Eks-Leben Montekarloda ve l· 
tal yada müsamet eler verecektir. 

lngı l iz l ireeı 

lngiliz lirası dün borsada 
1033,5 kuruşta açılmış ve 1034,5 
kuruşa kadar yü.ksedildikten son
ra 1032,75 kuruşta kapann ıştır . 

Fransız sefirj 
Frar s mın Türkiye sefiri M. lö 

Kont c'ö Şarnbı ü :ı bazı hususi 
iş ler i için dün akşam Ankarayn 
gitmişti r. 



":!"- - 4 VAKiT 2 Temmuz 1.:130 

w~ocn11 
Harp tehlikesi mi? 

Dünkü "Vakıt0de "Roma,,dan 
" Deyli Meyi,, gezetesine 

çekilmiş bir telgraf vardı. Bu 
telgraf efkarı umumiye üzerinde 
adeta bir harp tehlikesi ilanına 
benzer bir tesir uyandırmıştır. 
İtalya hfiklimeti askeri bütçesine 
(500,000,000) beş yüz milyon li
ret bir zam yapmış. Böyle bir 
zam ancak muhakkak bir harp 
tehlikesine karşı alınan fevka
lade bir tedbirdir. Onun için 
her taraftan Italya hükumetinin 
müracaat ettiği bu fevkalade 
tetbirin mahiyet ve manası so
rulmağa başlanmışbr. (Roma) da 
salahiyettar mahafıl bu husus
taki suaJlere şu yolda cevap 
veriyor: "Evet, İtalya hükumeti 
bazı fevkalade tedbirlere müra
caat etmektedir. Fakat bu ted
birler tecavüzi bir harp hazırla
mak için yapılmış şeyler değil
dir. Fransız başvekili M. Tardiyö 
Fransa hudutlarmın tahkimi için 
milyadar sarfettiklerinden bahs
etti. Sonra gene Fransanm askeri 
mahiyette bir takım mühim ha
zırlıkları vardır. İtalya bu vazi
yete lakayt kalamaz. Yarın bir 
harp vukuı.: .lda ltalya Şarktan 
Yugoslavyaıım, Garp~an Fransa
nın tecavüzüne uğrayacakbr. Bu 
itibarla tedbir almak mecburi
yetindedir." 

( Deyli Meyi ) gazetesi İngil
terenin avam gazetelerindendir. 
Aldığı haberleri biraz mübala
ğalandırmaaı mümkün olduğu 
kadar bu haberlere heyecanlı bir 

• ekil vermeai mesleği icabındandır. 
Onun için iptida bu gazetenin 
Romadan alıp neşrettiği haber 
içinde biraz mübalağa bulunma
sı ihtimalini düşündük. Bu nok
tai nazardan bu haberi biraz 
kaydi ihtiyatla telakki etmiştik. 
Ancak telgrafın ihtiva ettiği ma
lumat bize çok şayanı dikkat 
göründü. Diğer taraftan dünkü 
posta ile gelen (Taymis) gazetesi 
de aşağı yukarı ayni havadisi 
teyit ediyordu. Bu itibar ile 
mesele bizim nazarsmızda bir 
kat daha ehemmiyet kesbetti. 

İtalya ile Fransa arasında halli 
imkansız görün '!n bir rekabet 
vardır. Dünyanın her tarafında 
bu iki devletin menfaatleri ta
ban tabana zıt bulunmaktadır. 

Bunun için sık sık iki mem
lek(ll diplomatları arasında lisan 
münakaşaları oluyor. Bu arada 
bilhassa 1talyan Başvekili M. 

Musolininin sözleri nazan dik
kati celbediyor. Hatırlarda 
olduğu üzn ~ M. Musolini ge
çenlerde Fransaya hitaben çok 

şiddetli bir nutuk söylemişti. 
O vakıt bu nutuktan bahseden 
" Tan n gazetesi M. Musoliniyi 

harbi umumiden evvelki Alman 
lmperatoru ikinci " Vilhelm ,. e 
beozetmitti. 

Fakat mesele yalnız diplomat
~arın dil dövüşmesinden ibaret 
ıe:almıyor. İtalya ve Fransa re
ıcabetinin en büyük tezahürab 
iki memleketın askeri teşkilat
ları, askeri hazırlıklan üzerinde 
de görülüyer. Londra konferan
sında ltalyan murahhası ltalya
nan Fransaya muadil bir bahri
yesi olması iddiasını ileriye 
sürdü. Bu iddiayı Fransızlar 
kabul etmedi. Arn!.'a İngiltere 
girip her iki memleketi anlaş
bracaktı. Bundan da bir netice 

çıkmadı. Bunun üzerine İtalya 
hükumeti vasi bir bahriye inşaat 
programı tar.zim etti ve la 
programın tatbikine girişti. 

Şimdi berri sabada askeri ha
zırlıklar başlıyor. İtalyan ber
riyesioe 500 milyon liret bir zam 
yapılıyor. Bu zam ehemmiyetsiz 
bir şey değildir. Buna mukabil 
Fransanın da bugün bütün Av
rupada en büyük askeri bir 
devlet olduğu malumdur. Ve 
ayni zamanda geçenlerde askeri 
bütçesine mühim zamlar yapıldığı
m Fransız Başvekili M. Tardiyö 
ifıa etmiştir. Binaenaleyh gerek 
İtalyanın, gerek Fransanın tesli
hatları mütemadiyen artırmaları 

mutlaka günün birinde mühim 
neticeler verecektir. 

Vakıa gerek ltaİya, gerek 
Fransa teslibabn tezyidi husu
sundaki mes'uliyeti kendi Üzer
lerine almak istemiyor. Kabahati 
ötekinin üzerine atıyor. Fransa, 
İtalya hazırlanıyor da onun için 
ben de silahlarımı artırıyorum 

diyor. İtalya ise ayni sözü tekrar 
P,diyor. Hu asa her iki memleketi 
de müdafaa vaziyetinde bulundu
ğundan babsediyor. 

Acaba işin hakikati nedir? 
Hakikaten tecavüzi hazırlık 

yapan memleketlerin bile daima 
müdafaadan bahsetmesi mutat 
olduğu için, diğer memleketler 
ve milletler için işin mahiyetini 
anlamak çok müşküldür. Maama

fih ortada muayyen bir hazırlık 
mevcut olduğuna göre mutlaka 
bir tarafta tecavüz fikri var 
demektir. Bu tecavüz fikrinin 
ltalya veya Fransa tarafında ol
ması veyahut bu memleketlerden 
birinin diğer memleket aleyhine 

harekete geçmesi ikinci derecede 
ehemmiyeti 'baizcUr. Onun için 
Türldye gibi Avrupanın Dir kö
şesinde duran memleketler için 

günün birinde ltalya ve Fransa 
rekabetinin bir harp çıkarması 

ihtimalini hiç habrdan çıkarma
mak lazımdır. 

.AlJuHet .A.suH 

Yunan Hariciye 
Nazırı 

BriJ.kselde itilaf name 
hakkında ne diyor? 

Lö Suvar gazetesi muhabirinin 
Brükselde Yunan hariciye na
zırı Mösyö Mibalakopulos ile 
olan bir mülakabnı nakletmek
tedir. Hülasası mükaddema bil
dirilmiş olan bu mülakata kari

lerimize aynen nakletmekteyiz. 
Yunan hariciye nazırı Yunanis 
tanla Belçika arasındaki müna
sebattan gayet samimi bir lisanla 
bahsettikten sonra demiştir ki: 

- Yunanistan Anadoludaki 
elim hadisabn ferdasında milli 
kuvvetlerini takvıyeye ve kom-

şuları ile olsun, btitnn Avrupa 
milletleri ile olsun dostane mü
nasehat tesisine sarfı gayret 
etmiştir. Netekim Türkiye ile 
olan ihtilaflarımızı bile tesviye 
ettik. Bu, Avrupanm cenubu 
şarkisinde sulh ve musalemeti 
takviye edecek bir keyfiyettir. 
Bilirsiniz ki eski dünyanın bu 
kısmı cihana uzun müddetlen
beri baş ağrısı olmuştur. Biz 
sulha hakikaten teşne olduğu

muzdan her tarafta hakem ve 
dostluk siyasetini takip ediyo
ruz. 

Mösyö Mibalakopulos muhabi
rin diğer suallerine cevap ola
rak demiştir ki: 

- Avrupa memaliki mütte-

Şark hududumuzda sık sık 
silah patlıyor, kan dökü-

lüyor. Bütün dünya bilir ki bu 
fena hadiselerin hiç birinden 
hissemize düşecek hiç bir azap 
ve utanç yoktur. 

Biz, ancak toprak ve şeref uğ-
runda onları tepeliyoruz. Daha ev
velleri bu kanlı hadiseler cenup 
taraflarında da olurdu. Fakat 
bir farkla: Cenuptab.iler kaçak
çılık, şahsi kin gibi şeylerden 
ileri gelirdi. Şimalden yapılan 
sarkınblıklarda daha tehlikeli 
ve daha tümullü kastlerin cana
var sıntışlarmı görüyoruz. 

Kaç gündür gazetelerde gör
dümüz "Ağrı,, dağı meselesi, 
bu türlü vak'alann en sinirlen
diricilerinden biridir. Frenk ga
zeteleri içinde bilhassa İngiliz 
matbuatının mübalağacı adeseler 
arkasından seyrettirmek istedik
leri bu hadise, yalnız bu tema· 
yül itibarile ehemmiyetlidir. 

Anadolu ajansının verdiği ha
berde bu gayretin manasını ta
mlıyan bir nokta vardır. 

Son Ararat haydutluğu, çapul
culuktan başka bir de irticai gaye 
güdüyormuş. Haydutlukla siyaset 
arasında münasc:bet aramak ga
rip görünür, amma ne yazık ki 
bu bir vakıadır. Misal için tari-
hi karıştırmıya lüzum yok. Ef
ganistanı yangın ve k...ın içinde 
bırakan ihtilali, haydutluk bes
lememiş miydi? Bir Lavrens çık-
mış, o topraklar üstünde babayı 
oğula düşman etmiş, kardeşe 

kardeş kanı döktürmüştü. 
" Ağn " mn karlı sırtlannda, 

şimdi bombalarımızla parçalanan 
haydutlar da demek böyle bir 
silindirli, fraklı cininin kirli ma
şaları imişler. 

Dava bu şekle girince elbette 
tenkilin şiddet derecesi de de
ğişecek. Çünkü bugün Türkiye· 
de ini bir nabız birliği yapan 
hadiselerden biri de inkilaba 
yan bakmaktır. Aşiret atlıları, 
dağın sarp kayalıklarına, İran
dan gördükleri himaye veya 
kudretsizliğe güveniyorlarmış. Ne 
boş hülya !.. inkılabı yapan kuv
vet, isterse o dağlarm üstünden 
kuş uçurmaz. Kendi aşiretlerine 
hükmünü geçiremiyenlerin ac
zine hürmet etmek te elimizden 
gelmez. Hem kim bilir, belki 
bu satırlar oralara gitmeden 
hudutlarda ikide birde sancıla, 
nan Ağrı dağına ameliyat yapıl
mış ve derdin bir kerre daha 
nüksetmemesi temin edilmiştir. 

Segga4 

Bir kaptan --Denize duftü, boGuldu 
Haber aldığımıza göre dün 

akşam Amasra limanında bulu
nan Knçük İnönü vapwu ikinci 
kadtam Ali bey karaya çıkmış, 
bir kaç kadeh rakı içmiştir. 

Mumaileyh gemiye dönmüş 
uyumuştur. Aradan iki saat geç
tikten sonra midesi bulanan Ali 
bey gUverteye çıkmış ve muva
zenesini kaybederek denize düş
müştür. 

Ali bey boğulmuş, cesedi bu
lunmuştur. 

hidesi teklifine henüz memleke
tim namına cevap vermedim. 
Fakat böyle bir sulh isrine karşı 
Yunanishnda fevkalade teveccUh 
vardır. Bulgarlara üç seneden~ 
beri samimi bir hakem usulü ile 
aramızdaki nakdi ihtilafların 
tesviyesi teklifinde bulunuyo
rum. Bu bapta fazla bir şey söy
liyemem. 
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İki kardeş arasında 
Zeydunun Melikeye karşı gösterdiği irtibat 

Haldunun içini üzüyordu. Fak at •.• 
Bu muhakkak ki böyle idi. 

Yoksa Mesrure Melikeyi bu ka
dar bimaye etmez ve onun kur
tuluşuyla bu kadar alakadar ol
mazdı. Bu kadın Meli~enin Zey
dunu sevdiğine emindi. Haldun 
içinde b:r ıstırap duydu. Yani 
başında yatan ve muvaffal ı1e
tinin rüyalarını gören cesur ve 
yakışıklı genci kıskandı. Sinirle
rinin üzerinden sanki ölümün 
buz gibi eli geçiyordu. Fakat 
bu asil genç, kendini çabık top
ladı. Hislerini yenerek vazifesini 
düşündü. Amcasının kızı onu in
tihap etmez de kardeşini intihap 
ederse ne olurdu? Onun vazi
fesi amcasının kızını hemşire te
lakki etmekti. 

Haldun kafasını yastığına koy
muş ve dalmıştı. 

Başanı tekrar kaldırdığı zaman 
içinde kıskançlık tan eser duymi
yordu. Fakat onun yerinde bir 
zaaf ve korku vardı. Bu korku 
kime karşı idi? Muhakkak ki 
Mesrureye karşı idi... Haldun 
bu kadınla nasil uğraşacaktı? 
Onun aşkı gelip geçici bir he
ves değildi. Onun kalbile oyna
namazdı. Mesrure gençti, güzel
di, asil ve fedakardı. Fakat 
Haldun onun aşkım içinden at
mak istiyordu. Bunun için ne 
yapmalı idi ? Haldun buna ce
vap veremiyordu. İs oluruna gi
decekti. O halde Halduna dü
şen vazifesini yapmak ve ne 
olursa olsun neticeyi beklemek. 

Zeydun uzanmış ve kollarını 
uzatmıştı. Kolların~n yaralan ouu 
mustarip ettiğinden Zeydun in
lemiş, Haldun koşarak ona yar
dım etmiş ve kaldırmıştı. İki 
kardeş giyiniyorken, dışarda nö
betçilerin gidip geldiklerini du
yuyorlardı. Bunların vazifesi, 
esrarkeşlerm buraya yaklaşma
larına im.kin bırakmamaktı. 
Emir Haydar, kıymetli misafir
lerinin muhafazası için fevkalade 
tertibat almıştı. Misafirler, kule
de ikamet ettikleri halde, kapı
ları gece gündüz sıkı bir muha

faza altında idi. Gerçi bu iki 
kardeş Masyas kalesinde bulun
duklan zamanda muhafaza altın
da idiler. Fakat bu iki muhafa
za arasında dağ kadar fark 
vardı. Orada iki kardeş muha
faza altında oldukları halde zırh
larile yatıp kalkıyorlardı. Fakat 
burada buna lüzum yoktu. 

Zeydun, nöbetçilerin adımla

rını dt:-.1duğu zaman titremiş : 

- Bu sesler beni üşütüyor, 
demişti. Demin gözlerini açar 
açmaz, bizi gene Cebelin misa
firhanesinde sanmış, etrafımızda 
katillerin dönüp dolaştığına 
zahip olmuştum. Sana doğrusunu 
söyliyeyim mi, ben artık dağ
lardan kalelerden, dar köprü
lerden bıktım. 

Bundan sonra artık dümdüz 
bir yerde yaşamak istiyorum. 
Memleketteki evimizi özlüyorum. 
Orada bir müddet tenbel ten
bel esnemek, rahat rahat do
laşmak emelindeyim. Sen ister-

' sen Cebelin güzel kokulu bah-

çelerinin, altın kadehlerle şarap 
dağıtan kadınlarını ve alemin 
maceralannı tercih et! 

Haldun cevap verdi: 
- Ben de bu şeyler aramı

yorum. Fakat biliyorsun ki evi
miıden çok uzaktayı~. 

-Ben senin böyle şeyler ara
madığını biliyorum. Fakat bu 
şeyler seni arıyor. Söyle baka

lım, Mesrureden ne haber? Ben 
uyuyorken onu görduıi mü? 

- Hayır kimseyi görmedim, 
ara yerde yalınız senin yaralarım 
temizliyen, sarğılarını değiıtiren 

adamları gördüm. Yalnız diin 
akşam Emir Haydar uğradı, ve 

Melike ile Mesrurenin senin gibi 
uyuduklarmı söyledi. 

- Çok memnun oldum. On
ların istirahatleri bir kazançbr. 
Fakat şu Mesrure ne y3man 

kadın! Sanki alevden bir kalp 
ve çelikten sine! Sonra bu ka-

dının güzelliği akıllan oynatacak 
derecede. Hanı elimde olsaydı 

bu kadını mutlaka severdim. 
Sen de böyle düşünmiyor mu
sun? 

Haldun yalınız l<ısaCL 

- Hayır, dedi. 
Zeydun dev::ıım ,.tt:. - ~1 T 

- Ben bu kadulın benimle 
az meşgul olduğundan memnu• 
num. Fakat onu takdis ve teb· 
cil ediyorum. 

Dişarıdan kopan bir gllrültn 
muhavereyi: kesti. Zeydun nere
de bulunduğtınu unutarak kılıcı
nı yakaladı. 

Bir lahza sonra kapı açılmıf 
ve Haydar içeri girerek onlan 
selamlamışh. 

Hal hatır sorulduktan sonra 
Emir Haydar iki gencin kahra• 
maolıgını takdir etti ve onlann 
hakikaten çok değerli, ve çok 
şerefli gençler olduklannı soy
ledi. !ki genç, bu bOylik ve 
yaşlı askerin takdirlerini derin 
bir şükranla karşıladılar. 

(Bitmedi) 

Yarım a ıır eııvJkl : 

VAKiT 
2 Temmuz, 1880 

··----···· .... ··············-···--........ --.-.. 
(Edirne) g4Zete5fnde 

görliımuştifr 

«Derseadete gidllp bir Lu-· 
çuk mahtanberu avdet etmi
yen Edirne Adliye mfifettifi 
seadetlô Todoraki Efendinin , 
lskeçeden bir hayli tiitiln te
darik edüp Karaağaç iskelesi
ne nüzul ile oradan vapura 
getüreceği sırada bandırolsuz 
olduğu mezkôr iskele Rüsu
mat kolcusu tarafından haber 
alınması üzerine milsadere kı
lınmış ve cezayıni nal. d:Si v~r
mediği cihetle Rüsumu Sitte 
nezaretinden Adliye nezareti 
celilesine müracaat edilmiıtir.» 

Efendü mumaileyhin öyle 
bir hareketi ihtiyar eylediği 
muhakkak ise, hessilf edilür. 

1 

1 
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B;r kaç lamba ile 
aydınlatılmalıdır 

1 Memleket haberleri 1 
Ankara kedileri 

ıslah ve teksir ediliyor 
Ankaramn fen müesseselerin· 

den merkez laboratuvarında halen 
baytart itlerle meıgul olunmakta, 
muhtelif hayvan hastalıkları için 
afllar ve aeromlar istihzar edil
mektedir. Kuduz vekayü için 
ıimdilik yalnız mDıahede yapıl
maktadır. Mfiesseıenin bir kıs· 
mmda bnttın dDnyada meşhur 
olan ve son zamanlarda pek aza
lan Ankara kedilerinin cins iti
barfle ıslah ve teksiri işile de 
meşgul olunmaktadır.Mncssesede 
lııilen dokuz damızlık kedi vardır. 
Bunlar bu sene 14 yavru vermiş· 
Jenlir. 

lzmir hapisanesinde 
bir hadise daha! 

_ lzmirli re~klerimizin yazdığma 
nazaran lzmır hapisanesinde bir 
hadise . daha olmuş, bir yer me• 
ıeleainden kavga çıkaran iki 

katil mahkümu ucu sivritilmiş 
demir parçalan ile biribirlerini 

ve bu 8-!ada mahküm çocuklar
dan Oçlinü yaralamışlardır. Ar-
bede miifküJatla basbnlmışbr. 

- :Q~ 

Kzymetli bir eser 
Birinci asırda yapılmış, kıy

metli bir vazo kırığı İzmirde 
kuyumcular çarşısında sablırken 
naz~ dikkati celbetmiştir. 

GnmOşten olan bu kırık parça 
lakenderi kebirin babası Filip 
zamanına ait kabartma resim
lerle doludur. Bu parça bir ku-

, yumcuya ait bulunmaktadır. Bu 
eser lzmir mOzesine maledile

. cektir. 

Caddelerimize yenidan 500 
lamba asılması kararlaşbrılmiştır. 

Bu lambalardan bir kaçının Te· 
pcbaşı~le Beyoğlu arasındaki 
dar ve karanlık sokaklara asıl-

ması lazımdır. Bu sokaklar ka· 
ranlık yüzünden bir fuhş borsası 

halini almıştır ve ne zamandan 

beri bunun önüne gcçilememiıtir. 
LAmbalar takılınca, karanlıkta, 

ahlak düşkünii olan bu kimse
lerin marifetlerini yapamıyacak
lan tabiidir. Zabıta kuvvetinin 
önüne geçemediği fuhşa, bir kaç 
limba mani olacaktır. 

Deniz filomuz lzmirde 
Başta Amiral gemisi Mecidiye 

olmak üzere beş parçadan mü
rekkep bir deniz filomuz İzmire 
gitmiştir. 

5 aydır maaşsız! 
" Yeşil Gireson ,, gazetesinin 

yazdığına nazaran Gireson mu· 
alJimleri beş aydır maaş alama
makta ve müşkül vaziyetlere 
düşmüş bulunmaktadırlar. 

Refikimiz, Giresonun hususi 
muhasebesine vekilet tarafından 

yardım olarak kabul edilen tab

sisaba gönderildiği bildirilen 

kısmın el' an gelmemiş olduğunu 
kayt ve şikayet etmektedir. 

oe 
i\ta Bey 

Polis müdüriyeti ikinci şube 

müdür muavini Ata Beyin ikinci 

şube müdürlüğüne tayini haberi 
henüz teeyyüt etmemiştir. 

Çanakkale Nafia baş mü
hendisliğinden: 

Çaııakkam Nafia dairesi için atideki şerait tahtında imtihanla 
Ye 150 lira ilcreti maktua ile bir baş makinist alınacakbr. 

1 - Talipler Buharlı ve Mazotlu silindirlerde çalışmış olmalan 
ye tamirabm bizzat yapabilmelidirler. 

2 - 8q makinist bir imalathaneyi idare edecek iktidarda ola
$kbr. imalAthanade T oma ve Tesviye makineleri mevcut olduğu 
gibi dökmecilik ıubesi de vardır. 

3 - Talipler İstanbul Şehremaneti heyeti fenniyeuinde imtihan 
edileceklerdir. 

4 - Talipler Temmuzun on beşinci gilnilne kadar Şehremaneti 
heyeti fenniyesine müracaatla kayıtlarını icra ettirmeleri ve heyeti 
fenniye tarafından tayin olunacak imtihan günüQde isbiıb vilcut et .. 
melidirler. 

5 - Evrakı imtihaniyye heyeti fenniye tarafından tatbik olu
narak ehliyeti haiz olduğu tebeyyün eden intihap olunacakbr. 

500 ton yerli .kok kömürü 
münakasası 

'Gazi Orta mualliın mektebi mü
dürlüğünden : 

Ankara Gazi muallim mektebi için alınacak 500 ton yerli kok 
komllril iki temmuz 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve 
kapah zarf usulile mDnakasaya konulduğundan şartname suretleri
nin hergOn mezkflr uıektep idaresinden alınabileceği ve münakasaya 
iftirak edeceklerin % 7,5 muvakkat teminatlannı Ankara mektepler 
muhasibi mes'ullllğüne yabrarak usulu dairesinde tanzim edilmiş 
teklif mektuplanm 22 temmuz 930 salı ihale günii saat 16 da 
Ankara mıtakası Maarif Eminliğinde teşekkül edecek olan 
mektepler mllbayaat komisyonun reisliğine tevdi eylemeleri 
Ub olunur. 

Takdir varakası kazanan ;ı Temmuz Çarşamba 930 

okuyucularımızın isimleri 
Üsküdar 

(149) Erenköy istasyon gazinosunda 
Mehmet Nuri B., ( l SO)Erenköy cadde
bostanı merhum yaver Cemal paşa 
köşkünde Tank Recai B , (151) Eren· 
köy Enver paşa mektebinde Semih Naci 
B., (152) Maltepe Remzi pş. köşkünde 
KA.miran Tevfik R • (153) Bostanci Ca· 
mi sokak No. 141 Rükneddin B,, (154) 
Bostancı Şevket pş. köşkünde Berin H, 

(155) Kadiköy Cevizlik Hasırcı başı soka· 
gı No. 48 de Kadriye H., (156) Kadı
köy Kurbağalı birinci sokak N. 66 Aliye 
Ali H. , ll 57) Kadıköy Moda sakızağacı 
şair Nefi sokak No. 5 Hanife Hamdi 
H, (158) Kadıköy Yeldeğirmeni N. 21 
Sent Ôfemiden Turban Necip Hı (159) 
Kadıköy Kemal pş. mektebinden 315 
Hadice H., (160) Kadıköy Acıbadem 
No. 27 Şaziye Refik H. (161) Kadıköy 
Yeldeğirmeni Kahve sokak Miralay Suphi 
B. kerimesi MücellA. H (162) Kadıköy 
Yeldeğ:irmeni Kahve sokak miralay 
Süphi B. kerimesi Muaala H, Kadıköy 
(163)Kadıköy Kahveci sokak miralay 
Süphi B. kerimesi Selma R, (164) Ka· 

numara 14 de Hale H. (209) Askcrt 
merkez hastanesi operatör Abdüsselam 
B, vasıtasile Necdet B. (210) Telgraf 
muhasebesinde Hilmi B. mahdumu Müj· 
kAn B. 

Bursa 
(211) Arap Mehmet mahallesi nu

mara 1 Lütfü B. (212) Hisar Tahtalı 
mescit mahallesi numara 7 Ismail Hak
kı B. (2 I 3) Eski Balıkpazar Kalburcu 
ııokak numara 12 Kemal B. (214) Pos
tane karşısında Osman Efendi lokanta· 
sın da numara 204 Basrl B. (2 ı 5) Tütün 
inhisao ziraat muhasebecisi Ali Saip B. 
kerimesi Saniye H. (216) Gazi Paşa 

caddesinde kahveci Mustafa Efendi 
mahdumu İsmail B. (2 I 7) Slvasiler ma
hallesi numara 27 de H Fethi B. (218) 
Mudanya bakkal Yanyalı İbrahim Efen· 
di mahdumu Arif Kemal B. (219) Reyhan 
paşa mahalesi Kalender çıkmazı 1 nu
maralı hanede Bursa lisesinden Mustafa 
Kemal B. 

(Devamı var) 

dıköy Mühürdar Karakol sokak 37 No. 1--------------11 
Alis H, (165) Kadıköy Doktor Hikmet 
B. oğlu Nejad Hikmet B., (166). 

Bakırköy 

Bakırköy İstanbul caddesinde Süley
man Ramı B. (167) Yeşilköy Yakutcu 
sokak No. 1 Selçuk Vasfi H , ( 168) 

Bakırköy Yenimahalle No. 61 de Orhan 
B., (169) Bakırköy Yenimahalle No. 61 de 
Sabiha H, (170) Bakırköy Yenimahalle 

No. 59 Zinet H., ( 171) Bakırköy Yeni 
mahaUe üçüncü sokak No. 57 Vahid 

Eşref B., (l 72) Bakırköy Yenimahalle 

üçüncü sokak No. , :S7 Nihat Eşref B., 
( 173) Bakırköy Yenimahalle üçüncü so

kak Nihal Eşref H.(174) Bakırköy Yeni 
mahalle üçüncü sokak numara 57 Ne
riman Eşref H (17 5) Bakırköy ta. yya
red Fethi B. sokak Numara 9 Ay~e H. 

,_ (176) Bakırköy Yenimahalle üçüncü so· 
kak numara 31 Vedia H (177) Bakırköy 

Hatboyu caddesinde numara 10 Osman 
Şinasi B. (178) Bakırköy Yeni mahalle 

fınn sokak numara 26 Neci! H (179) 
Bakırköy Yenimahalle 59 numarada Saa· 
det H. (180) Bakırköy Yenimahalle 51 
numarada Rasiha 1 J. ( 181 ) Bakırköy 

Sakız ahaç Taşyalı sokak numara 8 Va
he Manavyan H. ( 182) Bakırköy Sakız 
ağacı 31 numaralı Kiray Osman B. 

Buğazıçl ve Adalar 

(183) Arnavut köyünden Hayriye 
Emin H. (184) Çubukluda komiser mu· 

avlni Ali Rıza B. oğlu Recep B. (185) 
Arnavut köy köşk caddesi No. 2! t'at-

ma. H (186) Yenimahalle Bağlar yolun· 
da 14 No. taşçı Ali B. evinde Selma 
Atıf H. (187) Ortaköy Uncu sokak nu-

mara 45 de M. Server B. ( 188) Çengel 
köyünde Turgut B. (189) Kanlıca sıhhi· 
ye sokak numara 1 Ertuğrul Şükrü B. 
(190) Büyük ada ilk mektep sınıf 5 den 
Sabahattin B. (191 ) Küçük Bebek numa

ra 28 de Şerife H. (192) Büyükdere 
Fıstık suyunda Adalet Ali H (I 93) 
Büyükderede fıstık suyunda LOtfi Ali B. 

Ankara 

(194) Kız \isesi. slnıf 2 Pakize Tevfik 
H, (195) Sıhıyye VekA.leti mutehassıs· 

lerinden Seyfi B, kerimesi Sacide H 
(I 96) iktisat Vek!leti muhasebesi memur 
larınden Adil B. mahdumu Hayat B. 
(197) Erkek lisesinden 62 Ferid Güneri 

Ticarette muvaffakiyet yal
nız it bilmiye değil, mües· 

ıese yerinin 

MERKEZ 

bulunmasına da bağlıdır. 

ORHftn RfY Hftnl 
TEKMiL 
veya: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .• 

ANKARA CADDESİN
DE VAKiT YURDUNA 
MÜRACAAT EDİNİZ. 

B., (198) Gazi ilk erkek mektebi sınıf 1--------------
4 den 64 Medih B., (199) Kız lisesin-

den 6 No. Ju Perihan H., (200) Gazi 
Erkek mektebinden 145 Şükrü B., (201) 

. . ' . : . ; . l'I:- ~o '; .•.. ~~-· .'(!: t .... ~.: '<,,;.·'" ~'1r.:·,.,~~li7.;iJl 
- : ': . • • ... :.!"'"' ~ ~~.,.,. '. 

• , • ' - .. •',, • ... • .. .:\/-- ti 

ORTA OYUNU 
Dahiliye yaveri Arif B. kızı Leman H., 
(202) Ziraat bankasından Osman Nuri Milli orta oyunu heyeti Ana-
B. kızı lise talebsinden Saadet H , (203) doluhisarında Küçüksu mesire
Musevi ilk mektebinde Turhan B. • (204) sinde Cuma günleri saat 16 da 
Tabakhane caddesi No. 29 Kaya 8., icrayı lubiyat edecektir. 
(205) Gazi Erkek merktebi 125 Dündar lrr.~~~~~~~~~~~~~j 
Bey. adana Doğum ve Kadın hastalıldarı 

mütehassısı 
(206) Yanık orozdibak civarında ber- Doktor 

'r 

.. 

Hariçte 

1 aylı~ Kurut 150 

3 " .. 
6 .. .. 
12 .. " 

Safer 

1349 

400 
750 

1400 

Bu geceki Ay 

dahilde 

-
800 

1450 
2700 

... 

Gtınepn do§u~u: 4,33 - hatı11 : 19,45 
Ayın do~u~u : 11,52 - bahıt: 23.55 

Namaz vakitleri 
!aJtah Ôfle lJdıaciı A.Jqa.. y abı lmulc 
2.3ı J2,18 Ul,19 19,45 21,47 2,13 

HAVAı 

As' eri rasat umum mtrk.tzinden. 
alınan mala.mata zDre: 
Hava tazyiki ve de/i§mest: 

Memleketimizi kaplamıı bu· 
lunan Akdeniz düşük tazyiki 
kuvvetlenmektedir. 

Hava nasıl olacak? 

Hava memleketimizde bu· 
lutlu, orta Anadolu yağmurlu, 
rlizgir ekseriyetle ıimal, ce
nup mmtakasında cenubi isti
kametlerden mutedil ve şark 
mıntakasında kuvvetli ese
cektir. 
Hava nasıl geçti? 

Hava memleketimizde ek
seriyeUe bulutlu, rüzgar umu· 
miyetle şimalden , cenupta 
cenuptan mutedil esti ve orta 
Anadolunun garp kısmı yağ
murlu ve şimali şi\r~~ mJlltJ; 
kası fırbnalı geçti. 

Dün slat 15 te sıcaklık.: 

Cenubi ıarki Anadoluda 37, 
Trakya, Marmara, cenubi ve 
orta Anadoluda, Adalardenizi 
sahillerinde vasati 29, Kara· 
deniz sahillerinde vasati 26 
santigrat kaydedilmittir. 

Radyo ı 

Bu akıam Ankarada 

taj. 

Saat 19 R. C orkestrası: 
I - Keten: Uvertür Kadim Roma. 
2 - Berliyoz: Suit Trayen a Kar· 

3 - Amadel: Serenat lnvanQ. 
4 - Grik: Andante sonat 
5 - Delenj: Vals. aramızdaki glbL 
6 - Mozar: Marş Türk. 
Saat 20.40 ajans haberleri, 21 

Cazbant 

Sinemaları 

Alkazar - Ha.kimci cihan 
Alemdar - Katil dudaklar 

Beşiktaş Hilll-blr yetim•n rom:ın 

Ekler - Pcresti~ 
Elhamra - Üç nikAh 

Etuval - Cengiz evladan 

Fransız - gönül isterse 

Majik - Talili T ot 

Melek - Gece bizimdir 
Opera - Kollejde bir vaka 

Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy - Kadın 

Eğlence yerleri ı 

Garden Mezeyi Balet, Bekcfı, 
Vantura 

Tilrkuvaz - Tize, ve Udjn!. 
TarsoY ber İbrahim E.fendi oğlu Ali lhsan B. H •• • N ı•t 

(207) 106 ınc:ı sokak 8450 numaralı her· useyın aş 1 Tepeb:ışı bahçesi-Varyete,sine:na 
ber lbrabim efendi dükkAnında Ali oğlu Türbe, eski Hilaliah!Der binası 
Jhsan B. (208) Kuru köprü civan Her· No. 10 Telefon: lst. 2622 
maki mahallesi Kara Ali zade sokağı ~~~~~~~~~~~~!!!!i!IJ 

Taksim " " ., 
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Zirai hayat 

lktısat vekaleti Metoroloji 
Enstitüsünün haftalık fenoloji 
raporundan : 

Beypazarı - Buğdaylar sa
rarmış ve bazı yerlerde biçilme· 
ye başlanmıştır. Haşhaşlar top· 
lanmaya başlanmıştır. 

Bursa - Hububatın hasadına 
devam edilmektedir. 

Edirne - Dut ve meyva fi
danlarile güllerde sürgün göz 
aşrnna başlanmıştır. Bazı yerlerde 
hububatın harmanı yapılmaktadır. 
Bostanlara püseronlar inz ol
muştur. 

Sungurlu - Yağan yağmur
larm pamuk, mısır ve nadas 
tarlalara faidesi olmuştur. 

Kepsut- Civar köylerde fazla 
tarla farelerine tesadüf edil
mektedir. 

Kütahya - Meyvalar umumi
yetle kemale gelmiştir. Haşhaşlar 
toplanmaktadır. Hiponomot ha
feresi ağaçlarda koza halindedir. 

l)oQ-unı 
Müdafaai MiUiye Vekaleti he

sap işleri şube iki mümeyyizi ve 
ta~rir . kardeşimiz Gayyur beyin 
yegenı Ahmet Müeyyet beyin 
bir kerimesi doğmuştur. Ailesini 
tebrik eder ve nevzada uzun 
ömür dileriz. 

Açık muhabere 
Erenköyünde Perihan H.a: 

Bu sene kurslar açılınıyac:ıkar. Orta 
mektep tahsilini bitirmiş olılu~unuza gö
re 80? kuruş a5ll maaşla ilk mektep 
muallım mua\ini tayin eailebilirsiniz. 
M~rif idaresine müra~aat ediniz. 

Küçük haberler 1 
yeni kibrit şirketi- Kibrit inhi-

satı i~letme ~irketi dünden itibaren 
fa.ıli\· ete başlamıştır. 

Yeni Belediye azaları - Şehir 
me lı. 1 fçin ) eni ~ apılacak intihapta Is
tanhu_ldan 60. mülhnkattan da 6 kişi 
beledi\ e azası olarak :,eçilecektir. 

Hililiahmerin ziyafeti - Hildli
ahmcr cemi) eti merkezi umumisi 23 
ternmuzda ı\larmar:ı kö~künde hir gar
dcn parti \"erecektir 

Ankara Telefonu _ 1 temmuz 
I9~q da ba~lıyan Ankara-İstanbul teleto~ 
nıınuıı bir sene zarfında 67.393 mükct
leme ceryan etmi~tir. 

Komsiyoncularm şikayeti _ 
Gümrük komisyoncuları rıhtı msız ver· 
de_~ nhtım parası alan rıhtım şirk~tini 
mudafaa eden gümrük başmüdürü S -{" 
B·d eyı 

. ı an etmeğe ve ayrıca Ankaraya bir 
murııhha.s göndermeğe karar \.'ermiŞlerdir. 

~a~ı köprüsü - Yeni yapılacak 
<?azı koprüsünün keşif bedeli 5 milyon 
Iırııdır. 

Gümrüksüz eşyalar- Eskiden 

l Temmuz 930 

Borsalar 
Kapandı 

Kambyo 

1 Jngillz liraa1 Kr. I 033 50 
"T .I.. mulı:ablll Dolar 0,4 ." 8 

.. • .. • . .. ... .. . 
• • ... ... 

.. . .... ... 

Frank 
Liret 
Belga 
Drahm 

b. Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
Slllng 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pen~ 

20 Ley Kuruş 
1 Türle lirası Dloar 
· Çervoneç Kuruş 

Nukut 

1 !sterlin Cf nglll:ı:) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frıuık [Fransız 
20 Liret [ ltalya 
O Frank Belçika] 
O Drahmi [Yunan] 

20 Frank [lsvlçrel 
O Leva 1 Bulgar) 
1 Florin (I<'efemenk] 

20 Kuron (Çekoslovak 
1 Silin~ 1Avusturya) 
1 Pezeta !ispanya] 
1 Rayşmarkf Almanyı] 

ı Zloti , Lehistan 
ı Pengö Macarlstao 

20 Ley [Romanya] 
O Dinar Yugoslovyaj 
ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecldtre 
Bankno 

Borsı 
harici 

JH7 
8 ü7,50 

'37 
:> 

1033 
21 J 

30 

24'ı So 

ıcaret ve zahir€ 
l'"latlar Ticarttt boraaaı kltlbtıuınımWtt 

tarahndam •erllmf ttr 

BuA<fay 
Yom uşak 
Siınter 
Sert 

Okka.ı 
Aaamı A..-r 
K.P. K. p 

9 12 

10 
- Zahireler -

Çavdar 6 35 
~ 20 
'l ~fi 

12 20 

11 

Arpa 
Mısır 
Vu~·-

6 80 
8 

Vichv en mükemmel 
~ ~ sayfiyedir. Ayn. za· 
J'~ ~·~da ~ulannın ~assai 

O rı- şıfaıyesı ve gazınola-
rının müteaddit eğlen
celeri ve cihantümul 
müsamereleri ile mü
temayizdir. 

Tafsilat: Syndıcat d. 
Initiative, Vichyden lc'iiir. 

lAREINE DES '" 
VILLES D'EAUX I 

Y~_rli -~~kelelerden gelmiş gibi gösterilerek Doktor 
gu~ruk resmi verilmiyen eşya hakkında Ihsan Şu·· kru·· 
yenı tikikat yapılacaktır. 

Beşiktaşta otobüs - Beşiktaş ile Sinir hııstalıklan mUtehıısma 
\ ıldız arasında orohüs işletilmesi emanet 
tarkfından tram,·ay şirketine bildirilmiştir. Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ! 

y l l kadar Tepcbaşı 73. Tel. Beyoğlu 
unan ı arla münasebat - 86 9 2, Kadıköy 4 

Türk- Yunan donluk \'e hakem muahe- jill----------··-...jll 
dleri müzakeratına bugünlerde Ankara
da başlanacaktır. 

iki talebemiz - Ticaret .ıda~ı 

hesbına Lozanda okuyan talebelerden 
Burhan ve Fransada tahsilde bulunan 
l\'lazhar B. ler dün şehrimize gelmi~lerdir. 

Spor meraklılarına m-ü.jde: 

Galatasaray- Fenerbahçe 
t:fJ MAÇI 

Kolurnbia 
Plaklarında çıkmıştır. 

[ ____ M_a_h_k_e_r_r_ı_e __ v_e __ ı_c_r_a __ i_ı_a._A .n .... ı .. a.-.r_.ı ___ ~] 

Gayrı nenkul nıalların 
açık artırma ilanı 

lstanbul 4 cil icra mem11.rl11.J!u.ndan.: 
Açık arbrma ile paraya çt:.vrile
cek gayri menkulün ne olduğu: 
kigir bir bap hane. Gayrı men
kulun bulunduğu mevki, mahal
lesi, sokağı, numarası: F eriköy 
DaYutoğlu S. a. 4 M. c. 32 No • 
hanenin tamamı takdir olunan 
kıymet 7070 L. 

Artırma yapılacağı yer, gün, 
saat: lstanbul 4 en icra daire
sinde 4-S.930 t. 14 ili 16 ya 
kadar. 

lstanbul 4 ünaı .cra dairesinden.: 
Emil Fuat efendinin llyas 

Ressam efendiye olan borcundan 

dolayı mahcuz olan Büyükada 
Aziziye sokağında 5 ve 87 No. Jı 
maa bahçe iki bap hanenin 48 
sehimden 14 sehimi milzayedeye 

vazolunarak 1500 lirada talibi uh
desinde olup bu kere % 10 zamla 

on beş gün müddetle ihalei kat'
iye mUzayedesine vaz edilmiştir. 

Hududu 4 tarafı tarikiam ile 

mahdut kayden bilmesaha 660 
arşın murabbaında arazi dahilin· 
de iki bap altı kirgir Ustü yağlı 

Gayri menkul maJların 
ucık artırma ilanı • 

İstanbul 4 ücü icra memurlufundan: 

1 - İşbu gayn men.kulun artır
ma şartnamesi 21-7-930 tarihinden 
930-220 No. ile lstanbul 4cü icra 

boyalı köşklerdir. Müştemilatı 
etrafı demir parmaklaklı çifte 
kanatlı demir kapıdan girildikte 

Açık artırma ile paraya çev
rilecek gayn menkulün ne oldu
ğu: sırf mülk mahalleri haiz sırf 
mülk mahallerin aiti hisseden 
dört hissesi elyevm bir sakaf 
tahtında iki bap hanedir mez
kur tertipteki şayi hissesi gayri 

menkulün bulunduğu mevki, ma
hallesi, sokağı numarası Büyük· 
dere kilise sokağmda 1-3 numa
ralı takdir olunan kıymet 6554 
liradır Artırmanın yapılacağı yer, 
gfin saat İstanbul 4 üncü icr,.. 

dairesinde 24-7-930 saat 16 ya 
kadar. dairesinin muayyen numarasında 

berkesin göre bilmesi için açık· 
hr, ilin da yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu 
fUtnameye ve 930-220 dosya 
numarasile memuriyetimize mü· 
racaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak ıçın 
yukarda yazdı kıymetin ytizde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haldannı 
ve hususile faiz ve masrafa dair 

oJan iddia!armı itbu iJan tarihin
den itibaren yirmi gün içinde 
evraı~ı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap 
eder; aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmayanlar satıı 
bedelinin paylaşmasında hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artbr· 
mıya iştirak edenler arbrma tar" 
tmamesini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunlan tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayn 
menkulün bedeli zamanında ve

rilmezse gayrı menkul ikinci bir 
arthrma ile sablır ve bedel 

farkı ve mahrum kalman yüzde 
beş faiz ve diğer zararlar aynca 
bükme hacet kalmaksızın me
muriyetimizce ahcıdan tahsil 

olunur. Bet numaralı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile 

üç defa bağırıldıktan sonra 
gayrı menkul en çok artbranm 
üstünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezai! artbrma geri bırakılıp 

alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayn men· 

kule taalluk eden kanuni kakka 
ve satııın tarzına göre diğer 

tartlar. Müterakim vergi, bele
diye ve vakıf icaresi müşteriye 

aittir. Arttırma birincidir. 
Y azalan klgir hane yukarıda 

gösterilen 4-8-930 tarihinde lst. 

4 cil icra memurluğu odasında 
işbu ilin ve gösterilen artbrma 

fartnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. (200-25) 

lstanbul sekizinci icra. memurla/undan: 

Mahmutpaıada 95, 97 numa· 
ralı mağazada Enver efendiye 

mal bedelinden borçlu olup 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 2 
adet gardirobun eşyayi beytiye 

6 7-930 tarihinde pazar güntı 
saat 12 de Beyoğluiıda Tarlaba· 
şında 165 numaralı hane önünde 
bilmüzayede satılacakhr. Talip 
olanların mahallinde memuruna 
müracaat etmeleri ilin olunur. 

(279-35) . 

zemini çini gezinti mahallinden 
her iki tarafı mozaik merdiven· 
den yani sağdan 7 ve soldan 5 
numaralı köşke çıkılır. Mezkftr 
bahçenin 4 tarafı taşduvar ilstil 

demir parmaklıkla muhattır. Bah

çelerin birinden kilpeştesi ahfap 
demir parmaklık kurkuluklu 
mermer merdivenden zemini el
van çini döşelt balkondur. F evka-

nisi çifte kanatlı kapıdan medbale 
girildikte zemini ahşap sofa üze-

rinde birinci katta Uç oda came· 
kinli merdivenden başındaki 

uf ak gezinti mahalli üzerinde 
bir kilar ikinci kata merdivenle 
çıkıldıkta merdiven başı came· 
klnlı olup bir sofa üzerinde bir 
hala Uç oda vardır ve denize 
nazır cihette balkon vardır. Zemin 

kabna inildikte zemini çini dö-
şeli bahçeye medhali bulunan taşlık 

üzerinde merdiven altı kömUr
lilk bir hail bir çamaşırlık zemini 
taşla döteli yemekodası ala
franga ocaklı mutfak ve sarniç. 
Ayva kayısı gibi escar ile çam 
ve sair zinet ağaçları olup deru
nunda No. 7 köşkte Bolu meb'

usu Falih Rifki B. senevi 350 
lira ile ve 5 No. köşkte tllccar
dan Sudi B. otururlar. Hiç bir 
tarah muhtacı tamir değidir. 
Köşklerin dahil ve harici yağlı 
boyahdır. Alt kaUan kirgır ftst 

katlan ahşap yedişer odayı muh
tel İ her ikisinin tamamımn kıy-

meti 15000 liradır. Talip olan

lann kıymeti mubammenenin 
% 10 u nisbetinde pey akçalarile 

928-5799dosya numarasile 19-7-930 
tarihinde saat 16 ya kadar mil-

raccaat eylemeleri ilin olunur. 

lstanbul ikinci icra memurlutundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmeıi mukarrer muh· 

telifülcins matbaa makineleri 
6-7-930 tarihine müsadif pazar 

günü saat onda Babali caddesin

de 46 numaralı matbaada açık 
arbrma suretile satılacağından 
talip olanlar 930 • 498 dosya 

numarasile mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatları 
i!.in olunur. (279·33) 

Klitahya huku~ halfJmlitinden: 

Kütahyanın Börekciler l\1: Ahmet ef. 
ile viranc1k N. müdürü Süreyya B. keri-

mesL Zeliha Zöhre: hanım arasındaki 
sulh teşebbüsü davasında merzburenin 

1- lşbu gayrı menkulün arbr
ma şartnamesi 12-7-930 tarihin-

den itibaren No. ile icra dairesinin 
muayyen numarasında her kesin 
göre bilmesi için açıktır. ll!nda 

yazılı olanlardan fazla malümat 
almak istiyenler işbu şartname· 
ye ve 930-28 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya ittirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçuk teminat gösterile
cektir. 

3 - Haklan tapu sicillile ıabit 
olmayan ipotekli alacaklilarla 

diğer alakadarlann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarmı 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarım işbu ilin tarihin-

den itibaren yirmi glln içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap 
e~er. Aksi halde haklan tapu 

1

, sicillile sabit olmıyanlar sahı lie
delinin paylaşmasında hariç ka-
lırlar. 

4 - Gösterilen gUnde artır· 
maya iştirak edenler artırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu 
mal<imab almış bunlan tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur
lar. Üstünde bırakılan gayri men .. 
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 

artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yUzde beş 
faiz ve diğer zararlar ve aynca 

hükme hacet kalmaksızın memu
riyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Beş numaralı fıkradaki şart ta
hakkuk etmek kaydiJe Uç defa 

bağınldıktan sonra gayri menku! 
en çok artıranın ü.stilnde bıra
kılır. Şaıt tahakkuk etmezse ar

tırma geri bırakıhp alıcı taah
hütlerinden kurtulur ve teminat 
ta kalkar. 

5 - Artırmamn birinci veya 
ikinci olmasına ve gayri menkule 

taallük eden kanuni hakka ve 
sabşın tarzına göre diğer şartlar: 
artırma ikincidir. Birinci artır-

manın son bedeli 200 liradır. 
Peşin para ile satılmaktadır. Mü
terakim vergi, belediye, evkaf 
rüsumu müşteriye aittir. 

Yazılan iki bap hane hissesi 
yukanda gösterilen tarihte Istan-

bul 4üncü icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen at-

brma şartnamesi dairesinde sa
tılacağı ilin olunur. (24-279) 

1 Davetler 

~-----

ik:ametgAhi meçhul otduğu anle.şıldığ'ın

dan ilAnen tebliğat icrasına mahkemece 

karar \'erilmiş l'e muhakeme günü olan 

7-9·930 Pazar günü Kütahya Sulh H. 

l\Iahkemesine bizzat gelmesi aksi takdir-
de muhakemeye gıyaben bakılacağı 
gibi badema da yapılacak tebliğatın 

muhakeme divanhımesine talik edileceği 
ilıln olunur. 

Oüzel san'atlar birllti musck,i şu

t-esinden: ldare heyetinde münhal bulu
nan ikf azalık için intihabat yapılacağıu-
2 temmuz çarş:ımba günü saat on beşte 

şube azasının birliğe tc:rrifleri nca olu
nur. 



İstanbul mıntakası 
mühendisliğinden: 

maadin 

Kocaeli vilayetinin Adapazarı kazasının Akyazı nahiyesinde Ku
ıuluk kariyesinde kain ve şimalen Kabaoğlu çayı ile Soğuksu men
balannın teşkil eylediği derenin iltisak noktasından bed'ile Yakup
bey çayı ve hamam suyu telaki noktasından bilmürur hamam suyu 
ve dere suyu telaki noktasına hattı münkesir, şarkan işbu noktadan 
Mudurlu yolu ile Tatlısu deresinin tekatu noktasına müstakim, ce
nuben bu ıon noktadan dağ yolunun Kabaoğlu çayı geçidine bir 
müstakim, garben bu noktadan Kabaoğlu çayını takiben mebdei 
hudut olan Kabaoğlu çayı ile Soğu)(su menbalar deresinin telaki 
noktasına hattı mlinhani ile mahdut 50 cerip saha dahilinde. 

1 - Yalnız maden suları istisman hakkını haiz olmak ve ame
liyat esnasında sıcak suya tesadüf edildiği takdirde bundan istifade 
edilmemek ve kaptaj ameliyat projesi Iktısat Vekaletine kabul et
tirdikten sonra tatbik edilmek· 

2 - imtiyaz kararnamesini~ tarihi neşrinden itibaren bir sene 
zarfında 50,000 ~Jli bin liralık bir Türk şirketi teşkil edilerek, 
hukuku mezkur şırkete devredilmek. 

3 - Suyun teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında Şerife 
kCSyünden Akhisar tepesine şimalen mezkur tepeden işbu batta 
ikame edilecek 4 kilometre tulilnde amut garben ve cenuben bu 
iki hatta muvazi kıt'ai müstakime ile mahdut sahamn 1 - 5000 
mikyasında muntazam topoğrafik ve jeolojik haritası yapılmak ve 
kaptaj ve t:si~atın plan ve projeleri ihzar edilmiş bulunmak. 

4 - Jkıncı sene zarfında maden suyu mütehassısının idaresi 
aJtında fenne ve hıfzıssıhha kavaidine teb'an kaptaj ameliyatı ve 
diğer ~u)arın ihtilitının men'i ve günde hiç olmaz ise 500 beşyüz litre 
ıuyu şişelere doldurma tesisatı vücuda getirilmek ve saha dahi
lindeki bataklıklar lrnrutularak büyük yola kadar irtibat temin 
edilmek. 

5 - işbu taahhüdatın temini için milli bankalardan birinin 
3,750 üç bin yedi yüz elli liralık teminat mektubu verilmek ve 
temettuatı safi:·eye hükumet iştirak etmek şartile mezkur maden 
ıuyu müzavedeye konulmuş olduğundan taliplerin k:ıpalı zarfla 
15-7-930 tarihine müsadif salı günU saat on beşe kadar maden 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 

!~~l~i~ 
Büyük Tayyare Piyankosu 

6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır 

llüyiik ikramiye 200,000 liradır. 
Avrıt.ll 100.000 liralık bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

?5.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

- Hiç kazanman1ış Numaralara 30 zar lira 
teselli n1ükaf atı Yerilecektir. 
Bayilerden Temmuzun yedinci gUnll akşamına 

kadar talep edilmelidir. 

il '!~~llll ' 1111~~1~ 
Istanbul mıntakası maa .. 
din ınühendisltğinden: 

Borsa Vila~etinin Gemlik kazasının Armutlu nahiyesinde kain 
olup hudl\du şımalen kara Çalılık tepesinden Bulduk tepeye müsta
kim, şarkan mezkur tepeden bed ile Taşlı tepeden bilmürur Mer
can deresile Armutlu yolunun birleşdiği noktaya hattı münkesir, 
cenuben mezkOr n~ktadan Kara tepeye hattı müstakim garben 
kara tepeden bed ılc Karadağ, ve Hamamlı ve Bayraklı pınar te
pelerinden bilmürur mebdei hudut olan Kara Çalılık tepesine hattı 

Devlet Demiryolları ilanları 
Pendik-Tuzla arasında kain «içmeler» namile maruf su mahalline Seyrise[ain 

gı"dip gelecek yolculara bir sühulet olmak üzere bu sene de 4-7-930 
k Merkez acentesi: Galata Köpriı başında tarihine müsadif cuma gününden itibaren her gün atideki atar-

ların mezkur mahalle kadar devam ettirileceği ve daha fazla mali'ı- Beyo!lu 2362. ~ube acentesi Mal-ı-
mudiye Hanı alunda lstanbul 2740 

matın istasyoların bekleme salolarına talik edilmiş olan ilanlarda il·------------.. 
mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin olunur. iskenderiye sürat 

Köprü Haydarpaşa içmeler Köprü 
Katar No. 
20-27 
24-31 

Hareket Hareket Muv. Har. Muvasalat postası 
8 8.30 9.50 9,55 11.47 l R) ll T 

10 10.25 11.55 12 - 14.20 (1 Z M vapuru em-
26-33 
30-37 

11.40 12.08 13.35 13.40 15.33 muz Cuma günü saat 13 te 
13.55 14.25 15.40 15.45 17.25 Galata rıhtımından hareketle 

34-43 15.55 16.25 17.40 17.45 19.30 ertesi sabah lzmire varacak 
9 

10 
6.56 6.57 ve aynı günün akşamı lzmir-

20.57 20.58 de11 kalkarak Pazartesi İsken---
Umumi idare deriyeye varacaktır. lskende

Jf lf lf 

1 - Kooya-Y enice hattı Ozerinde Alaca istasyonu civarında 
kilometre 171+800 deki ocaktan ihraç edilecek 20,000 M3 balast. 

2 - Eskişehir-Ankara hattı ilzerinde Biçer istasiyonu civarında 
kilometre 436 daki ocaktan ihraç edılecek 10,000 M 3 balast. 

3 - Eskişehir-Konya hattı üzerinde 395 inci kilometrede vaki 
Bo:ıdağ taş ocağından çıkanlacak 10,000 M 3 balast. 

4 - Eskişehir-Ankara hath üzerinde Beylikköprii istasyonu 
civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 
10,0. O M 3 balast. 

5 - Konya-Yenice hattı üzerinde Hacıkın istasyonu civarında 
307 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balast. 

6 - Haydarpqa-Eskişehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede 
vaki taş ocağından çıkanlacak 10,000 M 3 balaal 

Yukarıda yazılı altı muhtelif ocaktan çıkanlacak balastların 
kapalı zarfla ayn ayn milnakasaları 21 temmuz 930 pazartesi gilnn 
saat 15 den itibaren Ankara Devlet demiryolları idaresinde yapı
lacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupJannı ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar mtinaka1a 
komisyonu katipliğine vermeleri lAzımdır. Talipler her kısma ait 
münakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa· 
daki veznelerden, Konyaya ait olanlan aynca Konya veznesinden 
de tedarik edebilirler. 

Jandarma lmalAta.nesl ilanları 

~det MUnakuaıı tarihi Saat 
6:100 Beylik 12-7-930 14 
2000 Eşya çantası 13-7-930 14 

Yukarıda cins ve miktan yazılı iki kalem eıya ayrı ayn olarak 
kapalı zarf münakasa ile sabo alınacakhr. Münakasalan hizalarında 
yazılı tarih ve saatlerde lstanbulda Gedikpqada jandarma imalit· 
hanesinde yapılacaktır. Şartnameleri imallthaneden verilir. Teklif
namenin tarZI imlAsı şartnamede mOnderiçtir. 

* 1 - fzmirde bulunan dört numaralı jandarma mektebi efradımn 
930 senesi ihtiyacı olan yüz yetmiş bin kilo ekmek ve otuz bin 
kilo sığır eti Haziranın yirmi ikinci gOnünden itibaren yirmi giln 
müddetle ve kapalı ıarf usulile münakasaya vaz edilmiıtir. 

2 - Bu iki kalemin milnakasası Temmuzun on ikinci Cuma 
günü saat onda mezkur mektepte icra kılınacakbr. 

3 - Şeraiti görmek arzu edenlerin fstanbulda Jandarma imalit
hanesi müdüriyetine müracaatları. 

Mahrukat münakasası 
Yiiksek baytar mektebinin bir senelik ihtiyacı olan kırk ton 

kok kömürü, 100 çeki odun, 3000 kilo meşe kömllrü 24 temmuz 930 
perşembe günü saat 14 de ihaleleri icra kılınmak ilzere kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. Talip olanların şeraitini anlamak 
üzere hergün ve ihale günü saat 14 te Defterdarlıkta iktisat mu
hasebeciliği mUbayaat komisyonuna müracaatları. 

riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İzmire varacak ve öğ
leden sonra lzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra İs
tanbula gelecektir. 

İstanbul - lskenderiye yol-
culan için: 

Lira 
Tek yataklı lüks kamaralar bir 220 
yolcu için 
Tek yataklı lüks kamaralar çift 195 
yolcu için beheri 
Tek yataklı birinci kamaralar 130 
Diğer birinci " 120 
ikinci • 80 
Üçüncü • 40 
Güverte yemeksiz 20 

Bir yolcunun azimet ve av· 
det biletlerinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi bef, ilç veya 
daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yüzde otuz; ve üç veya 
daha fazla nüfuılu ailelerin 
yalnız azimet biletlerinden 
yüzde on tenzilat yapılır. 

Dr. A. Kutiel 
Muayenehane ,.e tedavil ekktrikl 

laboratuvarL Karaköy Topçular cadde i 34 

Acele ve kelepir saldık 

perükar salonu-
Kadıköyünde işlek mahalde lüks ka

dın ve erkek pcrük~r salonu s:ıtılıktır. 
Ayda azami 400, asgari 300 lira hasıla

tı temin eder. 
Kadıköy rıhtım boyunda oduu tı.ic· 

can Orakyan Beye müracaat 

ahtakurusu, pire, si
nek. sİYrİ sinek, güve, 
örümcek, hamam bö· 
ceği ve sair haşeratı 
yumurtalarile beraber 

kat'iyen imha eden 

Fayda 
~J 

münkesir ile mahdut 68 1-2 cerip arazi dahilindeki kaplıca; 
1-İmtiynkvamame~~nn~ri~rihindenillbarenb~s~enfı~ !•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

da (50000) elli bin liralık bir Türk şirketi teşkilile hukuku devredil
mek, 

2 - Kaplıcanın teslim tarihinden itibaren bir sene zarfında 
imtiyaz sahasının 1-5000 mikyasında muntazam topoğrafik ve jeolojik 
haritası yapılmak v_e v~cude getirilecek tesisat ve yapılacak ame
liyahn plin ve proıelerı lktısat vekaletine verilmek. 

3 - ikinci sene zarfında bir ıu Mütehassısının riyaseti altında 
fenne ve hıfzısıhhaya muvafık surette kaptaj yapılmak ve asğari 
25 kitilik otel ve gazino ~e banyo ve iskeleden kaplıcaya kadar 
olan yol inşa edilmek ve ışbu taahhlldatı teminen Milli bankalar
dan birinin 3750 üç bin yedi yüz elli lirahk teminat mektubu ve
rilmek ve işbu taahhüdat ifa edilmediği takdirde mezkur teminat 
akçesi irat kayt edilmek üz~re talibine ihale edileceğinden taliple
rin 31-7-93o tarihine müsadıf perşembe günü saat 15 şe kadar 
teminat mektuplarile beraber kapah zarfla İkbsat vekAleti maadin 
umum mUdilrlUğüne müracaat eylemeleri. 

•ROBERT KOLEC 
Koleo kısmı • 111 mühendis kısmi • Sanayi kurları 

15 temmuzdan fdbaren her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 
12 ye kadar mOracaat kabul olunur. 

Şehremaneti ilanları 

Şebremanetinden : Fatih itfaiye müdüriyet ve grup binasının 
badanası 41 O lira bedelle talibi üzerinde olup ihale müddeti 
8-7-930 tarihine temdit edilmiş olduğundan tenzilile talip olan· 
ların şartnameyi ve keşif 'evrakını görmek için her gün müna
kasaya girmek için ihale günO levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Şebremanetinden : Aksaray yangın yerinde 43 adada 933 
ve 936 harita numaralı arsalar arasında 1 O, 93 metre murabbaı 
yüzsüz usanın metre murabbaına 150 kuruş kıymet takdir olu
narak satılmak için alilcadar ları arasında açık müzayedeye kon
muştur. Taliplerin tartnameyi görmek için her gün müzayedeye 
girmek için ihale gOnü olan 17 temmuz 930 perşembe günli le
vazım müdürlüğJne gelmeleri. 

Şehremanetioden: Gaz ve benzin ve sair mevadı müşteile 
satan mağaza ve depolann Üzerlerinde kat bulunamamak ve 
etraflan ya sokak veyahut liakal beş metre genişliğinde arsa 
de muhat bulunmak ıartının yeniden açılacaklar haklannda tat
bik ve icrasile esasen mevcut ıeraiti mahsusa ile deposu olanla
ra teşmil edilmemesi şuabatı belediyeye tamimen tebliğ olun
duğu alakadaranca malüm olmak üzere ilin olunur. 

,. 
,~ 

Daima birinciliği kazanmaktadır. 
FAYDA daha müessir, daha 

mükemmel ve yara yarıya ucuz
dur. Kokusu latif olup kat'iyen 
leke yapmaz. insanlara, hayvan· 
lara ve nebatata zararı yoktur. 
FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, müessesatı mil· 
liye ve hususiye, Seyrisefain, 
Hililiahmer, mektepler, hasta
neler, sıhhat yurtları, büyük 
otel ve lokantalar, vapur kum· 
panyaları FAYDA istimal 
ederler. 

Şışesi 50, teneke 75 ıonde
rece sağlam ve 10 sene temi• 
natlı pompası 75 kuruş. Hasan 
Ecza Deposu - Toptancılara 
tenzilat 



Cazrıcye c(lııcier!lecek l!'ektrpların uzenne idare içinse ( fda•e) yar.ıya 
ılt • (Yaıı) ı~areti konulmılıdır. 

= SAYIS1 HE~ VE~DE 1§ KUR.UŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

tsTANBUL. Babıali. Aakara caddesinde •vAKrr YURDU. 

~el 1Q70 (1dare)197t <Yaıı)t202 (Kttapı Telgraf : Valot. Posta kutun: 

-------------------------------·----------~------------,----------------------------------------------~ 
Deniz levazım satın alma ko- Emniyet sandıgı" mü 

misyonundan: 
ça::~r::ıa a::~üzı:~:r~4k~r.dı: pazarlıkla mübayaası 2 temmuz 930 takrı·zıerı·nı·n nazarı 

Deniz levazım ambarı ihtiyacı için 15,000 adet zımpara kağıdı • 
pazarlıkla alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 

• ve vermek isteyenlerin yukarda yazılı gün ve saatte Kasımpaşada 

Deniz levazım satın alma komisyonuna müracaatları. dikkatine : 
Köprü münakasası 
\Tafia vekaletinden: 

• 
Balıkesir vilayetinde Balya-Çaoakkale yolunda yapılacak olan 

138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Küçük Ağonya 
ve Müstecap » köprüJeri inşaatı, üçü bir arada olmak üzere, kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yollar 
umum müdürlüğüne, Istanbul ve Bahkesirde Nafia başmühendislik
lerlne müracaat edebilirler. 

Münaka evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti yol' -; r 

umum müdürlüğünden alınabilir. 
Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin «661 » numaralı müzayede 

münakasa ve ihalat kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 14 ten evqe 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. 

lstanbul vilayetinden: 
930 se~esi yol mükellefıyetini nakten ifa edenler için Haziran 

ve Te{rinievveJ aylan taksit zamanları ve bedenen ifa edecek olan
hr icin Eyliil; Teşrinievvel, M .. rt ve Nisan aylan iş zamanlan tayın 
kılınmıştır. MükelJefiy~ti bedeniye için tayin edilen ilk taksit za
mam hulül etmiş olduğundan milkellefiyeti bedeniye eshabımn 
mensup olduklarl idarei hususiye tahsil şubP.lerine tediye eyleme
leri Ye taksit zamanlarmda tediye etmiyenler hakkında şose ve 
köprüler kanunile tahsili emval kanununun mevaddı mahsusası 
mucibince muamelei lazime ifa edileceği tebliğ ve beyan olunur. 

Köprü münakasası 
t\ afta Vekaletindeıı: 

• 
Çanakkale vilayetinde Balıkesir - Çanakkale yolunda yapılacak 

olan 165901 lira 77 kuruş bedeli keşifli Çandere, Seklik ve İncesu 
köprüleri inşaab, üçü bir arada olmak üzere, kap"\lı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzre Nafıa vekaleti yollar 

umum müdürlüğüne, lstanbul ve Çanakkalede Nafıa başmühendis
liklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekaleti 
yollar umum müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 661 numarah müzayede 

münakasa ve ihalit kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 ten evvel 

Nafıa vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Vadeleri hulülünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede sahlan emvali gayri me 

borçlularına bir haftalık son bir ihb trname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde 
ic• a kanununda bir sarahat o!rr adığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku b 
müracaatlar da kabul edilmı ece !:ne mütedair bir lray.ıt olmadığı halde eski icra kanun 
mültebes bir itiyat saikasile uku t gelen müracaatların is'afına imkan olmadığından alakada 
kat'i karar çekilmezden evel l rçl rım ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilan olu 

Ed. K IJ. k b. ~v AK ı T ı 
ırne ız mua ım me te ı ıKüçük nanı 

d ı d 
• ... Her slla ne9rolan11r ~ mü u··r u··gvu••n en•. :••••••••Tarife••••• 

" 1 Defalık ıcu.nış • 
" • : :ı 

ı - Mektebimiz yeni binasında ( Eski : s 
maryalurt) yemekhane, mutbak, : 4 

' • 

• 

: ihtivaç kalmavın-' 
çamaşırhane,bulaşıkhane ve möş- : caya kadar ( azamr 

1 1 

temilitı tesis ve bazı yerlerinde· i ~e~':ı~:~!':n~'J;; 
famİraf VCfadi)ftf İcra edilecektir. : Abonelerimizin her llç aylıat i 

: bir defasL meccanen! 

2 - 7479 lira 83 kuruş bedeli keşfi : -4 satırı geçen 11.toların fazla $j 
• için 5 er kuruş zammoluour. 

olan bu inşaat 17-6-930tarihinden ··5;;;,;k·:_··K.;;.;i; 
itibaren ve aşağıda yazılı şerait s Iık h . 

d h • J" d " . "" '" dd ti atı an - 300 !ıra avlığ 
Ö 1 10 e yırmt f!UD mU e e Ve tahammil yeni. Galata Atina 

kapalı zarıf usulile münakasnya karşısında İevket paşa han NITo. yl m· 

konulmu.tur. " ' arıyan !!: 
Uzun müddet -satıcılıkta 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel 
ğazalarda iş aramaktadır (VAKi A • Münakasa 6 .., 7 • 930 pazar Qünü 

saat ı 4 te nıektepte müteşekkil rüm;~~:ç:ü:aa;ransızca ve 

inşaat komisyonunda iera edile- ~ı~~b~i;elikm;:~~~ is~;~~;.r cv:z 
cektir. rümuzuna müracaat 

B - Talipler teklifnamelerini müna. 
kasa ve ibalit kanununun 10 ncu 
maddesine tevfikan ihzar ve mü-
kasa tarihinden iki gün eveline ka-
dar komisyona tevdi edeceklerdir. 

C -Taliplerin iktidar ve derecelerinin 
anlaşılabilmesi için yetlerinde 

Fransızca ve Türkçe yazmağa 
tedir bir matmazel müesseselerde da 
Juk yapmak arzusundadır. ldaremi 
adresine müracaat 
=======================~ 

Alım - Satım 
Y azl makinesi - Kullanılmı 

mington markah Türkçe, 1ngilizce 
yeli. idarede l 1 numaraya müracaa 

Kamyonet istiyoruz-Flory 
zoz fabrikası için az kullanılmış 

kamyonet istiyoruz. Sirkecide 
paşa hanında 23 numaraya müracaa 

mevcut fennt ehliyet vesikalarını llllllllllllıllll ım~l~ll 
ve ~vvelce yapmış oldukları in- Ka.zannıak i 
şanta dair aldıkları vesaiki ve malt g ilk şart ilandı 
vaziyetlerinin ifayı teahhüt ede- il ilansız kazancı artırma 

k d d ıd ..,, :ı savaşmak, havada t 
Ce erece e O Uf}Unu naftk Vt ii vvare.sız uçmıa çal,,. 

Ticaret odalarınca musaddak ve- ~ mak gibidir 
•k I k • "b ( • ~ Ticaretinizde, san'abnız 

Si a arı omısyona 1 raz etme ~rı ~i muvaffak olmak istiyorsa 

D - inşoat keşif ve şa~tname sureti ~; ~a~ete ilanına e~emm~y.et 
musaddalarının Edırnede mektep ~i rınız: Gazete ılanı ılanla 

"" d •• ) •• ~ _ d f b J M ~; en kolayı, en ucuzu, en mu ur u(!un en ve ıs an u a- i5 sirlisidir. 

arif müdürıüeünden a.ıınması. ~I işte ilan tarifemiz: 

E.., Münakasa.ya j&firak edecek talip· u Sonu_ncu aayıfada Satın Kurut 
v ·E s ıncı .. •• .. 

lerin bedeli muhammenin • /. 7 ,5 ii 4 .. .. • • 

nisbetinde teminat irae et mel eri ~i : : .7 : : ı 
·n fJD d •• dd t• !~ Reamt ilAnlar, sonuncu aayıfada 10 ve 1 şaa evamı mu e ınce g ilin memurumuz size fa 

müteahhidin bu inşaat üzerinde :~ dalı bir ilanın şekil ve üc 

mes,ul bir mimar bulundurma- i reti için hizmet etmeğe ha 
.: zırdır. 

sı lazımdır. :mm~~~~ı===:;.~d~:=:il::&=~=::=: 


