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irani Eşkııyalara 
Silahtan sonra nasihat ! 

Açıkça .~Y~a=r=d,=ı=m==E=d=ıy=====o=r= 
Yeni bir 

Eıkiyayı t.epelemek için dağa çıka
mıyan Iranlılar ııe yapmışlar ? 

' "'' "'" lranlıların e~kiyava nasihat ettiklerinin resmidir 
Tevekkeli babalanmız «akıllı kü bir taraftan parayı. diğer 

düşman akılsız dosttan iyidir" taraftan silahı bulan eşkıya 
dememi~ler . Ağrı dağındaki dağın başına çıktıktan sonra ne 
Celili eşkıyasının taarruzlarından diye öteki eşkıya ile uğTaşsın? 
kurtulmak için bunların bir kıs- Tabii eşkıya paraları ve silah
mına silah dağıtarak dığerleri lan aldıktan sonra bir zaman 
Ozerine saldırtmak siyasetini keyflerine bakmışlardır. Son
tutan lranh komşumuzun bu ha- ra yiyecek giyecek sıkıntısına 
reketi göz önüne getirilince bizim düşünce tekrar vuracak adam 
içia bu eıki darbı meseli hatır- aramışlardır. O vakit lranhların 
lamamak mümkün olnuyor. Akıl daha evvel kendilerine verdikleri 

.. tecavuz 
İranın Halikan1ı 

aşireti hududumu
za sokuldu 

Haydutların silah ve 
zahiresi İranlılar tara
fından temin ediliyor 

Van, 2 [A. A.]- - Anadolu 
ajansının hususi muhabirinden: 
İranda hazırlanan ve silahlanan 

İran aşiretlerinden Halikanlı Halit 
ağa 100 kadar avenesile hudu
dumuza sokulmuşlar ve Çığlı 
köyü etrafına yayılmışlardır. Şa-

l kiler köylüleri kendilerine iltiha• 
· ka çalışmakta, köylüler dağlara 

firar ve karakollarımıza iltica 
etmektedirler. Dün de lran aşi
retlerinden Belikalılann bududu
muzun beş kilometre yakınında 

Ovacık etrafma çadır kurdukları 
görülmüştür. Mevsukan şayi olan 
havadise göre İran tarafından 
şakilere açıktan açığa yardım 
edilmekte ve eşkıyanın erzakı 
Hakudan temin olunmaktadır. 

Fevzi Pş. Hz. 
için yol birdir.Eşkıyanın şerrinden silahları alarak ve dağdan ova- Bugün şehrimize 
kurtulmak için yapılacak şey ya inerek silahsız köyleri yağma 
bunları tepelemekten ibarettir. etmeğe başlamışlardır! . geliyorlar 
Hal böyle iken İranhlar şöyle Acaba İranlılar yaptıkları işin Ankara, 3 [A, A.] - Yüksek 
düşünmüşler: yanlışlığını anladılar mı, dersiniz? Erkanı Harbiye Reisi Fevzi Pş. 

" Celili eşkıyasmı tepelemek Eğer İran hükumeti denildiği Hz. bugün öğle treni ile lstan
için Ağrı dağınan tepesine çık- gibi evvelce silah verdiği eşki- bula hareket etmiş ve istasyonda 
mak çok zordur. İyisi bunları yayı bu defa nasihat ile yola vekiller ve askeri erkan tarafın
ikiye ayıralım. Eşkiyanın bir getirmeğe kalkarsa vay halimizel dan teşyi olunmuştur. 
kdmma ~~ ve ~~h ftrip ========================== 
kandırahm. Ötekilerin üzerine 
saldııtalam. Onlar birbirleri ile 
dağ başlarında uğraşsınlar , 
biz de aşağıda rahatımıza baka
hm.,,Deınişler.F akat böyle düşün
mekle çok hata etmişler. Çün-

Zürih kongresi 
Bir fen heyetimiz 
Avrupaya gidiyor 

Zürihte toplanacak beynelmilel 
fotogrametri Y"'~gresine iştirak 
edeceğimiz ya· r--,.., ........ -.,..,.. __ ,_ 

zılmıştı. Haber t 

aldığımıza göre .... 
bu kongrede 
hü kame ti mi zi 
tapu umum mU
dOrtl Atıf, ka
dastro fen he
yeti mUdürü 
Halit Ziya B.ler 
temsil edecek 
lerdir. 

Maliye vek!
leti bu sene 
yeniden tatbike 
karar verdiği 

Umum tapu 
rniid5rü 
Aiıl Bev 

tahriri müsakkafat ve emlak için 
takdiri kıymet formülleri üzerinde 
tatbikat yapmak üzere Maliye
den ve kadastro fen heyetinden 
ikişer zatı bu heyete ilave et
meklec ir. Atıf B. yarın şhrimizdc 
beklenmektedir. 

1930 Daktilo şampiyonluğu 

Juri heyetinln ikinci i9timaında 
Daktilo jüri heyeti miisabakada verilecek metin hak
kında k11.ra.r ittihaz etmek ve tali noktalan tesbit etmek 

üzre onümüzdeki pazar günü toplanacaktır. 

Makinalarınızın markasını ve kılavyelerinizin 
sırasını .pazar akşamına kadar behemehal 
V AKIT müsabaka memurluğuna bildiriniz. 

Bu nokta müsabakaya iştirak etmeniz 
için şarttır· 

Müsabaka günii: 11 temmuz cuma 
Müs2bakaya kayt olt nlar : 

63-Üsküdar Nuhkuyusu cad- 65 - Vilayet daktilolanndan 
desi No. 2 Hilmi B. Perihan H. 

64-S:rkecide Bedia Ragıp H. 66 - Standart oil kumpan-
yasında Mevh~be ~ 

ingiliz - Irak muahedesi 

İngiliz mandası kalktı 
Beş seneye kadar İngiliz askerleri 

Irak topraklarını terkedecekler 
Yalnız, Fırat sahillerinde kira ile 3 hava 

karargahı tutacaklar 
Londra, 2 (A. A.) - lngiltere 

ile Irak arasında akit ve imza 
olunan muahedenin başlıca nok
tdarı şunlardır: 

1 -- İngiltere lrakı tamamen 
milstakil bir hükumet olarak 
tanır. 

2 - lrakm dahili asayişinden 
ve harici emniyetinden yalnız Irak 
hükumeti mes'uldür. 

3 - lngiltere ile Irak arasında 
evvelce akdolunan bütün mua
hedeler ve itilaflar mefsuhtur. 

4 - İngilterenin Irak üzerin
deki mandasından dolayı lraka 
olan mes'uliyeti i?bu muahedenin 
tarihi mer'iyetinden itibaren hi
tam bulur. 

5 - Iraktaki bütün lngiliz 
kuvvetleri ve bahusus hava kuv
vetleri 5 sene zarfında geri ~ ' · 
nacaktır. 

6 - İrak hüktimeti lngilte
reye Fırabn ve Şattillarabın gar
bında 3 üssü havai icar eyliye
cektir. 

7 - Bu üsler maaşlan İngil
tere hükumeti tarafından veri
lecek, frak askerleri tarafından 
muhafaza olunacaktır. 

8 - Akitlerden biri tarafın
dan talep vukuu halinde mua
hedenin 20 inci meriyet sene
sinde yeni bir muahede akdi 
için müzakerata girişilecektir. 

9 - Bu müzakerat esnasında 
zuhur edebilecek ihtilaflar Ce-

• 

1?..tti, za!tiri hale göre ingıliz 
marıdasından kurtulan 

Kıral Fevsal 
miyeti Akvama havale oluna~ 
caktır. 

10 - İngiltere ve Irak ara
sında sefirler ve konsoloslar 
teati olunacaktır. 

11 - lşbu muahedenin müd
deti 25 senedir. 

V AKIT- İngiltere ile Irak 
arasında aktolunan itilafın baş
lıca mevaddı ajans vasıtasıla 
Londradan bildirildi İtilafname
nin birçok maddeleri ayrıca 
tetkike şayestedir. 

( Alttarafı 4 üncü sayıfamızda) 

ipotek muamelesi 
Bundan sonra Eytam ban
kası tarafından yapılacak 

Bankanın yeni ve mühim faaliyetleri 
Türkiye Em

lak ve Eytam 
bankası umum 
müdürü Hakkı 
Saffet B. dün 
Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Hakkı B. bir 
mu har ri ri mi ze 
bankanın faa
liyeti ve işleri 
hakkında şun
ları söylemiştir: 

-Bankamız
dan 500 bin 
liralık bir is
tikraz akti için 

bir müracaat ~ 
vaki olmuştur. rtt 
Karşılık olmak • 
üzere (stanbul- '· 
da büyük bir ~ytam ve Emlak ban ~asının şeltrimiz1e~i merkezi 
bina gösterilmektedir. Bu meseleyi tetkik ve intaç etmek üze-
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re Istanbula geldim . Y arm lundukç bu muamelelerden al
gene Ankaraya avdet edeceğim. clığı faiz kadar fai~ vermekte
Henüz mesele neticelenmemiştir. dir. Müstakrizlere yeni binalar 
Bunun için fazla bir şey söyle- için 10 sene, eski binalar için 

(-____ "_V_A_K_ı_ı __ ,_, _ı_N ___ s_E_H_i_R __ H_A_B_E_R_L_E_R_ı ___ ) 

adliyede Mu hteı it mübadelede Tice. ;-et odasın da.ı 

meği muvafık bulmıyorum. 5 sene mühlet veriyoruz. 
Bankamızın sermayesi tediye Tekmil masraflar dahil olduğu 

edilmiş olarak 10 milyon lira- halde kendilerinden aldığımız 
dır. Bundan başka Eytam san- faiz yüzde 13 tür. Buna muka
dığında mevcut bulunan 6,5 bil kendilerine de tediyatta bu· 
milyon liralık EytanJ mevduatı lundukları zaman ayni nisbette 
da bankamıza yüzde 7 ,5 faizle faiz veriyoruz. 
tevdi edilmiştir. Evvelce lzmirde vuku bulan 

Bu mevduattan istifade eden sui istimal meselesi haizi ehm
yetimlerine miktarı da 60 bin miyet bir şey değildir ve yol
kadardır. ıuzluk banka dahilinde değil 

Sinni rüıte vasıl olan yetim- hariçtt mahkemeye bir takım 
ler bu mevduattan hisselerine yalancı şahitler gösterilerek sahte 
isabet eden ruiktarı verilerek ilim suretile yapılmıştır. Bit-· 
alakaları kesılmektedir. Şimdiye tabi bankam, ibraz edilen bir 
kada:- sinni rüşte gelmiş 12 bin mahkeme ilimmı tetkik 
yetime alacakları nisbetinde 800 edecek yaziyette olmadığı için 
bin lira tevzi edilmiştir. infaz ettirmek mecburiyetinde 
Bankamızm Ankara, Istanbul idi. Bu yolsuzlukta alakadar 

ve lzmirden maada İzmirin hin- olanlar mahkemeye tevdi olun
ter landında 4 tali şubesi vardır. muş ve sahtekarlık sabit olmuş
Bu şubeler Kasaba, Manisa, Ay- tur. Sahte ilamla alman 6 bin 
dın ve Nazilli' dedir. Şimdilik liranın kendilerinden istirdadı için 
yeni bir 4ube açmak teşebbüsü lazımgelen muameleye baılan
yoktur. Fakat yakın zamanda mıştır. 

faaliyete geçmesini beklediği- Emanette 

Kapı altında 
Muhakemeden sonra bir 
maznun diğerini yum

rukladı: 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde dün öğleden sonra lbra· 
him, Ohannes, Muharrem ve 
Jekvart aleyhindeki muhtelif 
hırsızlıklara ait dava rü'yet edil
miştir. Müddei umumi Cemil B., 
mufassal iddianamesinde maz
nunların ~vaziyetini ayrı ayrı tet
kik ve tesbit etmiş, tecziye ta· 
lebinde bulunmuıtur. Bu talepler 
on, yirmi sene ağır ceıayı istil
zam etmektedir. 

Maznunlardan Jekvart, müda
faasında. 1brahimin kendisini 
cürmU üzerine alması için teh
dit ve ikna ettiğini söylemiş, 

muhakeme karar için talik edil
dikten sonra, maznunlar kapı 

altına gönderilmişler , lbrahim 
orada Jekvartın mahkemedeki 
sözlerinden hasıl olan igbirar te
sirile yumruk savurmuş, Jekvardı miz Deylet bankası teessüs et

tikten ve bu suretle paramızın 
iıtikran temin edildikten sonra 
büyük işlere girişmek istiyoruz. 
faaliyetimizi şimdilik daha ge
nİ.J bir sahada yapamamaklığı
mıza sebep işlerimizdeki bazı 
muamelelerin kambiyo tahavvül
leri dolayısile ümit ettiğimiz ne
ticeyi vermemesindendir. 

Eyip tramvayı yüzünden yaralamıştır. 
Derhal zabıt tutulmuş, bu ha-

Ancak üç sene sonra diseden dolayı da takibat icra-
inşa edilecek sına başlanmıştı. 

Eyip tramvayının hAla yapıl- Carih Şevket B 
mamış olmasından Eyıplilerin • 
şikayet ettikleri, hatta bir miting Deli olduğu kaydile duruş-
yapacakları yazılmıftl. Emanetin mil muvakkaten talil 
noktai nazarına göre, miting edildi 
yapmakla bu iş halledilemez. Bir milddet evvel Ankara 

Protesto yok 1 
Mesele dostane 
halJediJecektir 

Vazıyet esnasında 1Jlın11n 
kiralar geri verilmivecek 

Dünkü sabah gazetelerinin bi
rinde lstanbuldald Yunan emla-
kine mukabele bilmisil dolayısile 
yapılan vazıyetin ref'i hakkında 
M. Fok as tarafmdan bir protesto 
verildiği yazılmıştı. 

Halbuki dün bu hususta Tevfik 
Kamil bey şunları söylemiştir: 

11Mevzubahs protesto tamamen 
asılsızdır. Yalnız M. Fokas bu 
mesele hakkında komisyona şi

fahen müracaat ederek dostane 
bir şekilde hallini rica etmiştir. 

Fakat M. Fokasan bu ricası da 
makul görülmemiştir. Çünkü akit 
mucibince bu emlakten alınan 

para gayri mübadillere tevzi 
edilmiştir. 

Eğer biz Yunan emlikinden 
kira bedeli olarak aldığımız pa
rayı iade edecek olursak Yu-
nanlıların bize vermekle mükellef 
oldukları paradan bir miktar 
daha tenzil etmiş olacağız. 

Halbuki itilafnamede böyle bir 
madde yoktur. Yalnız itilafname 
mevkii mer'iyete geçtiğinden 2 
ay sonraya kadar emlak iade 
edilecektir. Fakat vazıyet esna-
sında alınan kira bedeli geri 
verilmiyecektir. 

ltl~ri tevsi için sağlam ve 
müstakir esaslar üzerinde yilrll
mek lazımdır. Bankamızın tahsil 
edilmiş sermayesinin hepsi işle
tilmektedir. Emvali gayri men
kule mukabilinde birçok ikrazat 
yapılm1ştır. 

Bunun 3 milyonu Ankara
da, 4,5 milyonu İzmir ve 
havalisinde 4 milyonu lstanbulda 
ve mütebaki bir milyonu da 
muhtelif yerlerdedir. 

Çünkü, bu hattın yapılması için caddesinde bir cerh hadisesi 
güzergahtaki binaların istimlak olmuş, muharrir Vali Nurettin 
edilerek yolun açılması ve tram- Beye silah çeken Remzi Pt. 
vay şirketinç teslimi lazımdır. zada Şevket B. in silihından 
Halbuki bunun için de paraya çıkan kurşunlar cerhe mani ol
ihtiyaç vardır. Bu işler ancak 3 mak isteyen 11 Akfam" gazetesi 
senede yapılabilecektir. Bundan idare memuru Şevket B. e İsa- Dün gece cir otomobil 
daha evvel Eyip tramv"aymın bet etmişti. l 

Yedinci müstantiklik, tahkika.. parça andı yapılmasına imkan görülmemek-
tedir. ta vazıyet etmiş, maznun Şevket Hasırcılarda çorap fabrikası 

Ankara-lstanbul ıesasi B. tevkif olunmuş, tevkifanede sahibi Mehmet Sabit B. dün ge
delilik ali.imi gösterdiğinden . ce ailesile baraber kendisine ait 

Yapılıyor Tıbbıadlide müşahede altına 693 numaralı otomobille Taksi· 

Mikrobiyoloji 
Paristeki kongreye bir 

doktorumuz davet 
edildi 

Pariste temmuzun 21 inden 
27 si ne kadar devam etmek üzre 
beynelmilel Mikrobiyoloji kon· 
gresi toplanacaktır. Kongreye 
riyaset edecek olan M. Burde 
Türkiyeden Dr. İhsan Sami beyi 
davet etmiştir. Kongrede kızıl 
kolera, enflüenza, sarı humma, 
sıtma, firenı:;i hastalıkları hakkın
da müzakereler yapılacaktır. 

Odanın ısh\hı 
Aldığımız malumata göre iktı

sat vekaleti şehrimiz ticaret oda
sında bazı ıslahat yaparak onu 
yeni bir şekle ifrağ etmeğe ka
rar vermiştir. 

Bu tadilita göre oda Türkiye 
hakkında etüt yapabilecek ve 
sorulan suale cevap verebilecek 
bir şekil alacaktır. 

Baytarı konferans 
Dünkü sayımızda Moakovada 

açılacak olan zirai ve baytari 
konferansa Türkiye namına işti
rak etmek üzere şehrimize bir 
heyet geldiğini yamıışbk. Aydın 
meb'usu Mazhar, Mardin meb'usu 
Ali Riza, Salahattin ve pendik 
bakteriyolojibanesi müdürü Şefik 
beylerden mürekkep olan bu 
heyet dün Rusyaya gitmiştir. 

Maarifte 

Maarif müsteşan 
Maarif müsteşarı Mehmet Emin 

Bey, dün Maarif dairesine gelmiı, 
Maarif emini Muzaffar Beyle 
görüşmüştür. Mehmet Emin Bey 
burada mezunen bulunduğunu, 
hiç bir işle meşgul olmıyacağmı 
ıöylemiıtir. 

vııayett.e 

Yunanlılar 
Bankamıza eşhas mevdutatı 

takriben 3 milyon lira kadardır. 
Esasen bankanın kuvvetini gös
teren en mühim cihet eşhas 
meYduab olduğundan ahalinin 
itimadını muhafaza etmeğe ehem
miyet veriyoruz. 

Kadıköy - Bostancı arasında alınmıştı. Tıbbıadli, kendisinin me giderken Galatada Jurnal 
asfalt bir yol yapılmaktadır. Bu cinnet halinde olduğuna rapor Doryan matbaası önünde tram
yol IstanbuJ-Ankara şosesmın vermif, bunun üzerine ceza ka· vay yolJannı tamir eden amele-
mebdeini teşkil edecektir. nununun 198 inci maddesi mu- yi çibnememek için viraj yap- Şehrimizde vize müd-
Celal ve l\iahmut Beyler cibince akıl hastalığı tahkikatın mış bu sırada Beyoğlundan ge- detlerinden ziyade• 

Bankamız kanunen Türkiye 
Emlak ve eytam bankası imti
yazını istemek hakkını haizdirvc 
bunu talep ettikten ve muamele 
intaç olunduktan sonra hiç bir 
şahsiyet ipotek üzerine muame
le yapamıyacakbr.: O zaman tat
bikata geçecek ve ikrazitımız 
miktarmda, yani 12 milyon lira
lık obligasyon çıkaracağız. 50 
Sigorta şirketleri emvali gayri 
menkuleyi karşılık göstererek 
bu obligasyonları alacaklardır. 

Millet meclisinin gelecek se
neki içtima devresine kadar bu 
it neticelenmiş bulunacakbr. 

Emvali gayri menkule muka
bilinde ipotek muamelesi yap
mak imtiyazını bankamız der· 
ruhte ettikten sonra şimdiki 

gibi yUzd~ 13 faizle ikra -
zatta bulunacağız . Bu su • 
retle muhtekirlerin yüzde 20 
veya 25 faizle ipotek muamelesi 
yapmalarmın önUne geçilmiı 
bulunacaktır. 

Bankamız inşaat ~erinin in
kitllfında mühim rol ifa etmek
tedir. 

Bankanm ikrazatı rnllıait şe
rait sayesinde olduğundan inşaat 
yüzde 10 kadar artmıştır. Ali· 
kadarlara kolayhk olması için 
ikraz muamelelerini hesabı cari 
haline getirdik. Bankamız bizden 
qorç alanlara, tediyatta bu· 

iş bankası umumi müdilrU devamına mani olduğundan, du- len 140 numarala tramvay ile 
Mahmut Celil ve meclisi idare ruşmanın (muvakkaten tatiline çarpışmııtır. Otomobil kısmen oturmak istiyorlar 
reisi Sıırt meb'usu Mahmut B.ler karar verilmittir. parçalanmış, Mehmet Sabit B.in Yunan konsoloshanesi Vilayete 
dünkü eksperesle Avrupaya git· Mecruh Şevket 8., iyileımek- küçük çocuğu Faruk batından müracaat ederek, latanbuldaki 
mişlerdir. tedir. yaralanmıştır. tebaasının pasaportlanndaki mUd-
=k=============iiı===========ı:::ı::::;;:s::===::::::::::================ dete bakılmıyarak uzun müddet 

Bu sene çıkan genç doktorlanmız ~~:ı::~~- oturmalarma müsaade 

Bu sena stıjlırını bitirerek dlploma alan gene doktorlarımız 
Bu sene Bediat Mediha, Saba- Sezai, TalAt, Celil, Necati, Şa· Tıp fakültesinde son yapılan 

hat, Remziye, Hulkiye, Kimile, kir, Ziyaettin, Sadri, Kazım, Ne- ıslahat ve teşkili.tın ilk yetiştir
Fahriye, Afife, Marziye, Fahriye, cip, Haydar, Fettah, Samit Ka- diği genç doktorlarımız bu sene 
Semahat, Sara Hanımlarla Tal it, mil, Hamdi, Razi, Sallhattin, stajların~ kendi fakülte. hastane
Bahri, Rıfkı, Refet, Eyip, Meh- Avni, Vasfi, Fahri, Recai, Rllş· lerande ıkmal edere'c dıplomala-

'f fk Ah K d · G r· HA T vfk F ·k S b't rını alıyorlar. Genç doktorları-
~et ev ı , ~ ~et, ~ n, . e- u, zı?1, e . 1 • ~1 

' • a 1 
' mızın hocalarile birlikte çıkart· 

lal, Ihsan, Alaettın, Muın, Nıya- Necmettın Nun, Sadı, Alı, Mu- tıklan resim ve isiml ~rini der-
zi, Sabri, Refik, Ati, Dervif, zaffer, Emin, Osman, Fuat, Sa- cederken yekunu 89 olan bu 
Arif, Suni, Sadi, Ali Ömer, Ni- im, Fuat, Suphi, Abdülkadir gençleri tebrik ve kendilerine 
yazi, Mazhar, Mehmet Tevfik, Beyler tıp fakültesinden mezun girdikleri yeni hayat yolunda 
Fevzi, Salahattio, Sacit, Hlmit, oluyorlar. muvaffakiyetler temenni ederiz. 

Vilayetten aldığımız malumata 
göre, Yunan konsolosbaneaine, 
Yunan tebaasına usul ve nizam 
dairesinde muamele edildiği, 

bunun haricinde istisnai bir 
muamele yapılmak için bir sebep 
mevcut olmadığı cevabı verilmiş· 
tir. Esasen Türkiye tebaasına da 
Yunanistanda aynı suretle mua
mele yapılmaktadır. Vilayet ay
rıca, usulii dairesinde muamele 
yapmanın hiç bir zaman müşkülat 
demek olmadığım bildirmiştir: 

Asri mezarlık 
Darülaceze civa

rında tesis 
edilecek 

Emanet Darülaceze civarında 
bir arsa alacakbr. Bu arsada 
asr bir mezarlak tesis edilecek
tir. Bu mezarhk park gibi süslü 
ağaçlı olacaktır. Buraya para ile 
ölü gömülecetir. 

Fakirler için bu mezarlığın 

yanında ikinci bir mezarhk ya
pılacak buraya fakir ölüler iÖ· 
mülecektir. 



Türkiyenin ikli
mini tanımak icin • .................. _ 
Ankara da.ki meteoroloji 

enstitüsü vüz e yakın istas
yonile sakan Ve feVIJZU 

içinde çalışıvor 
Ağır ceza mahkemesi esra

rengiz bir katil davasmı rü'yet 
ediyor. İddiaya göre maznun, 
aralannda kavga çıkan arkada
şına tarlada elinde bıçak olduğu 
halde kovalıyarak yetişip öldür
mUş. 

Mil ·orolofi enstitlisu müdürü 
Ahmet Tevfik Bev 

Bir şahit : « - Ben gördüm, 
elinde bıçakla tarlada k 

oşuyor-

du!•-diyor. Maznun redd d . 
11 y l e ıyor. 
- a an· h . . . ' em o gece ortalık 

zıfırı karanlıktı y y d 
.. .. .• ı agmur var ı , 

goz gozu ·· · gormıyordu· beni nasıl 
gör~nüş ?» 1 

Şahit cev · ap verıyor: 
,. - Gördüm o gece mehtap 

vardı!,, 

Haydi bakalım, gelin de çıkm 
bu işin içinden . 

Bu muammayı halledecek 
y~lnız bir yer vardır: Ankara
daki meteoroloji enstitüsü. 

Meteoroloji müessesesi, hemen 
defterlerini açar, cinayetin vuku
bulduğu mahal istasyonundan 
gelmiş olan malumatı bulur ci
n~yetin 'vukubulduğu ge~eye 
aıt kayıt.an çıkarı r, o gece 
mehtap m~. v~rdı, hava kapalı 
mıydı, degılmıydi, size şıppadak 
cevap verir. 

Avrupadan gelen mütehassıs 
mimar Yansen,Ankaranın planım 
yaptı; ~ Ankara!ı imar komisyonu 
bu planı tasdık etmek için .. 

1 
.. once 

meteoro OJı enstitüsünün fik-
rini s~r .iu~ plan.ın fenni şart
ları hruz olması ıçin Ankaranm 
rill.garları hakkında esas l ı malu
mat edinilınesi laıımdı, bu ma
lumatı verecek olan da ancak 
meteoroloji enstitüsU idi. 

Bir binada kalorifer yapılacak• 
bina sabibile müteahhit muka: 
vele aktediyorlar ; fakat itin 
sağJam olması için kalorifer te
sisatı yapılacak, yerin sühunet 
şartlarının bilinmesi lazımdir~ şu 
halde mukavelenamenin hukuki 
temamiyeti ancak meteoroloji 
enstitüsünden alınan malümat 
dahilinde yapılmış olmasile te
t!S&Üs edecek. 

Devlet müesseselerile inşaat 
mütealJhitleri arasındaki mesai 
gUnü ihtilafları da buradan alı
nan malümatla hallediliyor: 

Müteahhit inşaatı şu kadar 
günde bitirmeyi teahhüt etmiş, 

fakat bitirememiş. 
- Bu ıoüddet zarfında on 

gün yağmur yağdı, çalışılamadı; 
Bu on günü ht>saptan çıkann! 

Diyor. Hadi bakalım meteoro· 
loji enstitüsünUn kayıtlarına ... 

O mevzuu babsolan günlerde 
mevzuubahsolaa yerde yağmur 

yağruışmıdır? 
Meteoroloji mali'uaab, saydı

ğımız gibi adli işlerde. bcledive-
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•• Spor ve Tıp 

r,:;::'Jlll ..... ~~~:-1!- -· Dr. Osman Şevkı B. f ederas
yon reislerine cevap verıyor 

" Spor môn1tktış1Jsın1J girmediğimi ve girmiye':eğimi 
evvelce sövlemi~tım, gene girmiyorum. Yan ız •. , ,, 

' 

Meteoroloji onstltOsü kulesinde rasat 

cilikte, alelümum inşa~t mesai- LüJeburgazda birinci sınıf, diger 
linde işe yaradığı gibi havai yirmi viliyet merkezinde ikinci 
seyrüseferde, askerliğin bil'umum sm:f. bunlardan ba,ka muhtelif 
hususatında iktisadiyatta, şömen- yerlerde de otuz tane üçüncü 
döfer hatlannın ve ıosaların sınıf iıtasyon tesis edilmiş. 
güzergahlarmı tayinde, ziraatte Birinci sınıf istasyonlar elle-
bu malumattan istifade ediliyor. rindeki ] 5 nevi aletle bütUn 
Tayyarelerin geçecekleri mınta- hava hadiselerini tetkik ediyor
kalardaki hava vaziyetini, nakliye !ar, memurları yüksek ziraat 
kollarının geçecekleri yollara mektebi mezunudurlar. İkinci 
yağmur dütmUş olup olmadığını 

sınıf istasyonlar tazyikten başka 
meteroloji ilmi haber veriyor. IJOtün hava hadiselerini tetkik 

Federasyon reislerinden E~ref Şefik ve Burhanettin B.ler 

Memleketin diğer bir çok işle- etmektedirler ; bunlaran memur
rinde rasat malümalının derece ları orta ziraat mektebi mezu
derece alaka ve tesiri nr. Muh- nudurlar, mektepten çıktıktan 
telif nevi hutalık tedavihanele- sonra meieorloji kursuna devam 
rin n, istirahaı J.. ..ımp!arırıın mev etmişlerdir. Üçüncü sınıf istaı
ki ve mahaUerirıi tı: sbittc mele- yonlar bilhassa yağmur ve karla 
oroloji enstitüscnün vcrecegı ve havanın azami asgari sıcak
maluınat müessir olacak; sıhhiye lığı ile meşgul olmaktadırlar. 
vekaleti sıtma mücadelesi işlerini Bu vazifeler munzam bir ücretle 
bu enstitüden aldığı malumatla köy muallimlerine yaptırılmakta· 
idare ediyor. dır. 

Sahası bu derecede şlimUllfi Meteoroloji enstitüslinUn te-
hizmeti bu kadar geniş olan şekkülündenberi on iki bin li-
meteoroloji enstitüsU Ankarada rahk raşat alatı alınmıştır. Mti
şehir dışında sükun ve tevazu essese kırk istasyonun rasatla-
içinde çalışıyor. [ Devamı 3üncii say ı famızda ] 

Boks Federıuyonu reisi 
Bşref Şejlk Beyefendiye 
cevap: DilnkU (Vakıt) gazetesin
de bana verdiğiniz cevabı oku· 
dum. G6rilyorum ki benim etıbba 
odasına verdiğim kGçük bir 
takrirden çıkan ve bilahare dal 
budak salarak beni bir çok 
zatlar ile karşıılaıtıran meselenin 
esasmdaki maksat ve gayem her 
nedense ıui tefehhüme uğra
maktadır; bütün yazılarım bu 
sui tefehhilmü izale ve tashih 
gayesine matuftur. Zira mesele
deki hakkım o kadar bariz ve 
o kadar kavi ve kanuni müeyyi
delere mil.stenittir ki mUdafaa111ıa 

Ankaraya giden bir gazeteci N ·--------........ ~ ..... ,.. _____ _ 
için burası alaka ile ziyaret edi- ümunei imtisal olacak bir faaliyet ... 
lecek bir yerdi. İktisat vekaletine Is tan bu 1 da Fo J :t fabrika s 1 n ı n 
merbut ohın müessese, 1925 de 
kurulmuş, bir müddet burada 
bir ecnebi meşgul olmuş, eski 
bir muallim ve kıymetli bir alim 
olan Ahmet Tevfik Bey, 1927 de 
müessesenin başı!la getirilmiş. 

Yeni müdür işe başladığı zaman 

Şlerı; ,ayenı hayret faaliyeti ile zahiren gayrı kabili iktlhım 
görünen işleri ba,arabilmeıl ve daima muvaffak olmık l9in 
kat iyen hreddüt etmemesidir. 

enstitüsünde muvuzzaf memur y( ı. 
tu, bazı ziraat mektepleri mu:ıl
limleri yaptık ları rasatları mües
seseye bildiriyorlardı. Yeni mü
dür,önce müessesenin karakterini 
tayin etti: Türkiye iklimini tesbite 
mahsus enstitü. 

Ahmet Tevfik Bey, mahallin 
vasati iklim şartlatl tesbit edil
medikçe istidlal yapıl~mıyacağı 
kanaatindedir. 11 Tam enstitü on 
şube ile çalışır, iklim enstitüsü 
de bu on şubeden biridir,, di-

Ankarada meteoroloji 
enstitüsü binası 

Bu nok~ai nazarla ite başlan
mış ve Istanbulda Halkahda 
İzmitte, Bursada, Erzuruında' 
Mağnisada, Ediruede, Antalya~ 
dP, Diya··ıbekirde, İzmirde, Kon
yada, Balıkesirde, Malatyada 
Rizede, Sıvasta. T rabzonda, Ur~ 
fada, Adanada, Erzincanda, 

Bu prensipin en bahir delili, 
Tophanedeki döhne binaların as
ri ve her tiirlil vesaiti fenniye 
ve mihanikiye ile mllcehhez bir 
otomobil fabrikası haline kalp 

olunabilmiş olmasıdır. 

Esasen F ort fabrikasının tesis 
edildiği günden bu ana kadar 
geçen pek az müddet zarfında 
gösterdiği inkişaf ve meydana 
çıkardığı büyük işler nazarı iti
bara ahnırıa terakkıyat sahasın
daki parlak muvaff akiyeti cid
den şayanı iftihardır. 

Fabrikanın mUcebhez bulun
duğu azim vesaiti fenniye ve mi
hanikiye sayesinde en son te
kemmüliti sınaiye tatbik emdilek-

t te ve bu suretle fabrikada çalı
şan yüzlerce Türk san' atkarları
mız bu sahadaki tecrübe ve me
melekelerini arttırmaktadırlar. 
Bilhassa yapılan işleri görmek, 
sarfedilen himm~tlerin mahalline 
masruf bulunduğu müşahede et
ır. ek hakikaten insanı hayrette 

bırakıyor, mesela levha halindeki 
çeliklerin bir kaç dakika içinde 

muntazam ve mükemmel otomo-

bil karoserileri şekline kalp olunmas 

mucibi hayret olan fevkaladeliğin 
kUçük bir tecrübeıini görmekle 
bu memlekette gayri kabili 
tatbik gibi zannedilen sanayiin 
artık yer tuttuğuna ve mütemadi 

' bir inkipfla terakki etmekte 
olduğuna kanaat hasıl olmaktadır. 

Tophanede F ord fabrikası 
dahilinde her bir kıaım ve tefer
ruatın liyıkı veçhile yerli yerin· 
de bulundurulması sayesinde ve 
imalitata aarfedilen itina ve 
ihtimam neticesinde vücuda 
getirilen otomobil ve kamyonlar 
ayapiyas pek mükemmel surette 
çıkanlmaktadır. 

Bütün fabrika adeta dakik 
ve muazzam bir saat gibi itler, 
her it gayet mükemmel bir 
sistem dahilinde ve fennin en 
son terakkiyatma imtizaç edilen 
intizam ve disiplinin mahsulüdür. 

Binaenal~yb memleketimizde 
yapılan otomobil ve ka.myonların 
fazla Htalmaaı refah ve saadeti 
umumiye olan tesiri de o nispette 
tezayüt edeceğini tabii bulun
duğundan alikadaranın tercihen 
Ford mamulihnı iştira etmesi 
serveti milliyemiz namına bir 
vazifedir. 

bile lüzum yoktur. 
1 - Yazdanm arasında ( fiıi· 

yoterapi ) kelimesinden baıka 
ilim çerçiveai içine girebilecek 
bir kelimeye tesadüf etmemipi
niz. Tuhaf ıey, bir mevzuun 
ilmi olabilmesi için mutlaka onu 
ifade eden yazıda bir aGrü 
ıstılahatın yan yana dizilmiş 

olmuımı llzımdı? Bir yuıda 
( fiziyoterapi, mekanoterapi, ma
saj, elektroterapi ... ) gibi keli
meler aık sık satırların arasına 
karışmamıı oluna o yazının gayri 
ilmi olduğuna mı bUkmedeceğiz? 
Halbuki benim efkir ve müda
faalarım - ıstılah değil - mevzu 
itibarile evveli tıp aleminin 
sarsılmaz direklerine, sanly~ 
onu teyit eden kanuni mUdeTI"e
nata müatenittir. 

2 - Müddeanızın iıpatı ve 
ıoracaklannızın ilim ve fenne 
iıtinadı için nerelere müracaat 
edeceğinizi ıoruyorsunuz. Bqe
rin uzviyeti mezuu bahsolunca 
yegine salibiyettar söz aahibi 
olan tabı bet ilmine koıacaksmız. 

Her hangi bir müdahalenin uz· 
viyet için zamanlı ve:ya zaman
ıız, lüzumlu veya lnzumıuz, 

zararlı veya :zararsız olduğunu 
tayin edebilmek için tababetin 
dahiliye, aıabiye, bevliye, hari
ciye, enfiye ve bançereviye, b1fZ1a
ııhba, illh... gibi ıubelerindeki 
vUcudOn fiziyoloji, biyouloji, ve 
bilhassa patolojiıine vakıf ola
cakıınız. Oralardan alacağınız 
ilmi müeyyidelere istinat ede
cek ve davanızı onlarla mtıdafaa 
ve ispat edeceksiniz. Bu mlley• 
yidelerin vatanı yoktur; yahut 
bunun vatanı blitlln medeniyet 
alemidir ve medeniyet lleminin 
ilmi ve tıbbi netriyahdır. 

:'.S - Spor mUnakaşaıına gir· 
mediğimf ve girmiyeceğimi ev
velce sarih olarak söylemittim. 
Gene girmiyorum. Yalnız evveli< i 
beyanatımza cevap vermek za
ruretinde bulunuyorken '' tıbbın 
bu itlere müdahalesi zaruridir ,, 
tarımdaki beyanatıma :vesile 
veren bizzat zah Alinizdir. Siz 
memlekette bu gibi işlerde 
hbbın müdahalesini lUzumsuz 
görüyorsunuz. 

Bunda ne dUıündüğünlizü Yn 
neye istinat ettiğinizi bilmiyo
rum. Fakat ciğer, kalp, beden 
faaliyetlerinin mukave'11et ve sıai 
bayatiyesi bbbi ve ilmi mikyaa
larla ölçülmeden futbol, koşu, 
bokı ... ilih.. gibi sporlara ahlan 
ve birçok hastabkların esbabı 

Lutfen ~ahif e~ i çcvirini7. 
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mfiheyyiesi olan bedeni bir trO* bu müracaabn bir gün mahiyetini 
ma ile kalpleri pabuç gibi bil- kaybetmesi üzerine bu doktorun 
yüyen gençleri muayene eder- sahasını maksadının çerçivesine 
ken bu lüzumsuzluğun muhitimi- toplamak için yazdığı yazılann 
ze yaydan boğucu alevile ciğer- zab alilerinin malum olan be
lerimizin yandığım hissediyoruz. yanatlanna ne suretle vesile 
Bu ciğer acısım hastalanan spor- verdiğini ben de bilmiyorum ; 
culan tedavi eden maruf ve eğer siz bu İfte mutlaka alaka
gayn maruf birçok arkadaşlan- dar görllyorsamz bana benim 
mızdan sormak ve öğrenmek istinat ettiğim gibi beşerin fiz
mtımkilndnr. yoloji ve patolojisi ve bu husus-

4 - Avrupa sporculannm taki kanuni müdevvenabmıza is-
tinat ederek cevap ve malumat 

bbbi muayenelerden sonra spor veriniz. 
yapabilmelerini bir kanun şek· Bunun haricindeki lakırdılar 
linde çıkarmak istiyenlerle bu bot yere sizin ve benim ve oku
fikrin aleyhinde bulunanlar ara• yanlann baıımızı ağrıtacak za
aında. iki ıenedir devam eden idattdan ileri geçemezler. Hür
ilmt ve fenni miinakqalardan metlerimi kabul buyurunuz e-

fendim. 
haberim olup olmadığı muhte- Dr. Osman Şevki 
rem muhatabıma bir ıey kazan- Burhanetiin B/.ve cevap: 
dırmaz. O fikrin leh ve aleyhin- Meselenin çemberi bir defa da 
de bulunanlar birbirlerile kavga zab alileri tarafından kırıldı. ltin 
ede dursunlar, bizde bbbm bil- kadrosunu bugün Eşref Beye 
ttin budu t ve vezaifi meyanmda verdiğim cevapta bir defa daha 
bu iıde hallolunarak kanun haline izah ettim. Size de arzedeyim ki: 
inkdip etmiştir. 1- Ehemmiyetsiz ve tabii bir 

Yapılan iş (hikemi tedavi)dir. hak olarak gördüğünüz sıcak 
sizi memnun etmek için muka- hava banyoları,terletici koşular 
bili bir ıstılahı daha koyayım- ve idmanlar bir ihtisas işidir ve 
fiziyoterapidir ve fiziyoterapi tebabete aittir. Size verdiğim 
de tababet ve tuabab kanununa ilk cevapta bunu tekrarlamışbm; 

o cevabımı ve heyeti vekile ka
müstenit 8034 numaralı heyeti 
vekile kararnamesile tababetin ramamesini dikkatle okuyunuz. 

2 - Gene o cevabımda insan 
bir ıubesidir; hem de miltehas- uzvunun listik top olmadığına 
sıs ve meıgul olabilmek için işaret etmiştim. Zab iliniz bu 
tıp diploması aldıktan maada iki noktaya hiç temas etmeden 
ayrıca muayyen müessesate ve neler söyliyorsunuz. Benim çekin
muayyen üstatalrm nezareti al- diğim münakaıa, işte münakaşa· 
tında iki sene çalışabilmesi ve nın bu türlüsüdür. 
neticede imtihanla ispab ehliyet Evet ben mesleğimin hakkım 
edilmesi lizım esaslı bir ıubesi.. arıyorum, esasen mesleğimin 
Miinakaıa göttırecek yeri olmı- hakkı insaniyet ve beşeriyetin 
yan bu müeyyideye bilhassa na- hakkıdır. Ve emin olunuz ki 
zarı dikkati alilerini celbederim. dilnya yüzünde hiç bir meslek 

tabc.bet kadar diğerkam değildir. 
S - Profesör (Labe) eğer Siz kelimelerin renklisini seçmeğe 

(Marsel Labe) ise garbın tanı• başladınız ve ıimdiye kadar 
dığımız yeglne b6yük doktoru yüzlerce emsali görülen malum 
aeğildir. manevreye giriştii:ıiz. Cevaliım 

6 - Fransız maarif, bahriıe, yoktur. Arzı ihtiram ederim 
harbiye nezaretlerinin ııhhıye efendim. 
müşavirleri ve bunlarm tecriibe- D. Oşman Şevki 
ye müstenit kanatleri ne oluna 
olsun bu bizi allkadar etmez. 
Biz henllz milnakqa ve teori ha
linde olup tebeıltır ve istikrar 
etmif kanaatlerle hnkOm ver• 
miyoruz; biz • bir davada beyaz 
ve siyah diye iki kutup tutarak 
boyuna milnakaıa etmit ve biri
birinin saznnn çnrtıtmeye çalıtllUf 
nice garp llleması taninz. An
cak bu mtınakaşalardan çıkan 
ve ilimde umumun ittifakile bir 
temel direği gibi oturan esuat 
ve efklr \ardır ki onlara istinat 
ediyonız. Fransızlar nuıl ve ne 
diye mtınakaşa ederlerse etsin .. 
ler siz bizden misal arayınız, 
ne hacet Tlirkiyede de kabiliyeti 
bedeniye diye bir nizamname 
vardır. 

7J- (Bu hususta mllnakaıaya 
Avam ettikleri takdidre kendi· 
!erine daha ziyade malOmat ve
rebileceğimi llmit ederim ) bu· 
)'Unıyorlar, maksattan uzaklaı
mıyalım ; benim Ebbba odasma 
Vfl'diğim takrir şudur : (.... Be
,efendi ve kızlan, gazetelerde 
Dkunduğuna g6re, bazı ıahısla
nn sıkletleri ile alakadar olu· 
yorlarmıı, bunlann yapbklan 
itin mahiyeti nedir ? Eğer bu 
İf bbbt ise kendileri Ebbba 
oda11na dahil midirler ?. Odaya 
kaydolunabilmek ıçm muk
tezi ıeraiti haiz değilsel~r ka
nuni esbaba tevessDl olunsun •• ) 
demiştim. 

Mesleğini seven ve mesleğinin 
hakkım mlldafaaya girişen bir 
doktorun eldeki kanunlara isti
nat ederek kendi odasına b6y
le bir mtıracaatta bulunması ve 

Zelzele 
Denizlide üç hafif 

hareket oldu 
Denizli, 2 { A A. ) - D ün saat yir

miyi 15 geçe, iki hafif, bugün de yedi 
buçukta bir şiddetli zelzele olmuştur. 

Hasarat yoktur. 

Hindistanda ze)zele 
Kalküta, 3 {A. A.) - Bu sabah saat 

2,57 de şehrin her tarafında şidde tli bir 
zelzele olmuştur. Hemen hemen bütün 
binalar sallanmışnr. Ahalinin büvük bir 
kısmı sokaklara dökülmüş ve glin ağa
rıncaya kadar evlerine girmeğe cesaret 
edememişlerdir. Bengale eyaletinin diğer 
merkezlerinde de ve bilhassa Serajganjda 
iki şiddetli zelzele olmuş, halkı telAş ve 
heyecana düşürmüştür. Küfusça zayiat 
yoktur. 

1 ÖıUm 1 ----Esbak Dahiliye nazın merhum 
Memduh paşanın büyük kerimesi 
ve Fuat beyin haremi Melek H. 
ducar olduğu hastalıktan tifayap 
olamıyarak tahb tedavide bulun
duğu sıhhat yurdunda irtihal et· 
mittir. Cenazesi bugün Arnavut
köyfindeki hanelerinden kaldın
larak namazı 6ğle vakti Bebek 
camii ferifinde badeleda Rumeli
hisannda defnedilecektir. 

* Galatasaray terbiyei bedeniye 
kulObOnden: Galatasaray sabık 
atletizm kaptanı Unvan beyin 
valdesi vefat ettiğinden cenaze 
merasimine iştirak edecek Ga
latasaraylılann bugün saat on 
buçukta Galatasaray kulübünde 
veyahut on bir buçukta Bebek 
camiinde hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Türkiyenin ikli
mini tanımak icin 

( SPOR ) r -

, 
[ 3 üncü sapfadan devam ] 

nnı her gün resmi bir bUlten 
halinde neşretmektedir. Bundan 
başka muhtelif mmtakalardaki 
zirai mahsulibn umumi vaziyeti
ni gösteren haftalık fenoJofi ra
poru, ayrıca aybk bir bUl· 
ten, senelik hulasa neşretmekte, 
istatistik umum müdürlnğünün 

bültenlerine malumat vermek
tedir. 

Müessesenin müdürü Ahmet 
Tevfik Bey diyor ki : 

- Başlangıç olmak itibarile 
bugünkü teşkillt büyük ihtiyaç-
lara cevap veriyor; fakat ideal 
itibarile memleketin 200 tane 
ikinci sınıf, 3000 tane de ilçüncil 
sımf istasyona ihtiyacı vardır. Bu 
rakamlar Almanya, Fransa teş
kilatı göz önüe getirilerek değil 
meseli Romanya mikya11 düşü
nUlerek söylenilmiştir. Fakat ıu-
nu ilave edeyim ki bu iş, para 
işi olmaktan ziyade eleman işidir. 
Ben memur yetiştikçe teşkilib 
tevsi etmek niyetindeyim. 

- Siz havanın dünkü vaziye
tini tesbit etliyorsunuz. Bunun 
faydalan meydanda. .• Fakat biz 
asıl yannki havayı merak ediyo
ruz. 

1stidlal en sonraki iştir; mem· 
leketin iklimi tanınmadan, dünkü 
vaziyeti bilinmeden yarınki va-
ziyeti söylemek ilmi bir hareket 
sayılamaz. 

Bunca senelik mesaiden ve 
bu kadar mükemmel teşkilattan 
sonra Amerika yüzde doksan, 
Fransa yüzde yetmiş isabetle 
iıtidlilde bulunabiliyor. Biz, ev· 
veli memleketimizin havasını, 
havasının ahvalini tanıyalım. in
şallah, falcılık sayılmadan, ilmi 
bir tekilde istidlalde bulunabi
leceğimiz zaman da gelir!,, 

Kıymetli ilim adamımızın iza
hatım dinlerken bir taraftan da 
6niimdeki albumu kanştınyor
dum. Burada Türkiye dahilinde
ki bütün hava istasyonlannm, 
bu istasyonlardaki biıtün memur
lann fotoğrafları vardır. Müdü-
rün etrafında hepsi vakti.le Hal
kalıda talebesi olan mukdim ve 
çallfkan gençler dolaııyordu. 

Müdürün izahabnı dinledikten 
reıimleri, kayıtlan, defterleri 
tetkik ettikten sonra müessese
yi gezdik. Temiz bir binada 
muntazam bürolarda çalııan 
muntazam gençler, muntazam 
bir kütüpane, muhtelif odalarda 
aletler, aletler, iletler... Kuleye 
kadar çıkbk. Burada bir genç 
rüzgarın istikametini, süratini, 
şiddetini ölçüp biçiyor, başka 
biri güneıin seyrini yazan ma
kineyi kontrol ediyor, ötekisi 
iletin üstüne eğilmif, bulutlan 
rasat ediyordu. Buradan mües
sesenin yanmdaki merkez istas· 
yonu, arkada Keçiören bağları, 
karşıda Ankara kalesi görünü· 
yordu. *lf-tı. 

Deniz yarışları 
Bugün Beykoz sa
hasında yapılacak 

Aylardan beri spor faaliyeti
mizin esasını teşkil eden futbol 
maçları artık nihayet buldu. 
Bu hafta onun yerinde deniz 
yantlanm görecegız. Istanbul 
Denizcilik Heyeti bu seneki de
niz faaliyetinin ilk hareketi ol
mak üzere bugünkü teşvik ve 
idman yarışlarını tertip etmiştir. 
Beykoz sahasında yapılacak olan 
yarişlara deniz üzerinde çalışan 
bütün kulüplerimiz iştirak ede
cıeklerdir. Bu itibarla yarışlann 
pek heyecanli olacağı şüphesiz
dir. 

Hacar takımı lzmirde 
Şehrimizde maçlar yapan Ma

car gençler Muhtelitinin lzmire 
gittiğini yazmıştık. Macar takımı 
bugün lzmirin Alsancak sahasın· 
da K .S. K. takımı:ile maç yapa
caktır. 

İng-il-iz_m_a_n_d_a-

.. Si kalkdl 
Üst taraft 1 inci sayıfamızda 

Harbi umumi ferdasında İn-
giltere Irak mandaterliğini de
ruhte etmişti. Yeni itiJafname 
lngiltereyi mandaterlikten çıkar-
makta ve lrakı tamamen müs
takil bir devlet haline koymak-
tadır. Irak, istiklalini elde etti
ği cihetle tabiatile memleketin 
dahili ve harici emn ve asa
yişinden mes'ul olmaktadır. Mu
ahedenin mevkii mer'iyete vaz'ı 
tarihinden itibaren lngiltere, man· 
da terlik sıfatının verdiği mes' .. 
uliyetten kurtulmaktadır. 

Muahedenin calibi dikkat «>* 

lan bir noktası mevkii tatbike 
vaz'ı tarihinden itibaren lngi
liz mandası Irak üzerinden 
kalktığı halde İngiliz kuvvetleri
nin frakı beş sene zarfında tah
liye edecekleri meselesidir. 
D~ğer işaret edilecek bir nok
ta da lrakm lngiltereye Fırat 
ve ŞattUlarap sahillerinde 
Uç tayyare istuyonu kiralama· 
sıdır. Şu halde Irak sureta müs
takil ve tahliye edilmiş bir mem· 
leket olduğu. halde üç noktasın· 
da İngiliz hava kuvvetlerine üs
sülhareke olabilecek birer sivil
ce başı vücude getirilmiş ola
caktır. İngilizlerin nüfuz altında 
bulundurdukları memleketlerde 
fazla kuvvetler bulundurmak 
itiyadında olmamaları nazarı 
dikkate alınırsa bu üç istasyo
nun Irak hükumetini suri istik
laline rağmen kayıt altında tut
mağa kafi geleceği neticesine 
varılabilir. 

•••••••••••••s•••••••••••••••• • • ;Beynelmilel güzellik müsabakasına: 
• iştirak etmek üzere bugünlerde Amerikaya hareketi mukarrer olan • 

: 1930 Türkiye güzellik kıraliçesi : 

5 MOBlCCU nHMIK unnıMın : • • • Sesini zaptetmiş olan 1 '150 numaralı • 

; KOlUMB ifl PliKlflRınnnn i 
• Piyasada hemen hemen mevcut kalmamıştır. Kıraliçemİzin perestişkArl:ın bu • 
• lltif hatırayı muhafaza etmek üzere Columbia mağazalarını hınca hınç doldur- • 
• maktadır. Henüz bu plAktan almamış olanlan da memnun etmek için fabrt1caya • 
• son bir sipariş daha verilmiştir. Bekliyenlerin f ırsatt:ın istifade etmeleri • 

• • • ••••••••••••••••••••••••••••• 
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VAKiT 
4 Temmuz Cuma 9SO 

Hariçte 

1 aylı~ı Kuruı 150 
3 .. • 
6 • • 
12 .. " 

Safer 
1349 

.fOO 
750 

1400 

dahilde 

800 
l450 
2700 

Bu geceki Ay 

-.... 

~ 

Ganq;n Jofulu: 4,34 - IHıtı,ı : 19,44 

Ayın dolulu : 14,27 - balııı: 24,36 

Namaz vakitleri 
Sabah Ôll• İklııdı Ak,.. Yat. t..alı: 

2.32 12,18 H,18 H.44 Zl,48 ı,14 

Hava ı 

As· eri rasat umum merlttzitıden 

alınan malumata göre: 
Hava tazv~i ve fkli.şmesi: 

Memleketimizi kaplamıt bu
lunan Akdeniz diitllk tazyiki 
şarka ilerlemiıtir. 

Hava nasıl olacok P 

Hava memleketimizde ekse
riyetle bulutlu, Karadeniz sabili 
ile şarki ve orta Anadolu yai· 
murlu, ruzgir umumiyetle fimal 
ce nup mmtakasmda cenubi 
isti kametlerden mutedil ve 
şarkta kuvvetli esecektir • 

Hava nasıl geçti? 

Hava memleketimizde ek
seriyetle bulutlu. 

D ün s:zat 15 te s ıcalr.lılc: 

Cenubu ıarki Anadoluda 34, 
Trakya, Marmara, 30, orta 
Anadoluda, Adalardenizi aaliil 
lerinde vasati 29, Kira· 
ve ıarkta vasati 24 santi
grat kaydedilmiştir. 

Radyo: 

Bu akıam Ankarada 
Saat 19 R C orkestrası: 
l - Ober: Ü vertür Domino Nuvar 
2 - Lakam: Süvit ko tiyon 
3 - Çaykovsk.i: Şan Dufosor 
4 - Verdi: Travador. 
5 - Alber: Vals Tuna prcnsea 
6 - Rişar: Marş Rinoldo 
20,30-21 15 cazbant 

Sinemalar ı 

Alkazar - Hakimel cihan 
Alemdar - Katil dudaklar 
Beıiktaş Hilil - Çarın yaveri 

-Ekler - Perestif 

Elhamra - Üç nikah 
EtuYal - Silik çehreler 
Fransız - gönül isterse 
Majik - Talili T ot 

Melek - Gece bizimdir 
Opera - Ebedi muamma 
Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy· Kadın 

Eğlence yerleri ı 

Garden Mezeyi Balet. Bekefl. 
Vantura 

TllrkuYaz - Tize, T• l.Jdına 
TanoY 

Tepe batı bahçesi-V aryete,llnema 
Taksim 

" " " 

Şehrimize gelenler 
Ankara, 3 ( Vakıt) - Devlet 

Şurası reisi Nusrat B. , azadan 
Süleyman Emin Pş. ile ıehrema
netiniz muavini Hamit B. latan· 
bula hareket ettiler. 
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( VUKUAT l 
Bir genç kız 

Polonez köyü yolunda 
tecavüze uğradı 

Paşabahçeden Polonez köyü· 
ne gitmekte olan Polonez köy
ln 18 yaıında Melle Kina yolda, 
Eıekçeımeler denilen yerde ba
n meçhul eşhasın taarruzuna 
ujramıı, kızcağızın ırzına tasal
lut edildikten başka, üzerindeki 
100 lira da alınmıştır. Jandar
ma mfttecavizleri aramıı, neti
cede failin Arnavutköyde otu
ran 21 yqında Arif oldugu an
laşalmıt ve yakalanmıştır. 

Paradan bir kısmı istirdat 
edilmiı, yalnız kızcağız hasta
hğa yakalandığından hastanaye 
ıevkedilmiştir. 

Bir polisin çocuğu 
kayboldu! 

Pangaltı merkezi mürettebatın
dan ~ 4? nu~aralı polis Eşref 
efendının oglu üç yaşında 
Saffe~ pazartesi günündenberi 
ortada yoktur. Küçük Safvet 
pazertesi gfinü akşam iistü Ka
aımpaşada Hac1 Ahmet mahal
lesindeki evlerinin kapısı önün
de oynarken annesi, kendisini 
yıkayacağını söyJemiş, bunu işi
den ve yıkanmaktan pek hoşlan
mıyan çocuk, annesinin kendi
ıini içeriye almsına imkan kal
madan kapının önünden uzak
~tmııtır. Çocuk, o günden sonra 
bır daha gözükmemiştir. Babası 
ıahıtaya müracaat etmiştir, yav
nıQık aranmaktadır. Sarı saçlı 
mavi gözlü, beyaz çehreli, bir 

ı.:.. !.?cuk olan Saffetin üzerinde 
." .. ı~mz k1rmızı renkle bir entari 

vardı. Çocuğun, ev civarından 
uzaklaştıktan sonra yolunu şaşır
dığı ve kendisine rast gelen 
bir hayır sahibi tarafından mu
hafaza altina alındığı tahmin 
ediliyor. 

Tramvay devrildi 
Şiıliden tünele giden 161 nu

maralı birinci mevki arabaya 
merbut 589 numaralı romörk . , 
hamam ıstasyonunda yoldan çı-
karak orada açılan çukura yu
varlanmııtır. Kazada nüfusça 
zayiat olmamış, araba tekrar 
yola alınarak, bir müddet inki
tadan sonra, münakale temin 
edilmiştir. 

Tramvaydan düttü 
Daıiyal isminde bir çocuk, 

ıitli tramvayında Hamam istas
yonunda atlamak isterken düş
müf, başından yaralanmıştır. 

Ziya B. 
T evkifane müdürüne 

işten el çektirildi 
Adliye vekaletinden müddei 

umumiliğe yapılan tebligat mu
cebince tevkifane müdürü Ziya 
Beye işten el çektirilmiştir, 

Hangi meseleden yapılan tah
kikat neticesinde bu karann 
verildiği hakkında ketum dav
nılmaktadır. 

Kazım Pş. Hz. 
B. M. M. reisi Kazım Pş. Hz. 

dtın akıam lstaobul ve Beyoğlu 
cihetinde bir tenezzüh icra et
miıler ve bir müddet Tokatlıyan 
oetlinde istirahatetmişlerdir. 

Fransız sefiri geldi 
Fransansanın Türkiye sefiri 

Kont da Şambrön dün Ankara
dan tehrimize gelmiştir. 

Tütünlerimize rağbet u•••••••••11•11•• ••••••••&BlillllllU?l 
: iyi bir müjde : 

İnhisar idaresi Amerika ve Suriyede : SEE-HEE Büyük Çin trupu dünyada yekta, heye- [] 

fabrikalar açacak • canlı ve orijinal bir temaşadır. Muazzam dekorlara ve altın 

Türkiye Tütün inhisarı umumi 
müdürü Behçet Bey dün Anka
radan ıehrimize gelmiştir 

Behçet B. bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

- Ankarada bütçe mes' elesi 
ve ecnebi memleketlerde açıla
cak fabrikalarımızın inşası hak· 
kında teşebbüsatta bulunuyor· 
dum. Bütçemiz geçen seneye 
nisbetle bir milyon lira fazla ile 
yani 25 milyon lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

1nhisar bütçesi mülhak bütçe
ler meyanında kaldığından Ba
rem gelecek seneden itibaren 
idaremize teşmil ve tatbik olu
nacakbr. 

Suriyede ve Amerikada Türk 
sigaralan imali için fabrikalar 
açacağız. Bu suretle firmamızın 
taklit edilmesine de mani ola
cağız. Fakat bize rakip olan bazı 
memleketler de Suriyede fabrika 
yapmak istediklerinden biz on
lardan daha evel başlamak için 
çalışacağız. 

Karton fabrikası inşaatına da 
başlanacağını ümit ediyorum. 
Karton fabrikası için lzmitte 

metruk bir halde bulunan çorap 
fabrikası binası muvafık görül· 
mektedir. 

Bu seneki tlitUn mahsulümüz 
çok ve iyidir. Son zamanlarda 
Türk tütünleri çok rağbet gör
mektedir. Bu münasebetle tütiln· 
lerimiz iyi fiatla satılacaktır. 

Ş ikayetıer, ternennllerı 

illallah! .. 
Haseki ve civarı mahalleleri 

suıuzlukten kırıhyor 
Bir kariimfz yazıyor: 
Haseki ve civarındaki çeşmeler 

epeyden beri kurumuştur. Halk 
arasmda « suyun• su yolculan 
tarafından çeşmelerden kesilerek 
o civardaki bostanlara ve hama
ma verildiği» şayidir. Belediye
nin vazifelerini halkın ihtar et
mesi ne garip!. •• 
Şehremanetinin nazan dikkatini 

celbetmenizi rica ederim efendim. 

Tehir edildi 
Türk hanımları esirgeme derne· 

· tinden: Dernek menfa.atine terdp edilen 
piyanko görülen lüzum üzerine 5 eylOI 
1930 tarihine tehir edilmiştir. .. 

Tahtakurusu, pire, sinek, sivrisi
nek, f!Üve, örümcek, hamam bö
cegi ve sair haşaratı yumurtalari

le beraber kat'iyen imha eden 

Daima birinciliği kazanmBktadır. 
FAYDA daha müessir, daha mükemmel ve yarı yanya ucuz

dur. Kokusu latif olup kat'iyen leke yapmaz. insanlara, hayvan
lara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, müessesatı milliye ve hususiye, Seyrisefain, 
Hilaliahmer, mektepler, hastaneler, sıhhat yurtlan, büyük otel 
ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA istimal ederler. 

Şişesi 50, teneke 75 sonderece sağlam ve 10 sene teminatlı 
pompası 75 kuruş. 

Hasan Ecza Deposu - Toptancılara tenzilat 

;•• ALDANMAYINIZ 0 1 
B Fantazi Kaşa Pantalonlar 5 liradan başlar B 
fi Zarif çocuk Elbiseleri 5 liradan başlar IJ 
it Sof Caketler 7 Hradan başlar ! 
i3 Yazlık Keten Elbiseler 8 liradan başlar g 
m Kostümler 10 liradan başlar B 
tfit p B fZj ardesüler 13 liradan başlar fml 
mi Ismarlama kostümler 25 liradan başlar & 
m m 
~ Kazmirci Ali Rıza ti 

• işlemeli muhteşem elbiselere malik olan bu müstesna heyeti : 
: temsiHye, misli görülmemiş feerik bir manzara arzeder. il 

• SEE-HEE Trupu bu günlerde Avrupada ve cenubi il 

• Amerikada seyahat etmekte olan en mütenevvi varyete numa- : 
: ralanna malik bir heyettir. • 
• SEE-HEE Trupu şayanı hayret oyunlarile bütün te- mı 
: maşageranın takdir ve alkışlannı celbeder. Bilumum hokkabaz- : 

lık, canbazhk ve müvazene oyunlan ve ezcümle gayet tehli· ;a 
: keli milli oyunlan bllyük bir maharet ve cevvaliyet ile ifa il 
• ediliyor. Trup her temsilde kostüm de~ştiriyor. .. .. .. • 
• Büyük fedakarlıklar ihtiyarile angaje edılen bu trup onumuzde- • 
• ki 10 temmuz perşembe günll ??n?? de temsillerine başlıyacakhr. • 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
Evkaf levazım .müdürlüğün-

den: 
Mıktarı Cinsi 

150 ton birinci yerli kok 
300 ., kriple maden kömfirP 
800 çeki odun 

7000 kilo mangal kömürü 
Guraba hastanesine lüzumu olan balida muharrer dört kalem 

mahrukattan Kriple kömürü kapalı zarf usulile ve diğer kalemi 
aleni münakasaya vazedilerek temmuzun on dokuzuncu cumartesi 
günü saat on beşte ihaleleri icra edileceğinden talip olanların şe
raiti anlamak üzere levazım idaresine ve · ihale günü de idare en
cümenine müracaatları. 

Şehremaneti ilanları 

Şelıremanetinden : Sebze hali meydamnda numarasız kantar ku
lübesi kiraya verilmek için açık müzayedeye konmuştur. Talip
lerin şartnameyi görmek için her gün müzayedeye girmek için 
ihale günü olan 23 temmuz 930 çarşamba günü levazım miidür-
lüğüne gelmeleri. · 

Şe1ıremanetinden : Büyükadadaki Gazojen motörile müteharrik 
120 \l'oll 50 kilovat iki elektrik müvellidi satılmak için kap_ah 
zarfla müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartname almak için 
her gün levazım müdürlüğüne gelmeleri. Teklif mektuplarmı da 
ihale günü olan 23 temmuz 930 çarşamba günü saat on beşe 
kadar müzklir müdürlüğe vermeleri. 

BeyoUlu dairesinden: Beşiktaşta V.alde çeşmesinde namazgab 
yanındaki tütüncü barakasının bulunduğu yer bir sene için açık 
müzayede ile kiraya verileceğinden istiyenlerin 31 temmuz per· 
şembe günü saat on dörtte daire encümenine gelmeleri. 

Şelıremanetinden : icra edilmekte olan kanalizasyon ameliyab 
dolayısile 5 temmuz 930 tarihinden itibaren Fincancılar caddesi 
ile Hasırcılar caddesi arasındaki Uzunçarşıbaşı caddesinin bil
cümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilan olunur. 

Kadı : lJv dairesinden : Başı boş dolaştığından daireye bir mer
kep teslim edilmiştir. Bir hafta içinde sahibi çıkmazsa satılaca
ğı ilan olunur. 

Anaaolu'ıis~rı beledıye nıüdürliiUünden: Beykozda Karacaburun so· 
kağında Karacaburun tekkesi kabristamnın yolun teuii dolayı
sile tarika kalbi lazım geldiğinden tarihi ilandan itibaren on 
beş gün zarfında alakadaranın nakli kubur eylemeleri ve aksi 
takdirde dairece naklettirileceği. 

İzmir nafia baş 
ğinden: 

mühendisli-

60462 lira 1 kuruş bedeli keşifli bulunan fzmiz - Torbalı yolu
nun 13 + 700-22+421 inci kilometreleri arasındaki şosenin olbap
taki keşifname ve şaa tnamesine tevfikan esasla tamiri 20 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 13-VII-930 
pazar giinü saat 12 de vilayet daimi encümeninde ihalesi icra kı
lınacağından taliplerin münakasaya ve ihale kanunu ile şartnamaye 
tevfikan ihzarına mecbur olduklan teminat mektubu ve vesaiki 
lazimeyi teklifnamelerile birlikte mezkur tarih ve saatte baş mü
hendisliğe tevdi edilerek makbuz almaları. Fazla izahat almak is
tiyenlerin baş mühendisliğe müracaatlar1. 

m il = Müessetatı İstanbulda Eminönünde = A 
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Devlet Demiryolları ilanları 

f ilyos - Balıkısık hattının 
işletmeye küşadı 

Ereğli - Irmak hattımızın 70 kilom t d . · itibaren yolcu ve eııya m 1.ııtı e re en ıbaret Filyos - Balıkısık kısmı 1 Temmuz 930 tarihinden 
y uamelll na açılmışbr 

Bu kısım üzerinde haftada iki d f C ' berveçbi atidir : e a uma ve Salı günleri işliyecek muhtelit yolcu treninin tarifesi 

Filyoa : Hareket • 9 
Ç 

• ,30 Balikısık : Hareket : 13,15 
aycuma: Muvasalat: 10,10 Cebeciler: Muvasalat : 13,36 

Tefen 
Haraket : 10,14 Hareket : 13,SO 
Muvasalat : 10,45 Kayadibi: Muvasalat: 14,12 
Hareket : 10,53 Hareket : 14.16 

Kayadibi: M 1 · u•asa at: 11,14 Tefen : Muvasalat: 14,37 
Hareket : 11, 18 Hareket ·• 14.45 

Cebeciler: M · H u~ualat: 11,40 Çaycuma: Muvasalat: 15,16 

B hk k 
areket : 11,55 Hareket • 15 20 

a ıaı • Mu al t 12 16 F' • ' 
D 

L f ı al ' vas a : • ilyos : Muvasalat : 16 00 
aaa az a m 6mat alm ' . . . t I ' -;--::;:;-====~=----a~::c~ıçın ıs asyon anmıza müracaat edilmesi ahalii muhteremeye ilin olunur. 

:;.ı~•U\gJ~ k Erzurum - .s~r1ıkamhış 1- 1K2*0ars1. :emi~o1llardı' i
1
dares

1
inbe. merbut Sarı• 

-=-=--ı~ amıt eczanesı ıç n şe r ıra ücrete ıp oma ı ır eczacı a· 

Seyrisefain 
Merkez acentul: Galat.a Köprü başında 
Beyotlu 2362. ~obe acentesi: Mah

mudiye Hanı altında İltl.J\bul 2740 

İskenderiye sürat 
postosı 

(IZMlR) vapuru 11 Tem
muz Cuma glinü ıaat 13 te 
Galata nhbmından hareketle 
ertesi ıabah lzmire varacak 
ve aynı gllnlln akıamı lzmir
de1:1 kalkarak Pazartesi İsken· 
d.eriyeye varacakhr. lıkende
rıyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İımire varacak ve öğ· 
leden sonra lzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden sonra ls
tanbula gelecektir. 

Iıta~b~l - lskenderiye yol .. 
cuları ıçın : 

Lira 
Tek yatıklı lüks kımaralu bir 220 
yolcu için 
Tek yataklı lüks kamaralar çth 195 
yolcu için beheri 
T ek yataklı birinci kımaralu 130 
Diğer birinci " 120 
ikinci " 80 
Üçüncü " 40 
Güverte yemeksiı: 20 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletlerinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi beı, üç Yeya 

daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yüzde otuz; ve Oç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
yalnız azimet biletlerinden 
)'Uzde on tenzilAt yapılır. 

l rabzon ikinci postası 

ranılmaktadır. Talip olanların vesaiki resmiyelerile ve 15- 7 -930 
tarihine kadar Haydarpaşada işletme ıutifettişliğine mliracaat ltlzu-

mu. 

Pendik· Tu:ıla arasında kain «İçmeler» namile maruf su mahalline 
gidip gelecek yolculara bir sühulet olmak üzere bu sene de 4-7-930 
tarihine müsadif cuma güniinden itibaren her gün atideki katar-
ların mezkur mahalle kadar devam ettirileceği ve daha fazla malü
mabn iıtasyoların bekleme salolarına talik edilmit olan ilanlarda 
mevcut olduğu muhterem ahaliye ilin olunur. 

Köprii Haydarpaşa içmeler K6prü 

Katar No. 
20-27 
24-31 
26-33 
30-37 
34-43 

9 
10 . 

Hareket Hareket Muv. Har. 
8 8.30 9.50 9,55 

10 10.25 il.55 12 -
11.40 12.08 13.35 13.40 
13.55 14.25 15.40 15.45 
15.55 16.25 17 .40 17 .45 
-- --· 6.56 6.57 
- - 20.57 20.58 

Muvasalat 
11.47 
14.20 
15.33 
17.25 
19.30 --

Umumt idare 

• lf lf 
1 - Konya· Yenice hattı üzerinde Alaca istasyonu civarında 

kilometre 171 +800 deki ocaktan ihraç edilecek 20,000 M3 balast. 
2 - Eskişehir-Ankara hattı üzerinde Biçer istasiyonu civannda 

kilometre 436 daki ocaktan ihraç edilecek 10,000 M 3 balast. 
3 - Eskişehir-Konya hattı üzerinde 395 inci kilometrede vaki 

Bozdağ taş ocağından çıkanlacak 10,000 M 3 balast. 

4 - Eskişehir-Ankara batb ilzerinde Beylikköprii iıtaıyonu 
civarında 479 uncu kilometrede vaki taş ocağından çıkanlacak 
10,0c,0 M 3 balast. 

5 - Konya-Yenice battı üzerinde Hacıkırı istasyonu civannda 
307 inci kilometredeki taş ocağından çıkarılacak 10,000 M 3 balut. 

6 - Haydarpaşa-Eskişehir hattı üzerinde 258 inci kilometrede 
vaki taş ocağından çıkanlacak 10,000 M 3 balast. 

Yukarıda yazılı alb muhtelif ocaktan çıkarılacak balastların 
kapah zarfla ayrı ayrı münakasaları 21 temmuz 930 pazartesi giinü 
saat 15 den itibaren Ankara Devlet demiryolları idaresinde yapı
lacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lizımdar. Talipler her kıama ait 
münakasa şartnamesini 5 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa· 
daki veznelerden, Konyaya ait olanları ayrıca Konya veznesinden 
de tedarik edebilirler. 

* lf * 
Konya işletme müfettişliği telgraf atelyesı için telgraf ve telefon 

Beher kilometrosu 100 lira hesahile Kilis -lslahiye yolunda 10 
Besni-Adıyaman yolunda 20 ve beher K. metresi 80 lira hesabile 
AzablıköprUsll - Pa~aköprüsU yolunun 20 K. metroluk kısımlarının 
yollar umum müdürlüğünün o]baptaki talimatı mucibince iıtilqafilf 
evrakı fenniyesinin tanzimi 25-6-930 tarihinden itibaren 20 gün 
mddetle aleni surette münakasaya vazedilmiş ve temmuzun 15 inci 
aalı giinü ihalesi mukarrer bulunmuı olduğndan talip olanların 
yevmi mezküre kadar Viliyet daimi encümenine ve fazla malumat 
almak istiyenlerin Baş mühendisliğe müracaatları ilin olunur. 

2 
12 
12 

5000 

ler ıüper rapit ekstra ) Bandaj için 
adet Buhar tazyik manometresi 10 atmosfer 100 kutur 

•• Bez terit kutu içinde 10 metrelik 

" ,, " ,, " 20 ,, 
kilo 

100 
2 
1 
3 
2 
1 
6 

adet 

" 

Karpit 
Demir destere laması iki taraflı 300 X 26 
Porselen havan ( No 4 ve 6) 
Cam havan (bilyllk) No 6 

,, Eczacı ispatulası 
adet Takaimath ölçü bardaj'ı 0,500 gr 

" 
Hap kalıbı 

" Gaz kadehi 
15 
9 

200 

Meydan lamba meme1l 3 kiloluk 
,. Liatik bandaj ( bagaj arabalan için nllmuneıi ıibi ) 
tt 

5 
10 
15 
30 
10 
10 

Kg Galvanize demir tel 1 Ye 1,5 m•m 
tiıe Şuvara prese illcı No 2 

,, ., " .,3 
,. 

" " n " 4 ,, 
" " ., il 8 

paket ,. " ,, toz ., 1 A 
., " " ,, ,. 1 B 

kutu " ,. ,, mlrekkep No 5 B 2 
16 

2 
Parça F ormalan sıkışbrmak için vezo 
takım Madeni forma takımı ( lsteryotip) kaplarını b: ~ 'a 

için takımı 285 parça 
200 top Durak kiğıdı 2 inci hamur 
200 ,, Krem ,, ,, ,, 
50 ,, Kırmızı ,, ., ., 

100 " " " " ,, 
50 adet Y qil klğıdı 2 inci hamur 57 X 82 
30 ti " " " ,, ,. 63 x 95 
50 top Pembe " ,. ., ,. 63 X 95 
50 ., Sarı " ,. ,. ., 63X95 
50 ., Mavi " ,. ,. ,, 57X82 
50 ,, " ,. ,, ,, ,, 63X95 

50000 adet Orta ıan zarf (ntlmune gibi) 
4 ., Yutak yGztl (yerli) 
3 " Mupmba caket san (yerli) 
1 ,. LAstik damga 
1 ,, Kurtun pensi lokma lılkkiyeıi 
1 ., Otomatik tarih damgası tadillb 
1 ,, lstorlu dolap (yerli) kllç.llk 
1 ,, Koltuklu sandalye (yerli) 
l ,, Avukat çantası (yerli) idi 

57 > 62 
57 X8 ! 
57 x 82 
63 X 95 

1 ,, Deriden muhabere çantası (yerli) bllyOk 
1 ,. Resim tahtası (yerli) 7SX 110 
3 ,, Dereceli yansı cetvel 0,50 mim yuvarlak 
1 ,, Perger takımı tam (büyllk) 
1 ., Cam elması 
3 ,, Yuvarlak zımpara taıı (krokisi sıibi) 350 m/m 

10 top Resim mUfambaıı 
100 adet Kalın sünger kiğıdı 

5 ,, Şapiroğraf mupmbuı No 5 
50 ,: Royal makine ıeridi 

1 ,, Hasta sedyeıi (yerli) 
405 Kg Kaynamıı Türk beziri (yerli) 
30 m. Yelken bezi (yerli) 

2 adet Ortası takviyeli ıefaf minkale 
20 ,, Şiıe kUçllk 10 il'• 

20 " " " 50 ,, 
30 ,, ,, ,, 100 " 
30 ,, ,, ,, 300 " 
2 m2 Duble yeıil cam 1000 X 600 
3 çift Listik çizme 

15 tüp Gestetner kopye makine mürekkebi 

( A N K A R A ) vapuru 
3 Temmuz Perıembe akıamı 
Galata nhtımmdan hareketle 
Zonguldak, fnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüıte Pazar 
iıkele1ile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polatbane, Garele, 
Gireıon, Ordu, F at1a, Samsun, 
Sinop lneboluya uğrıyarak 
gelecektir. 

makina ve santrallarının gerek elektrik devrelerine ve gerekse 
tor~a ve tesviye işlerine hakkile aşina bir işçiye ihtiyaç vardır. 
lmb.handa muvaffak olan ehliyet ve iktidarına göre şehri maktuan 
15 ıle 100 lira arasında ücret verilecektir. Talıp olanlardan Istan
~uldakilerin nüfus tezkeresi ve askerlik vesikalarile Haydarpaşada 
ı!letme mUfettitliğine ve Ankaradakilerin de yol ve mebani dairesine 
lüzumu müracaatları. 

24 adet Resim kurıun kalemi 
2 ,, Sulu boya takımı 
1 ,, Tarihli madeni damga 

60 ,, Tender için tampon greıör garnitürü 1,70>Cl,40 
20 ,, Samafor fener hazinesi (nümune gibi) 
1 ,, GögUs maskabı(krokisi mucibince) 

100 h Demir testere laması 30/ 300 mim (iki taraflı) 
100 ,, Cam keseceği bıçağı (nümune mucibince) 

lstvnbul 8 mcı ıcra daırısınderı: 
Nişantaşında Cabı caddesinde 

perilkir haci Artin Efendi dtik
kinında mahcuz ayna dolap sa
ire 7·7-930 tarihinde saatll de 
Sandalbeıteninde satılacağı ilin 
t>lunur. 

A v lf lf * 
şagıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

7-7-930 pazartesi günü saat 9 dan 11,1-2 kadar isbatı vücut 
etmeleri ve tahriren fiat vermeleri ilin olunur 

30 kilo Çelik yeşil marka 20 m-m 111 y~varlak 

30 
50 
3 

" 
" 
tt 

( Böhler ekstra zehart ) takım için 30 m·m 
,, ,, ,. 30 m-m 

Yuvarlak demir 26 m-m 
Çelik ( mor marka 25X65 ) cubuk çeliği ( 1 B: B~h· 

20 ,, Tork bayrağı (buyuk) 1,sox 2,2s 
107 ,, ,, ,, (orta) l x t,50 
208 ,, ,, ,, (knçuk) o,soxo,75 

86 kalem Eczayi tıbbiye 
Saat 11,5 dan sonra fiat kabul edilmez izahat almak iıtiyenler 

cumartesi, pazar günleri mObayaa kıımına müracaat etmelidirler. 
Pazarlığa ~rzol~nan .. malzeme.d~n yerli buluna~ aksam için iştirak 
edecek talıplerın numunelermı beraber getirmeleri nümuneaiz 
vukubulacak teklifatın kabul edilmiyeceği ilin olunur. 



Cıuteye ıo11cierUecek mektuplaruı üzerine idare lçi11se ( ldıre) yuıya 
aJt ec (Yuı ) l~ıretl konulmı.lıdıt 

r11'9t•• •••-'•"" 19urır"""· l11scU • chic!nttfıı .. ••twı-••,.. ',..,.,.,.. r•""'"" 
hılem•ra< .... dh:ln., sCı:iorcatır.c!an !iare rea-.S itlllcllr. 

Maarif vekaletinden: 
1 - Maarif vekiletince umumi bntçeden idare olunan orta 

dereceli mekteplerle Lise ve Muallim mektepleri için Tiirk harfle~ 
rile basılmıt bezli ve korneşli mektep duvar haritalan satın 
alınacaktır. 

2 - Bu haritalar siyasi ve tabii ayrı, ayrı olmak üzere Türkiye 
haritası ile beş kıta ve musattah küre haritalanndan mürekkep 
tam seri halinde olacaktır. Kıtalann siyasi ve tabii haritalarının 
ayrı veya beraber olmasında, musatta h küre ile Amerika kıtasımn 
bir veya iki ayn haritada gösterilmesinde bir mahzur yoktur. 

3 - Haritaların eb'adı asgari 90X110 olacak ve ilmi, tfdrisi 
kıymet itibarile her türlü kusurdan ari bulunacakbr. 

4 - Bu suretle maarif vekiletince harita satmak istiyen tabiler 
Ağustos 1930 gayesine kadar tertip etmiş oldukları Türkiye hari
talan ile kıta haritalan serilerinden bezli ve korneşli iki takımın 
bir istida ile Maarif vekaleti Talim ve Terbiye dairesine makbuz 
mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Tetkike verilecek kıta harita serilerinin ya tamamen veya bütün 
serinin tabedilmiş hali hakkında fikir verecek surette hiç olmazsa 
bir tanesinin çizgi, yaiı ve renk itibarile tamam bir şekilde matbu 
olarak verilmesi lizımdır. Diğerleri müsvedde halinde gönderilebi
lir. · Yalnız Türkiye . haritalan ikmal edilmiş olarak verilecektir. 
Müsvedde halinde kabul edilmiş haritaların provalarmın basılmadan 
evvel vekalete gösterilmesi ıarthr. 

5- Bu suretle toplanan haritalar mütehassıs bir komisyona 
tetkik ettirHecek ve komisyondan hakkında mfisbet rapor verilen 
haritaların sahipleri bu it için 30 Eylül 1930 tarihinde yapılacak 
münakasaya iştirak edebileceklerdir. 

6- Münakasa şartları ·aynca ve ağustos ayı zarfında ilan 
o1un:caktır, · 

7 - Vekaletçe haritaları ilmi ve tedrisi kıymet noktai nazarın
d~ ilk mekteplere muva~k görülen tabilerin haritaları Vılayat hu
susi idarelerince ilk mektepler için satın alınmak üzere ayrıca vila
yetlere de tamim Ye tavsiye edilecektir. 

Aydın san'at mektebi 
iiiüdürlüğüii.aen: 

Mektebimizin 926-927, 927-928, 928-929 senesi meıunlarının 
şehadetnameleri vekileti celile tarafından gönderilmiş olduğundan 
bir an evvel tevzii için mezun Efendilerin teahhütlü posta ücretleri 
ile birlikte üç adet fotoğraf ve 50 kuruşluk damga pulunu 15 
~üne kadar mektep idaresine göndermeleri i.in olunur. 

Istanblıl mıntakası Maa
din mühendisliğinden: 

Zonguldak vilayetinin Kozlu mevkiinde kain olup şimale.o 
Kozlu istismar merkezi cenup hududu şarkan vecenuben Tuzla 
tepesi 63 numaralı nokta Erenler tepesi başla tarla tepesi hattı 
münkesir garben de .başlı tarla tepesi Dervişler tepesi 64 nirengi 
noktasının başlı tarla tepesinden Kozlu istismar merkezi cenup 
hüdudunu katettiği nokta beynindeki kıt'a ile mahdut 3 77 cerip 
arazı dahilindeki kömür sahası: 

I - Kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir sene zarfında 
300,000 liralık bir Türk şirketi teşkil edilmek (talip halen mevcut 
bir şirket olup sermayesi bu işe de kifayet edecek miktarda bulu
n11r ise ayrıca yeni bir şirket teşkiline lüzum yoktur.) 

il - Tarıhi teslimden itibaren üç ay zarfında işe başlamak. 
Til - ilk sene zarfında 15000 tnvenan veyahut 10000 ton yı

kat.ımış kömür ikinci sene zarfında 30000 ton tüvenan veyahut 
20000 ton yıkanmış kömür llçüncil ve müteakip seneler zarfında 
50000 ton tüvanen veyahut 33000 ton yıkanmış kömür çıkarmak 
ve sene nihayetinde bu miktarın °/07,5 bedeli nakten veya hüku
metin talebi halinde aynen icar bedeli olarak verilmek (Kömiir 
yıkandığı takdiı:de bedeli icar zerodiz üzerinden hesap edilecektir. 
ve bundan batka aynca yilzde bet resmi nisbi ve işbu ?f"smi nis· 
binin °1o6 sı nisbetinde teçhizat tertibi tesviye olunmak ve bu mik
tarlar çıkarılması verilen imtiyaz kararnamesi ve teati edilen ıart
name bizatihi münfesih olmağla beraber bu miktara tekabül eden 
resmi nisbi ile icar bedelleri verilmek ve beher cerip arazi için 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve teçhizat tertibi ita olunmak 
ve müstecir icar müddeti zarfında taahüdatını tamamile ifa eyle
diifi takdirde icar müddeti 15 sene daha temdit olunmak ve üçüncü 
sene taahhüdün tamamen ifa edildiği takdirde iade olunmak üzere 
milli bankalardan birinin 50000 liralık teminat mektubu veya 3000 
liralık hükumetin tahvilat ve bonoları veya hükumetin kefaletini 
haiz bono ve tahvilibn milli bir bankaya tevdi edilmek şeraiti 
esasiyesiyle ve 15 sene müddetle icar edileceğinden talip olanların 
senei haliye ağusto11unun ikinci cumartesi günü saat on beıte kapalı 
zarfla teklifatlarını hamilen Ankarada lktısat vekaleti maadin umum 
müdürlüğüne miiracaat eylemeleri. 

r- = SAVJSI HER. V ER_D:::: 6 KUR.UŞ = 
MATBAA VE İDAREHANE: 

lST ANBUL. Babıali, Ankara caddesinde "V AKIT YURDU. 

1 Tel 1970 (ldare)1971 (Yv,1)1202 (K.ltap ı Telgraf : Vakıt. Posta kutun : 41 ij 

Emniyet sandığı müs
takrizlerinin nazarı 

dikkatine: 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: . · · 
Vadeleri hululünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede satılan emvali gayri menkule 

borçlularına bir haftalık son bir . ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnamesinde ne de 
İcra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müşteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak 
müracaatlar da kabul edilmiyeceğine mütedair bir kayıt olmadığı halde eski icra: kanunundan 
mültebes bir itiyat saikasile vukua gelen müracaatların is' afma imkan olmadığından alikadarlann 
kat'i karar çekilmezden evel borç} ırını ödemiş veya yenilemiş bulunmaları lazım geldiği ilin olunur. 

jktıs~t yekdleti Ankara Zia 
· ra.at ve baytari enstitüleri 

inşaatı 
iktısat vekaleti levazım müdürlüğünden : 
Her hangi bir yanlışlığa mahal ·kal• 

mamak üzere Ankara Ziraat ve Bay• 
tari enstitü binaları ikmali inşaatı 
münakasası kapalı zarflarının 15t~ 
muz 930 salı günü saat iki buçukta 
iktısat vekaleti ziraat ınüsteşarlığı 
kısmında toplanacak ihale komisyo
nuna teslim oluna.cağı ve muayyen 
saatten sonra zarfların kabul olun-
mıyacağı ve mukaveledeki yedi 
ay müddeti inşaatın sekiz aya ibliğ 
olunduğu alikadarana ilin olunur. - . 

Köprü inşası münakasası Dr. A. Kutiel 
Nafia Vekaletinden : 
Siirt vilayeti dahiline Siirt- Diyarbekir yolunda yapılacak olan 

\66414) Hra bedeli keşfli Paşur köprüsü inşaatı kapalı zarf usuliyle 
miinakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia Vekaleti yollar 
umum müdürlüğüne, İstanbul ve Siirt Nafia başmühendisliklerine 
müracaat edebilirler . 

Münakasa evrakı beş lira bedel mukabilinde Siirt vilayeti Nafia 
başmühendisliğinden satın alınabilir • Münakasaya iştirak etmek 
istiyenler.in 661 numaralı müzayede, münakasa ve ihale kanunu 
ahkamına tevfikan bazırlayacaklan teklif mektuplarını 7-7-930 
pazartesi günü saat on bire kadar Siırt Valiliğine tevdi eylemeleri 
ilan olunur • 

Trabzon belediye riyasetinde: 
570 hektar sahayı ihtiva eden Trabzon şehrinin mevcut haritia 

muntazaması üzerinde müstakbel pilinmın tanzim ve tesbiti Trap· 
zon belediyesi mühendisliğinde mevcut şartnamesi dairesinde ve 
kapah zarf usulü ile 24-6-930 tarihinden itibaren 14-7-930 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle münakasaya vazedilm~ür. Şehir pilanı 
yapmakta ihtisası olanlann şimdiye kadar vücude getirdikleri eserler 
hakkında belediyemize malümatve vesaik ita eylemeleri ve 14-7-930 
tarihinde münakasa intaç edileceğinden müddeti muayyenesi zar
fında Trabzon belediye riyasetine miiracaat eylemeleri ilan olunur. 
' 

MuayeMhane ve tedavii elektrik! 
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~~~ ..... Acele -4~~~ 
Daktilo aranıyor 

1 Samsun için seksener lira 
ücreti şehriye ile iki daktilo 
kız aranıyor. ibateleri de temin 
edilecektir. Taliplerin muvazzah 

1 adreslerile müstacelen Beyoğlu 
1 postrestan « d. d. » rilmuzile 

mektupla müracaatları. 

Dıyanet ışlert reislıtı le~azım mü
ttürlül!ünden: 

Hayratı şerife için münakasai aleniye 
suretile mübayaa olunacak sekiz il! on 
bin kilo Rumeli meşe kömürünün l 9 
teitımuz 930 tarihine müsadif cumartesi 
günü münakasa bedeli haddi !Ayık görül
düğü takdirde ihalesi icra kılınacağından 
Yeni camü şerif avlısındaki anbarı ka· 
dar maa nakliye itaıına talip olanlann yüz· 
de yedi buçuk nispetinde clipozito akçe· 
]erile veya t:ıh,·iLAt gibi temlnatlarile be· 
raber İstanbul evkaf dairesinde Diyantıt 
işleri levazım idaresine müracaat eyle
meleri. 

,.. 
VAKiT 

Tabıişlerinizi yapar. 
Mıe'ul wüdür:Reftk Ahmet 


