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Reisicumhur lk. din akfama 

.. kereye baş anıyor kadar aarayda mefPI olmutlar, muza alqama dojru y•tla Bofuda 
bir te nezdh icra etmifler ft 

geç vakit uraya nclet buyur
maflardır. Baıvekilimiz ile M. V enizelos ara

sında teati edilen mektuplar 
yunan Batvekili Teırinievvelde Ankaraya 

gelecetini bildirdi 

Hava llenibıde 

Bir zafer 
Avustralyalı tay
yareci Nevyorkta 

f Nnyork, 1:1 ( A.A ) - Soat-
hera Crbll, kahr,maa tanareci· 
leri istikbal 
etmek Ozere 
toplaaDllf olan 
binlerce kifi
mn allatlan 
arumcla pyet 

YARIN 
Gençlik ve Çocuk 

sayıfalan 

f eıe;ia~ce in ti kam maçım knzdn~ı 
lstanbul şampiyonu dün daha 
güzel oynıyan kıymetli rakibini 
3 e karşı 4 sayile maOllip etti 
Maçı Mısırlı hakem Yusuf Muham
met B. büyük bir muvaffakıyetle 

idare ·etmiıtir 

Yunan Bapeltill M. Yenizelol mlkemmel bir 
~miz i6md PQf4 lf•. ..-..--=---------ı· mrette karaya 

Atma, 21 < Apo > - .~ıDD M. Rist iamiftir.Kiap-
a,an meclisi Tlrk-Yunan itilifını forcl Smith, lMnldf 
tudik edeceltfr· ItilAfname karaya iaaaeden mepan Mr en""1ailMlfl ve ,,._. idare etlen 
lyan theclilinde de tasdik ediJ!r Dün Ankaradan enel banda /'fuarlı lutlcemle lld '81rım bplle,_ıert 
dilreı gazetede neıredı- do·· ndu·· ca• bu hk lar Feaerlaahçe d&n ıe~D haftaki olmadı. Geçm U{ta Macar ta-

..... al tatbikabna bq- yapmak nre- IMrt *"111 btr 1tliYJI•· matltbiyetin aa11D1 çakardı. Ma· laaq • memleket deliltinaekt• 
' • Maliye mlitabalSllltkikaM. b~ tile halkm ne,- 8"""'...:.:;r;ıana· car ıeaçler likiaia tellllib tala- DJIJe•eUit olacak • ildllcl deY. 

lılllllit ..,.ddak nO.bası memlektimiıdeki te · bm 'elini hir at daha ...... ..ıııı....... mile JAPbiı reYaDf maçma 4-3 rede çok dn..... w-tı 
"-"°~ ıt.:. d hal rerek dOn Ankaradan phrimize ---.- k k til n.._ -·- -,-.....,.. • teati eaüvildea sonra -:r k dlnmlt&r. M. Rist Haydarpqa VAJW,T - Bu muvaffakıyet. AdPaanma aure. e... uua ı.e mO..bllk.... bitin 

.._. ye hakemlik mısa 1 istasyonunda kendiaile ı6riifen denlzhıiq flıml cihetinden Şarktan Garba Feaerbahçe ıeçea cuma 2-1 den• mllddetiace Ja,meti 
mll twatına bqlanacaktır. bir mulıarririmiıe I" beJuatta ~ .. ~il"' \fP4t 'tlQlf ollQ'or. ıuilirkea•ertui ıtınkll yuamıı• bakkanda iyi bir fikir•ftl'direc:ek 

wımet bu mtNkıa umu- b~ ~;~.nin .. tik dal- dadı ipret ,Uiifmlı ,ıbt-mQ- eoll !-. ........ .,... ,,.. 
lfihah c _ _.,......,. ...... - Memleketbde kalclilia .. 164" .,..idi WP etliUl_.,.m ~ ltbiyet ~ farkmm ifade etlfli i~ Bır'~ls mt w1. _._ 

ira11dlfJ•~ · misak TOrkiyc:· milddet zarfında bankalar ve sonra Avucuralyıh ta}'1irec:lnlli bu ~- ek ·1.ı:JC.'ad il · ~-• ..: -•· L--- .--
bin diier devletlerle aktetmit mOeuesah ticariye Gzerinde tet• feri umln ndredai vt ra~liltn oyun aa-.ı ea en 11-· ••

01 ~ .... b bÇU'llUJ'all Ye 
olduğu miuklardan farkh olmı- kikatta bulunar~k bir ra~or nasıl dev adımlan Ue yUrtidQWHi işaret 7orclu. O gGa takım çok çallfllllf, çok iyi anı.,.. bir Amıpa ta· 

h ı t 8 O -ı· oluyor ikinci devrede mDtemadiyea ra• kımıma sevkli o-11unu ---ttik. 
yacakbr. azır amıf ım. u t•pona n e"""" · ,_ -,--

t.met P,. Hz. ile M. Ven~e- Maliye vekili Beye verdiğim gibi B, F ta i;..J kip pıaıf Abamda O)'DAllllf Bana Fenerbahçe de ayai ıu· 
loa arasında itillf münaaebetıle ayrıca da muhterem Sqvekil ZC ransız yyarec ue fakat bir ttırlG bir beraberlik Ay111 retle mukabele edince ortada 
teati edilen mektuplar bugün ismet Paşa hauetlerine de fifa- d ••rt k k d olaun kaydine muvaffak olama· pek zeyJdi Ye o Diabette heye-
netredilmiştir . . ismet Pt. Hz. lfl. ban mali ve ikti1&di vaziyet ve O re or Zfı l mlfb. Bu itibarla dllnkll maç caah bir mllaabaka eaaJaaıyordu. 
Venizelosa mektubunda ezcllmle raporum hakkmda izahat verdim. Fra" .. " tavv.,ecileriade.n P•ri için herkes Fenerden plibiyet Ba mayaffakiyetli Ye ...n--• 

Merr leketinizde her gün yeni --ı u ,. •-
diyor ki : bir faaliyet görüyorum. Buradaki geçen hafta bir deniz ta11areai bekliyordu. oyuna bu kıymeti b1aad11u 

•Bu gllzel itiWın huıulonde ikametim esnasında gördliğtl,m ile d&t cihan rekorunu kırmağa latanbul pmpiyonu dlln heye- ikiaci bir mleaair de hakem Ya-
Pek m&euir olan pbıl nüfuz hüsnü kabulden çok miltehauiı mııvaffak oım..-. Kmlan r~ caah bir ıayı yapma miiAbaka· IUf Mvhımmet beydir. Sou ild 
ve tesirinizi pek ziyade takdir ve memleketinizin hayranıyım.• korlar 500 kilo, 1000 kilo 11kletle amda rakibinden bir taae falla olempiyatta •llhim m~lar idare 
ediyorum. fefl'İllİevvelde Anka- M. Rist Tarabya Tokathyan ed--1.. A 
ray. vuku bulacak ziyaretiniz aauafe rtkoı:lan ve 2000 kilo· yaparak galebeyi kendi tarafma !"6- mıpacla da ba,tlk bir 

oteline inmiftir. 000 kilo ·•bret k dind esnasında samimi bir dostluğun M. Rist bir kaç gün lstanbulda metrede 1 . · likletle •at çekti. Fakat bu aetice geçen rımanıp••ı din 
temellerini atmak için daha vhi kaldıktan sonra icap edene Ye 20 ... t 20 dakifa 3 uye cuma aDnkl 0711na bakarak ytl- ıalaada ıBrati intikali, cllrtllt
bir mikyaata çalışacağız.,, tekrar Ankaraya gidecektir. ile mukavemet rekorlandır, rllttılen tahminler kadar kolay 1118. nlfuzu Dllln Ye oyma Gze-

M. Venizeloı, ismet Pı. Hz. ne ==-=========._,~---·---~-...-~-~---·---~-~~----- rindeki tesirile iyi Wr futbol ha· 
cevabi mektubunda itilafı büyilk Deı7lZ eif/encel.eri hararetlendi! lr•iaİll blitla --- hail ol-
bir aevinçle kartaladığım kaydet- n dutunu pterdi. Yuuf Mabam-
tikten sonra diyor ki: abk 30 met B. ideal bir futbel llakemldir 

"Ben bu itilAfı yeni bir dev- Sıcak dün bir ar dereceyi geçmiıtir Ye ıehiimiz bet alta aene enel 
rin baılangıcı addediyorum. Na
ziklne davetinize önllmllzdeki 
tefrinevvelde kemali memnuni
yetle icabet etmek niyetindeyim • ., 

M. Venizeloı itilifın Yunan 
meeliainde tasdiki münasebetile 
ıazetecilere beyanabnda itilifm 
T&rk ve Yunan medisleri tara· 
fından kabir birer ekseriyetle 
kabul edılmesi iki milletin kat'i 
Ye Dihai barlfmasına bir debi 
tefkjl ettiğini ve !ür~ - yuna.n 
mılletlerinin ekserıyeta azunesı· 
nin itilif ve tetriki mesai arzu• 
larile meıbu bulunduklarını gös
terdiğini söyl~miştir. ltilifm mu
taddak nüıbasa 15 güne kadar 
teati edilecektir. 

Mllal/Jman meb•mlar 
teıeklc'ifr etliler 

Atina, 26 [A.A.]- T~k-Yu
llaıı itilAfnamesinin medıste mü-
ıakereai esnasında garbi Trakya 
M&ılllman meb'uı an bu itilif
banıeden dolayı hükilmete t~ 
lekkür etmiıler ve itilifııamenın 
ilci memleket arasındaki müoa· 
~eba1ı tarsin edeceği ümidini 
ızhar etmişlerdir. 

Dtln Jatanbul lazgm bir gllnefin altmda ...ıeıin ea aıcak sBnlerinden birini geçirmif Ye hararet 
bir aralık 31 dereceye kadar çıkmıftır. Ha__. •cak Ye pin cama olmam dolayıaile d&n tehir
den ayrılanlar Boğua, Adalara, plljlara, cleaiz hamamlarma dajılmlflarchr. Ba mlhıuebetle qu 
sabahtan Şirket, Seyriaefain vapurlara lamca lunç dolanat batta 1,S ,o.ta )am yapan Ada Yapunma 
haddinden fazla yolcu abndıjı g6rllerek biı' kmDı chpn plranlmlfbr. 

y epköy rasat _.,kezi bu 11caldana ayni fiddetle daha Uç P de•am edecefini haber 
vermektedir. 

Resmimiz dün Kalamıt aabilindeki deniz hamamlanadu abamlfbr. 

Daktilo 
Müsabakamız 

Çok yakınlaıtı! 
930 Daktilo tampiyonluta 

mllAbaka1DWD yapılaca11 tarih 
çok yakınl8f1Dlfbr. 

Müsabaka tardın bir jUrl heyeti 
tarafından bazırla"ıyor. Müsabakaya 
fimdiY,e kadar (100) ı yıhın hanım Ye 

erkek kaydedilmiftir, isimlerinizi, yaz
maty alışık olduğunuz markı ve kla
vlyeyl bildirmekte isdcal ediniz. 

Bevet11n l'e ıer~/ dal 
belıll'J'or 

Daktilo müsabakalan 
Avrupı ve Amerikıdı nııd 

yeptlryor? 
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Türki\'e - Lehi9tan maçını idare 
ccien M. (Bavens) len beri böyle 
bir hakem görmemiftİr. 

f\1üsabaka iyi oynıyan iki ta
lumla iyi bir hakemi bir araya 
getirmiş ve onun için bu kadar 
iyi intiba bırakan zevkli bir maç 
olmuştur. 

Stadyom Fenerin galebesini 
seyretmek istiyen meraklılarla 

hemen hemen dolmuştu. Takım
lar alhya on kala alkışlar ara
sında sahaya geldiler. Saha or
tasında bayrak teatisi merasimle 
yapıldı. Beşiktaş katibi umumisi 
Abdülkadir Bey misafirlere (F e
nerbahçe - Beşiktaı ittihadı) na
mına bir bayrak hediye etti. On
lar da Macar renklerile si.isin 
bir bayrak verdiler. 

Biraz sonra oyun hakem Yu
ıuf Muhammet Beyin idaresile 
başlıyor. Yan hakemleri bizden 
Baui, onlardan Pelahi. 

Fener takımı Beıiktaştan Hüs
nü ile Nuriyi alarak şu şekilde 
oynuyordu. 

Rıza 

Kadri Ziya 

Şek ip J lüsnü Reşat 

Niyazi Al! Zeki J\luzaffer Nuri 

Oyunun safahatını esas hatlan 
ile çizelim: 

Oyun ilk verilen pasla dera
kap heyecanlı bir· hal alıyor. 
Çünkü daha yarım dakika ol
mamışken Alaettin rakip kale· 
ıinin önil,de ve gol yapacak 
vaziyetti. Fakat bu tecrübedi
de oyuncu topu sürüp içeri gi
deceğine lüzumsuz bir şutla fır. 
satı kaçırıyor. Fakat Zeki ar
kasındadır. İade edilen topu 
kapmasile şimşek ~bi bir şutla 
l<alcmn ağlarına çarpması bir 

' ' ıt oluyor .. 
Oraya ne vakit geldi ? Nasıl 

bir hareketle tepa bu bor11f.a 
şiddetini verdi ? Ve kalenin 
köşesini bularak onu içeri sok
tu?!.. 

Herkes hayretler içinde ilk 
go ~ alkışlıyor. 

Bundan sonra mütekabil akın
lar; 10 uncu dakikada Muzaffer 
lopu alırken bir oyuncularını 
düşürdü. 18 çizgİ9İnin hemen 
iki adım dışında. Hakem bir 
serbes vuruş verdi. Top tam 
kenardan çivi gibi kalemize 

adam müsveddesi demekti. Ve 
filhakika Halil Paıa, bir adam 
müsveddesindcn başka bir şey 
değildi. Sarayca (Ayı boğan) 
lakabını taşıyan Halil Paşa, 
ormandan sökülmlit, fizerinin 
dalları kabuklurı alınmış, ren· 
deden tornadan geçmemiş bir 
meşe kötüğünden fraksızdı ... 

Patanın mahallede kafadar 
olduiu adamlardan birisi, bekçi 
Numan ağa idi. Ekser günler 
paşa, bekçi kartı karşıya geçerek 
ahvali alemden bahsederlerdi. 

Halkla, ayak takımile temas, 
paşanın noktai nazanna muhalif 
olmakla beraber paşa, bekçi Nu
man ağanın musahabetinden hoş
lanırdı. 

Son glinlerde Numan ağaya 

bir dert arız olmuıtu; RüştünUn 
mahalledeki mevkii, ona endişe 
veriyordu. Hakkında merkez 
memuruna yaptıkları tezvire rağ
men yazılan mektubun tesirsiz 
kalması, her iki bekçiyi hayli 
dlltfindUrmüştu. Onunla başa çı
kamiyacaklan muhakkaktı. İşin 
en iyisi, onunla hoı geçinmekti. 

mıhlandı.. bu suretle bir bire 
olduk. 

Ve mütekabil hücumlar. 

Üç dakika sonra top santra
dan kalemize doğru bir hah 
müstakim halinde dizilen Uç 
Macar muhacimin ayaklarına 
çarparak doğnı kalemize; bu da 
ikinci golleri. 

Ve mütekabil hücumlar 
Fakat bundan evvel olduğu 

gibi bu arada da müdafaamızın 
bilhassa Kadrinin aksadığı, ağır 
oynadığı görlilüyor. 

Devre bu suretle 1-2 yine 
Macarların galebesile bitti. Ge
çen oyundaki gibi .. 

Fener acaba ikinci devrede 
yine sayı yapamıyarak yenilecek 
mi? .. 

ikinci deYrede bunu dUşün
meye vakit kalmadan ifte Niyazi 
topu sürüyor. Nefis bir darbe. 
Kaleci topu tuttu. Fakat elinden 
kaçırdı. Top içerde yere çarpa
rak zıplayınca yine yakaladı •• 
Nefis bir gol. Fakat Macar 
kaleci itiraz ediyor. Hakem 
koştu. Topun kalenin içinde 
yere vurduğu zaman yaptığı izi 
gösterdi!. 

Bu suretle beraberlik teessüs 
etmişti. Fakat iki dakika sonra 
yine Niyazi Alanın gü:ıel bir 
pasını sıkı bir şutla üçü.ncü defa 
olarak kaleye soktu. 

Top ortaya konuyor, oyun 
başlıyor. Macarlar hücumlarında 
kalemize iniyorlar. Sağdan gelen 
bir pası merkez muhacim kafa ile 
içeri sokuyor.. lıte yine bera
berlik. 

Dört dakikada arka arkaya 
üç gol oldu. Ve bu badirede 
Fener yine beraberlikten kurtu
lamadı. Çok heyecanlı bir maç .. 

Ve mütekabil hücumlar. 
Bu arada hakem pek doğru 

bir hareketle Şekibi dışan çı
kardı. Fenerbahçe on kişi 
kalmıştı. Alaettini daha fazla 
geri oynatarak idareye çalışı

yorlar. Eakat bu, maçın akibeti 
için fena bir şey. 

Oyun bütün hızile devam edi
yor. Her iki taraf da bir tek 
sayı için çırpmıyor. Fenerbahçe 
büyük bir gayret havası içinde 
çalışmaktadır. 

Ve böyle çalııarak on kişi 

Kıvıramadıkları eli <Spüp başları· 
na koymak lazımdı. itte görülü· 
yordu ki genç bekçi de o kıv
nlamıyan ellerdendi. Her iki 
bekçinin ondan ~>tleri kopuyordu. 

Niye ondan korkuyorladı ? ••• 
Bunun sebebini her ikisi de 
bilmiyordu. Yalınız onun az; ko
nuşan, çok dUşlinen bir adam 
olması, gülmiyen yilzU, ıabit 
bakışı, onlarla senli benli olma
ması, bu hususta mlleuirdi. 
Rüştünün harpte on sekiz yara 
almış bir adam olması da bek
çilere, onun ölümden pervasız 

bir insan olduğu kanaatini ve
yordu. 

Noman ağa, Paşa ile görüıiir· 
ken kaç kereler onu çekişdirmek 
istemiş. fakat gizli bir korku ile 
sanki kendisini kapı arksında 
onun dinlemekte olduğu vehmıle 
susmuştu. 

Halbuki zavallı Rüttü, hayab· 
mn büyUk ficiası içinde derin 
bir eleme gömülü oldugu halde 
hakkında iki bekçinin beslediği 

hırsızlarda, buğzu husumetlerden 

~~~~~~K~l~T~·~n~T~l~L~C~·~'~~a! fi: ~!: 
Bolivyada isyan! K:~~~1~~~ A~:ız!!~:.yo· Hint ih l iı aı i 1 

Gittikçe tevessü ediyor, 
halktan bir çok telef 

ve yaralı var 
Buenos - Ayres, 27 (A.A) -

Gazetelere nazaran Boliviya is
yanı tevessü etmektedir. Kı
yam erbabı Santa Cruz ile bazı 
mahalleri iıgal etmişlerdir. La
pazdapolis memurlarile askerler 
tarafından ahalinin telef edilmiş 
olmasından münfail olan halk 
polisleri hezimete uğratmıştır. 

Bir çok telef ve yaralı vardır. 
Askeri kıtaat nazırların hüku
met dairesine girmelerine mani 
olmuştur. M. Siles Amerika se
faretine iltica etmiştir. Muma
ileyh Bolivyayı terketmek niye
tindedir. Ordu, muvakkat bir 
hükumet teıkil etmeğe ve yeni 
intihabat için hazırlıklar yapma
ğa karar vermiştir. Sükun ve 
intizam iade olunmuştur. Jeneral 
Kuntun ortadan kaybolmuş ol
duğu söyleniyor. 

oymamasına rağmen bir sayı 
daha yapmağa muvaffak oldu. 
Topu Zeki sUrdU. Yana bir pat 
attı. Nuri sıyralıp aradan bir 
burunla galibiyet sayısını yaptı. 

Karşılıklı bütün emekler bu 
neticeyi bozamadı. F enerbahçe 
3-4 galip. Feneri takdir ederiz. 
Hakem Yusuf Muhammet Beye 
binlerce teşekkür .. 

T. H. 
Macarlar pazar günü Rum 

muhtelit takımile dördüncü ve 
son bir maç yapacaklardır. 

Bayrak yarışı 
Futbol maçından evel Beşik

taş ve gedikli zabit mektebi ta
kımları arasında yapılan 1500X4 
koıuıunu bir tur bindirerek 
Betiktaı takımı kau.nmışbr. De
rece : 18,56,6 dakika. 

lzmfrde yapılan maçlar 
İzmir, 27 [A.A.]- Buglln ya .. 

pılan maçlarda Sakarya sıfıra 
kartı bir ile Altaya ve Altın 
ordu bıre karıı dlSrt ile Altaya 
mağlQp olmuştur. 

uzak yaııyordu. Bekçilik yapacak 
bir adam değildi, tahsil görmilştü, 
okur yazardı, harpten evvel 
ticaret mesleğine ablarak refahlı 
ömür geçirmiı bir insandı. Eğer 
bugün bu bekçiliği kabul etmişse, 
aç kaldığı, bir emeli bulunmadığı 
içindi. Kendisine bir lokma ve 
bir harka kifi idi. Şan, süı, şeref 
para, sanki niye idi?.. Parayı 
kim için sarfedecekti ?.. Kansı 
nerede, çocuğu hangi tarafta idi? 

O, hayatında onlar için uğraı
mış, onlar için çalışmıştı. Onlar 
meydanda olmadıktan sonra para 
niçin, şeref, sUs neye idi ? ..• 
Kendisini milyonlara garketleler, 
bu para ona çocuğunu mu, yok
ıa karısını mı iade edebilecekti? .. 

Bazen düşünüyor, beyninin 
içindeki karanlığın dehşeti önün
de derin bir yese kapılarak 
ölmek istiyordu. Duyduğu acının 
en müthiş tarafı, etrafını saran 
meçhuliyet idi . Eğer karısının 
ve çocuğunun ölümünü bilse 

okadar gam yemeyecekti. Fakat 
onların öldükleri mi, yoksa yaşa
makta olduklan mı noktasının 

bilinem~mtsi , bilhassa onun 
duymakta olduğu ısbrapları 

derinleştiriyor, ve bu ıstırap, 
ona içinde yekdiğerine girift 
olmuş yüzlerce akreplerin top· 

nalist fırkasının ayan, m ::b'usan 
azalarile eyalet müşavirle:rinden 
mürekkep 700 kişilik bir içti
maında Nahas paşa bir nutuk 
söyliyerek her eyaletin iki 

azasından mürekkep hususi bir 
komite teşkil edileceğini ve bu 
komitenin milli icra komitesile 
teşriki mesai edeceğini bildir
miştir. Şimdiki hükumet meş

rutiyet hilafında bir takım ted
birler ittihaz ettiği takdirde 
hemen harekete geçilecek ve bu 
hareketin teferruatı komite ta
rafından tayin olunacakbr. Bu 
teklif ittifak ile kabul edilmiştir. 

Müthiş bir fzrtzna 
Buffalo, 26 (A.A.) - Öğle

den sonra şehirde müthiş bir 
fırtına zuhur etmiş, rüzgar sa

~tte 100 kilometre süratle es· 
miştir. Bir balıkçı kayığı batmış 

üç ki,i boğulmuştur. Telgraf ve 
telefon hatları bozulmuş, elek
trik cereyanı kesilmiştir. 

Kongrelere gidenler 
Londradaki kongreye gidecek 

olan İzmir meb'usu Vasıf B. 
temmuz ortalannda hareket ede
cektir. 

Aydın meb'usu doktor Mazhar 

Mardin meb'usu Ali Rıza, Pendik 

serum darill'istihzarı müdürü 

Şefik beyler 4 temmuzda Odesa 
tarikile Moskovaya gidecektir. 

Mazhar ve Ali Rıza beyler 
pamuk hastlığile çekirkge afeti-

nin. Şefik beyle hudut ve sahil

ler sıhhiyesindeo gidecek diğer 

zat da vebayibakarioin önüne 
geçmek için müşterk tedbirler 
dütünüp kararlaşhracaklardır. 

Maarif vekaleti talim ve ter· 
biye heyeti azasından Avni, Ali 
Haydar beylerle İzmir muallim 
mektebi müdürü Hi~met B. 
de maarife ait tetkikatta bulun
mak için bu hafta Rusyaya gi .. 
deceklerdirl 

landığı bir miğferi başına geçir
miş bir insanın tahammültı 
yakan acılannı veriyordu .. 

Onları kime soracaktı?.. Bel
ki de onlar şu dakikada üç ma
halle, beş mahalle ötede yaşı

yorlardı .. Yahut da ölmütlerdi ; 
bunu bilmiyordu . Kaç kereler 
ıemtin mezarlığındaki kitabe· 
lerin ilıtllnU ilmitsizlikler içinde 
okumuş, sonra kendi kendine 
dtitilnmüttti: 

Onlann mezanna taş . Onla
nn mezarına taş.. Bunu kim 
dikebilecekti ?.. Bir kadın ki ko
ca ıehirde tanıdığı bir insan 
yoktur . Ve bir çocuk ki - eğer 
anası ölmüşse - knrei arz üze· 
rinde sığınacak bir yeri ve da
yanacak bir noktası mevcut 
değildir .• 

Mezar taşları hali vakti yerin
de olanların mezarlarını işaret 

eden birer eserdir. Fukara ölü
sü için mezar taşı, bir kaç ay 
devam eden bir çıkıntı ve sonra 
çignenerek yola kalbolmuş müs
tevi bir topraktan başka bir 
şey değildir. Mezarlıklardaki 
o topraklar ki içine giren vücut 
ile bir çıkıntı hasıl ederler, ve 
sonra vücut toprağın kemirici 
unsurları tarafından öğüdüldük
çe bu çıkıntı çökmeğe başlar 

halk bir eş0ç/i11 başına 
f ngiliz şap!.:ası koya
rak nünıcryiş yaptzlBr 

Simh, 27 ( A.A. ) - B;nlerce 
kişi bir eşe-Ti ec:ıebi ku .naşI~· ..., . · ı t 
rına sarıp başına bir hıg, 1 

şapkası g ;ydircrek Ye üzerıııe 
' a· de Simon raporunun bir nüs 1 

sını koyarak bir mev~;İp halin· 
de Hint pazarında dolaşnıışlar 
dır. 

Bu cevelanın nihayetinde urıı.ı· 
mi bir içtimada Hintlilerle Sik~: 
Ier tarafından söylenilen nutu 
ları müteakip eşeğin taşımakta 
olduğu Simon raporunun kop· 
yası alete verilmiştir. 

Lahor, 26 (A.A.) - Milli bar~ 
meclisi komitesi harp medi51 

le buna mensup diğer teşkili~ 
gayri kanuni ilin ve fesible~i11' 
emreden hükumet emirnamesıı:ıe 
itaat etmemeğe karar vermiştir· 
Ayni zamanda muhtelif narnlat" 
la 30 harp meclisi teşkili '~ 
hükumet bunlan gayri kanurıı 
addettiği takdirde de bir ar 
mUddetle bu meclislerin faab· 
yetlerinin temini karargir ol· 
muştur. 

---~---
Beynelmilel çalışma 

konferansında , 
Cenevre, 26 ( A. A ) - Bey· 

nelmilel çalışma konferansı 12 
reye kartı 78 reyle müste111lt" 
kelerde mecburi çalışma uauU1" 
nttn lgasını kabul etmişt!~ 
Fransa ile Portekiz, endi id•' 
releri altında bulunan yerleri11 

sendika kaidelerine alışma1111ş 
olduklarından dolayı ilga keY: 
fiyetinin onlar için teblikelı 
olacağını ileri sürerek aleyhte 
rey vermişlerdir • 

Fransız k42binesine 
itimat edildi 

Paris, 26 (A.A) - Hükunıet 
meb'usan meclisinde Sosyelist· 
lerin karar suretleri üzerine itİ" 
mat meselesini mevzu bahsed~ 
rek 262 reye karıı 330 re~ 
kazanmıştır. ~ 

u> 
ve yaşayanların ayaklan tarafı11· 
dan bu çöküntü. basıla basıl• 
dümdüz bir sabh olur .• 

Karısı ve çocuğu için bir nıe" 
zar kitabesi olmıyacağına na:ı•" 
ran eğer ölmüşlerse onlarıP 
vücutları, İstanbul denilen f 11 

koca alemin muhtelif semtleriııe 

::~i:t~=l~r~e;:r~=~::a:~;;:~ 
satıhları altında idi • 

Toprak çıkıntıları, topr•lı 
t hl Su··ru·· su"ru·· topra1' sa ı arı, ... 

çıkıntıları, toprak satıhları··· 
Yığın yığın, sessiz, dilsiz; kit•" 
besiz toprak çıkıntıları toprı.1' 
satıhları .. 

Kaç kereler onlar için ah 
ölseler, ah ölmüş olsalar •. dir 
düşündü. O vakit yüreğin ~ 
son ümit kalmıyacakb ; fak~ 
ölümleri ihtimali karşısında b;. 
de yaşamakta oldukları ürcİ 1 

bulunuyordu . Eğer yaşıyorlıır5'' 
bulmak, lstanbul denilen şu koC: 
umman içinde onlara rasgelıııe l 
öyle bait ve zayıf bir ihtilll' 
idi ki yapılacak şey, şu munııafll 
şehrin bir başından başlaY1P 
müntehasına kadar her kaP1Y'. 
vurarak onları sormak, onlara' 
" Ben karımı ve çocuğumu t<ııY; 

1 bettim. Onları biliyor musnnuı?·• 
i ( Bitm:dı ) 



Daktilo müsabakaları 
Kelinie mi, vuruş mu ? 

Eğlence dönüşü 

E'dirnckap1s111da 
cinayet oldll 

bir 
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Darüşşafaka dün 5 7 ıncı yıl 
dönümünü tes'ıt etti 

Avrupa ve Amerik~da yapılan musa· 
bakalarda takip edilen us~ller 

Dün gece Edirnekapısı dışarı
sında bir cinayet olmuştur. Ha
dise hakkında tahkikat yaparak 
şunları öğrendik: 

-
1\lf_~ktep n1ezunlanndDn izzet Rr?y, hu eski 

kada 571 darbe sanıyede 9-10 
Karamürsel mensucat fabrika· 

sı işçilerinden lbrahim, kasap 
Hamit ve döşemeci Hüsnü efen
diler ve ailc1eri diin Edirneka· 
pısı dışarısında Kaııklıb-.ğa git
mitler, akşama kadar ırüıelce 
eylcnmişler ve ak,am arabalara 
binerek evlerine" dônmiyc bat· 
lımışJ..rdır. fek at hın mezarlık
lt'lr :uuından geçerlerken önle
rine birkaç adıro çıkmış, araba· 
dakilere tecnüı etmek iıtemiı
lerdir. Fakal arabada bulunan 
erkekler derhal yere athyarak 
meçhul :ıdamlarıo üstlerine yil
rümü~ler \'c bir boğuşma başJa
mıJtar. Nclice:!e Ibrahim efendi 
yüzünden, döşemeci Hüsnü efendi 
boynundan, Hamit efendi de 

zlun yuvasuun giizel bfr tarihçesini yaptı 
darbe demektir. Şu hesaba gö
re dakikada 125 kelime yazmiş-

tir. 
ikinciliği (Mme Depuis) namın-

da bir Parisli daktilo kazanmlŞ
tır. 2630 darbe yani dakika 
431 darbe vurmuştur ki .. saniye
de 7 vuruş demektir. Uçüncü
lüğü ( Mme Vivien) kazanmıştır. 

(Mis Betty) aslen İngilizdir. 
Mançester de doğmuştur. Halen 
lngilterede bUyUk bir müessese
nin baş daktil,osudur. Mütema
diyen üç sene şampiyonluğu mu
hafaza etmiştir. Yirmi iki yaşın· 
da zarif bir İngiliz güzelidir. 

Dikkat edilecek olursa müsa-

t r bakalarda asıl vuruş [1] nazarı ı..'ilıa.n daktilo ~ampiyonu Alter ~ on{{ara 

Darü~ş4/4k4da vetışen ılim, • dcbıyat ve musiki 
U$f11.tları kim.erdir ? 

ıt dikkate almıyor kullanılan beş 
Geçen defa söylediğimiz veç- d 

k ile taksim usulü daha ziya e 
hile gerek Avrupada ve gerey .5~ k k l. 

1 vasati bir usuldür. Çün Ü e ı-
Amerikada daktilo mes egını 

l · · f h m~ler arasında bir harfli ve iki 
teşvik ve müteşebbis erını re a 

harfli üç, dört harfli arka gibi 
Yolunda tergip için muayyen 'b' 
zamanlarda muhtelıf müesseseler küçük kelimeler olduğu gı ı 
tarafından müsabakalar açılı.-: (Hazimsizlikte) ~ibi uzun keli-

göğsünden yaralanmıştır burada
kilere taarruz edenler arasında 
bir börekçi, bir de Feyzi ismin
de bir makineci bulunduğu s6y
lenilmektedır. Jandarma tahki
kata başlamıştır. 

TtM'it mertuimtnde htuır oulU1U1nlardan bir gurup 

.~a~.üttaf ak~nın 57 inci yıl dön il- möe11esye merbut olanlar tara
au .munasebetıl~ d~n ~ektepte bir fından teşkil olunan timdiki 

müsamere verılmıttir. Müaame- Cemiyet Da.n•-afika ,.. b' 
Bu müsabakalarda daktılo- melerede tesadüf edilir. 

l d 1 f Şunlardır Bu mu"sabakayı biz de tecrübe ar an aranı an evsa · 
l _ Muayyen bir şeyi muayyen etmeliyiz nisbeten kolay bir mü· 

dakikada yazmak. sabakadll·. 
2 - Muayyen ezberl~nmiş Amerikada cihan daktilo tam-

bir cümleyi muayyen bır za- piyonluğu kazanan (Albert Tan-
manda tekrar tekrar yazmak gora) yine bu şekilde bir müsa-
(rnesela bilvesile takdimi hürmet f bakaya girmiştir ve geçen se er 
olunur) gibi bir cümle. k d 132 

t söyledig· imiz gibi daki a a 3 _ Doğru ve usuluna ev-
fikan bir mektup yazmak. Cur- kelime yazmışbr. 
rui parfait iki evvelki JllÜsa·c..::_.;-~«A~bcrt Tangora» (Sacremento 
baka i...lcillerinde mh·ar olarak şehrinde domuştur. Kendisi 1923 
vuruş veya lselime aded~ n.azarı senesindenberi birinciliği muha· 
dikkate alınır. Vuruş aaedı ge- faza etmektedir. 
rek harf, işaret \.'C adetlc!rı il.e Kezalik 1928 senesi 29 eylül 
mesafe çubuğuna her vuruş hı~ . 
darba addedı.er.?k daktilonun tarihinde Kaliforinyaada açılan 
muayyen bir :rnnıanda kaç vu- müsabakada ikinci gelen (Hossfeld) 
ruş yapbğı hesap edilir. de dakikada 131 kelime yaz-

Meseli yarım saat 4000 mışlır. 
vuruş ... 

Bu tarzda yapı'an müsabaka
lar daha vazıh olur. 

Bu vuruş; darba müsabaka· 
ı;ında da darba adedini beşe 
taksim ile vasati bir kelıme 
adedi ~ulmak kabildir. Bu 
ahval ekse i yerlerde tatbik 
olunur. Bundan dolayıdır ki her 
yerde daktiloların tenkit kava
idine sun derece riayet etmeleri 
icabeder fazla mesaı e bırakmak 
rnüsabaka aleyhinedir. 

Onun içindır ki bu gibi yer
lerde beynelmilel tenkit kava
idi esas ittihaz edilir ve ancak 
bu kavaiJ çerçivesi içinde vu
ruş adedi sayıla bilir. 

Bilhassa bizde bu hususa ma
atteessüf hemen biı riayet edilmi 
yor gibi bir şeydir. Yazılan ya
zılara bakınız herkes indi bir 
şekil::fe mesafe bırakır. 

Verilen bir metni muayyen 
vakıtta yazmak üzerine yapılan 
rnusabakalardan birisi Avrupada 
Parisde Majik Siti ( Magic City) 
de teş!dlati ticcariye sendikaları 
nezareti altında 7 Teşrinievvel 

2- Muayyen bir cümleyi tek· 
1 rar tekrar muayyen bir zaman
:da yazmak buna fransızca (phrase 

repetee) denilir. Bittabi bu cüm-
le herkesçe ezberden yazılır ve 
bunu d~ktilonun kendisi intihap 
eder. Umumiyet üzere bu cüm
le 70 darbahktır. 

Verilen vakit te beş dakika
dır. Bu müsabakaya yüksek sü
rat müsabakası da denilir. Nis
peten de kolaydır. Meaela : 

( Bilvesile teyidi ihtiramat ve 
tazimata müsareat eyleriz Efen
dim Hazretleri) gibi bir cümle-
nin beş dakika içinde kaç kere 
yazılabilceğie mevzuu bahistır. 

3 - (Courrier forfuti); bu mü
teaddit ticari mektuplarm dak
tilosu imli edilmek suretile mü· 
kemme', hatasız, muntazam bir 
tertipte mektup yazmaktan iba· 
rettir. Bunda adabı tahrir deni
len kc.. Y ıide tevfıkan en ufak 
ve en fazla (prescntable) mek
tup yazan müsabakayı kazamr. 
Bu müsabaka Avnıpada olduğu 
gibi Amerikada da her sene 
yapılıyor. 

Bu müsabakalarda muvaffak 
o!anlara bir kupa veya nakten 
bir mükafat verilir. 

Jüri heyeti ıse daktilo - steno 
cem.yetleri rnurahhaslarından ve 
ve milli veya ecnebi mütahas
sıslardan mürekkeptir. 

Jüri heyetinin kararı da kat'idir. 
Tıcaret mektebi albi dal.ttlo muallimi 

Hdmit 

Manifaturacılar 
Dün J1eni idare heveilerine 

n4mzet $eç1;Jer 

D:'iıı rop/aıtan mnnif atnracılardall 
lir ,, . /1 

Dün şehrimiz manifaturacıları 
cemiyeti Beyoğlu C. H. F. 
binasında toplanarak henüz ce
miyete dahil olmayan arkadaşları 
nezdinde te.şebbüsatta bulun- . 
mağa kar ar vermişlerdir. 1 

Man~fatura~ı~ar dün 15 gün 1 
sonrakı heyetı ıdare azası intihap
ları için namzetleri ayırmışlardır. --

Adada balo 
Maarif cemiyetinin 17 tem

muzda Büyük adada Yat ku· 
Jüpte vereceği balonun tertip 
heyeti dün kulüpte içtima etm'ş, 
balonun mükemmel olması için 
kararlar vermiştir. 

Hanımlar 2, erkekler 3, kadın 
ve erkek iki kişi de 5 liralık 
biletlerle gelebileceklerdir. 

Bir hususi heyet Gazi Hz. nin 
de huzurlaı:ile lütfen cemiyet 
balosunu şereflendirmelerini rica 

edecektir. 

Ya/ovaya lu getırildi 

Sadullah beyin Yalova kaplı
calarına menbalardan toplayıp 
getirmekle meşgul olduğu soğuk 
ve iyi sular dün yeni tesisatta 
akmağa başlamlşlır. 

Yeni sularla kaplıca yeni bir 
hayat bulmuş oluyor. Bu su ban· 
yolarda soğuk su kurnalarmdan 
akacağı gibi, çok temiz bir su 
olduğu için çeşmelerde de akı-

929 tarihinde icra edilmiştir. 
Müsabakaya 76 daktilo iştirak 
etmiştir Bunlar içinde lngiliz, 
Fransız, Belçika, Alman, Fele
menk, ispanya, Çek, Lehistandan 
işCirak eden d :-ktilo vardı. Mu
sabaka mevzuu bir gazeteden bir 
Parçayı yirmi dakikada kopya 
etmekti. Bu müsabakada Miss 
" Betty ,, birinci gelmiştir. Bu 
kız 20 dakikada tam 11930 
darbe vurmuştur. Yalnız ufak 
büyük yapılan 50 yal~ış için 
500 vuruş tenzi edilerek 11434 
darbe lıesab edilmiştir ki daki-

(1 J ,·uruş franrn~ca (fı appe; Jn~iliı;ce 
Stroek mukabj)jdir. tılacaktır. 

d C . . . . •...., yı aırı ır 
re e emıyetı Tednsıyei iılimiye liıe haline ıetirmittir. 
azaları, mektebin birçok mezun- Mekt b" t kkülU d 
1 ·1 l . h e ın efe n en bu-
arı ve aı e en azır bulunmuıtur. ...n k d 200 ıı· . S . a .. ne a ar mua ım hız-

aat üçte mektep talebelerin- met etm'ıt· B 1 d 
d .. kk b' ı ır. un ar araıın a 

en mure ep ır grupun s6y- Zekli ded H l' f d' 1 f 
1 d·-· · ·kl"I . e, a ıs e en ı, sa-
e ıgı ııti a marıı ıJe müsame- hani Habı'p et d' d M k • 1 en ı var ar. e tep 

reye oaı anmıştır.Mektep müdUrli Salih z k' 'b' · · ·ı 1 · 
Al. K" · 8 e 1 gı ı r1yazıyccı er, ımaıl 

ı amı • müsamereye gelenlere Safa V f Ah t R . . . 
t kkllr 'k ' e a, me asım gıbı 
eşe etb ten sonra ı6zfi edipler K •··m Ah t A L f 

kt ı d . ' ...... , me sım, o -
me ~p ~eıun arm an Şırketi çalı HOaeyin, beyler gibi musiki 
Hayrıye ıtletme mildUril izzet Uıtatları, Muhiddin Sebati, Vasfi 
B. e bırakmıştır. M b" 'b' 1 . . 

ı , . • ır gı ı genç er yctıştırmiştir. 
zzet Bey mektep ve Cemıyetı Mektebin en ı. d ı· 1 

T d .. · · l"' · h '-'-- d Ki em ı o an 
e rıaıyeı 1~ amıye aıuun a U· mezunu olarak gösterilen Etem 

zun boylu ızahat vermiı ve bu Pııı müıamerey l · .. d .. T' e ge memış ve 
cumle en o)mak uzere şunları digy e-r en kıdemi' ' T ı f 
·· l · · ı me zun e e on 
ıoy emııtır: komıeri Mustafa Fuat Bey gel-

« Cemiyeti Tcdrisiyei iıJlmiye mit ve alkışlanmııtır. 
1281-1865 tari~inde Maliye na· Bundan ıonra davetliler bah-
zm merhum Zıya paıa tarafın- çeye çıkmıılar, limonatalarla 
dan Aksarayda Horhorda teşkil izaz tdilmitlerdir. B h d 
d'l · t' C · · a çe c e ı mış ır. emıyetın müe11iıleri ı'imnastik voleybol oynan z· P Ah ' mış, ıya ş. , met Muhtar P,. • koşu ve maç yapılmııhr. 

Vidinli Tevfik Pş. , Maliye na-
zırı Tevfik Pş. , Ali Naki efen· 
didir. Cemiyetin hayatı dört 
devreye taksim edilebilir. Birinci 
devrede, cemiyet, Çarıı içinde 
Örücülerde çırak mektepleri aç
mıştır. 

Her sınıf ahaliye mahsus olan 
bu mektepten sekiz sene zarfın
da 3000 talebe mezun olmuı
tur. Elifba ve hesap ile derse 
başlanmıştır. Cemiyet biJAhare 
D.ırüşşafakayı inşa etmit ve 12 
Haziran 1289 Cuma günü mek
tep merasimle açılmışlar. 

Mektebe ilk defa 57 talebe 
kaydedilmiş, bunların 28 i olcu
ma yazma bildikleri için ikinci sı· 
nıfa geçirilmiştir. 

ilk tedrisata ikinci sınafta ma
lümatı nafia dusile başlanmıı 
ve bu dersi dini bütün namile 
maruf Kayserili Mustafa Pş 

vermiştir. Mektebin ilk prog. a• 
mını ihzar <den Süleyman Pş. 
dır. Fünun lisesi mahiyet'nde 
tahsili tali ve müddeti tahsili 
sekiz sene olmak üzere küşat 
edilen me~ tepte program icabı 

riyaziyeye ehemmi) et verilmiş 
ve bu devre mekitibi aliyeye 
riyaziye muallimleri yetiştirmittir. 
Darüşşafakanın 1887 de açılan 
idadilere 11 ve 1908 den osnra 
açılan liselere 35 sene tekaddü
mü vardır. Meşrutiyetin ilanını 
müteakip mektep me'zunları ve 

Japon ilimi 
Yeni harflerimize dair 

tetkikat yaptı 
Profesör Tohanıuıtı tayyıre 

ile Ceneveye gitti 
Bir kaç gün evvel ıehrimize 

geldikten ıonra Ankaraya giden 
Japon darülfünunu coğrafya ve 
tabiiyat prof esörU M. T ohana
vata dUn lıtanbula dönmüştür. 

Profesör kendisile konuşan 
muharririmize ıunlan ıöylemiı
tir : 

- Ankarada dil encümeninin 
içtimalaranda bulundum, Türk 
lıarf inkillbı pek mühim bir şey. 
Ben Japonyada da latin harf· 
lerinin kabulü için tetkikat ya
pıyorum. Fakat biz Türkiye 
kadar çabuk kabul edemiyece
ğıı. Çünhü henüz Japon efkarı 
umumiyeıi buna müsait olmadı· 
ğl gibi bir çok kitapları da fe
da etmek istemiyoruz. Türkiye
de bundan başka birçok terak
kiler gördüm. Ankara mükem
mel bir şehir oluyor. 

Memleketinize tekrar g .!imek 
hiılerile ayrılarak Cenevrede il
mi bir kongreye iştirak edece-
ğim. 

Profesör bugün sabah ~aat 
4 te tayyare ile Parise gitwiştir, 
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Tarsusta mühim mik

tarda kaçak rakı 
yakalandı 

Tarsusun Aynaz denilen ba
taklıkları içinde 4 - 5 kişiden 
müteşekkil olduğu anlaşılan bir 
kaçakçı gurup meydana çıka
rılmıştır. 

Bu kaçak merkezinde 11000 
kilo cibre ve 360 kilo çekilmiş 
kaçak rakı yakalanmıştır. 

Bunları nakle mahsus iki 
nehir kayığı ile bir ocak müsa
dere olunmuştur. 

Bu kaçakçılığı kimlerin yap
bğı henüz anlaşılamamıştır. 

lzmirde 
Yeni belediye intihabatının 

yaklaşması milnasebetile lzmirli 
refiklerimiz de hanımlann bele· 
diye azalığı meselesile alAkadar 
olmaktadır. 

Hizmet refikimize nazaran C. 
H. fırkası tarahndan gösterilmesi 
dtişOnülen bamm namzetler ara
sında Benal Nevzat, Rukiye 
Avni, Cevriye İsmail hanımlar 
da vardır. 
Ylfdırım bir aileyi mahvetti 
Aziziyede Pürtük köyünde bir 

eve yıldırım düşmüş, bir karı 
ile kocayı telef etmiştir. 

lzmir hapisanesinde 
neler oluyor? 

iz.mir hapisanesinde yeniden 
bazı hadiseler olmuştur. Anadolu 
refikimizin . verdiği maJiimata 
göre hadisenin birisi hapisane 
müdür vekili ile jandarma bölük 
kumandanı arasındaki söz mn .. 
nakaşasıdır. Sebebi müdürün 
gardiyanlara jandarmaların üze .. 
rini arattırmasıdır. ikinci hadise 

. d 

'~e lbtü~tfr vekilinin mahkumlar 
lünde gardiyanlardan birisine 
n k atmasıdır. Müdür gardiya• 
uykuda bulunca kızmış ve 
vüşFı-

.Nü .. _ınc çifti iği 
.l.nkarada yapılacak olan nn

r:mne çiftliğinin Samutlu köyün
de vÜ'Cude getirilmesi kararlat
tmlmıştır. Nümune çiftliği için 
şimdilik 25 ev yapılacaktır. İnşa .. 
at 950000 liraya ihale edilmiş
tir. Çiftliğe muhacirler iskin 
edilecektir. 

Türkooa§ı Beloıu 
31 temmuz 930 perşembe gllnii 

akıaını Büyük ada Yat kulüp-
te Türkocağı tarafından verile
cek baloyu B. M. Meclisi reisi 
Kbım Pş. hazretleri himayeleri
ne almışlardır. Her sene çok 
nezih yapılmakta olan balonun 
bu sene de mükemmeliyetini te
min için memleketin tanınmıt 
simalanndan mürekkep bir heyeti 
tertibiye tetkil olunmuştur. He
yeti tertibiyenin çalışmasına ba
kılırsa bu seneııi balonun da 
parlak olacağı anlaşılmaktadır. 

Yarım aw tı:ve/k.J : 

VAKiT 
28 Haziran, 1880 

---·--·--···················--··----· ... ·· 

Yanan odada 
Gazlı bez, çıra bulundu 
Mercanda Alipaşa hanının 

üçüncü katında 1 numaralı kas
ketçi Y ervantm odasın.:ian yangın 
çıkmıştır. Yangın handa oturan
lar tarafından görülmüş, kapı 
kmlarak içeri girilmit ve söndü
rülmüştür. Odada gazlı paçavra 
ve çıra bulunmuştur. Şüphe üze· 
rine Y ervanbn kayın pederi Agop 
yakalanmıştır. 

Pencereden dil1tü, öldü 
Kumkapıda Samsun sokağında 

6 numaralı evde oturan seyyar 
yemişçi Karabetin kızı üç yaşında 
Lüsya pencereden düşmüş, has
taneye götürülürken ölmüştür. 

Zehir içti I 
Galatada genç bir kadın ken

disini öldürmek istemiştir. fsmi 
Nazmiye olan bu hanım; ilk 
kocasından dul kalmış, bir müd· 
det sonra başka birisile söz 
kesmiştir. 

Nazmiye hanım bütiin ümidini 
bağladığı müstakbel zevcini şid
detle sevmiştir. ilk kocasından 
mes'ut olmıyan kadıncağız; yeni 
nişanlısının kendisile evlenmiye .. 
ceğini anlayınca büyük bir yese 
düşerek göztaşı içmiştir. Nazmiye 
hanım tedavi edilerek hayatı 
kurtarılmıştır. 

Kibritle oynıyan bir 
çocuk yandı 

Karagümrükte Tekirsarayında 
terzi Uyanın 4 yaşındaki oğlu 
İstimat, evde kibritle oynarken 
entarisi tutuşmuş , vücudunun 
muhtelif yerlerinden yanmıştır. 

Çocu!f. Balat hastanesine . yat\9 
rılmıştır. 

U şa1Jtte J hırsızlık oldu 
1 - Meçhul bir yankesici 

Güreli Mehmedin 52 lirasını 
Galatada çalmıştır: 

2 - Y enicamiden geçen 
Matmazel Sataniğin 50 lirası 
çalınmıştır. Hırsız meçhuldür. 

3 - Pangaltıda Papayanoplo 
apartımanımn 3 numaralı daire
sine hırsız girmiş, 400 liralık 
eşya çalmıştır. 

ı Küçük haberler 1 
Emrazı cildiye kongresi 

Kopcnhagda toplanacak emrazı cildiye 
kongresine Dr. Behçet Sabit B. hükOme
timiz namma iştirak edecektir. 

İtalyada hndık - Ru sene ltal
yada fındık mahsuhinün °/n 20 noksan 
olduğu şehrimize bildirilmiştir. 

Bir istifa - Borsa acentelerinden 
Şadi B. istifa etmiştir. 

İzmir muallimleri - İzmir ilk 
mektep muallimleri büyük bir seyahat 
tertip etmişlerdir. ;\ luallimler şehrimize 

de geleceklerdir. 

Yeni memur alınacak - Rüsu
mat idaresi gefccek ay içinde imtihanla 
20 müfettiş muavini alacaktır. 

Avusturyalılar cemiyeti - Şeh
rimizde bulunan Avusturyalılar cemiyeti 
vilAyete bir istida vererek içtima akti 
için müsaade istemiştir. 

KaradaO tarafından bu Bir iflas - Galııcada banka altın· 
kerre kabul olunan bandı- da 8-10 numarada ticaret yapan Ilasan 
rada beyaz ve kırmızı renk- zade Cemil beyin iflilsına karar \'eril-
ler bulunup amudi olarak mtştir. 

beyaz renk ortada ve alt Yeni bir fabrika - Rir takım 
tarafile ate~ıdaki tarafta nohut tacirleri hirle~erek lslanbulda bir 
dahi kırmızı renk bulunduQu nohut ayırma fabrikası vücuda getirecek

lerdir. halde bandıranın üst tara- M 
1 

ı· s 
avnacı ar ve ıman - er-fında beyaz bir 9elipa ya- best mavnacılarla liman şirketi arasında-

pılmıttır · ki ihti!Af devam etmektedir. i\1avnacılar 
Karadağ beyi hayvan bes- bu sefer de alınan liman inhi~ar resmi-

lemek ve peynir imal etmek nin fazlalııtından şikAyet etmişlerdi r. 
fenlerini ilerul9!mek üzere Yerli mallar sergisi - ı r attus-
' lıvlçreden Möıy6 Şvalz toHa Galata~aray füe5inde açı l :ıcak yerli 
nam zatı celbetmiştlr. mallar serı~İsi11e ticaret oda~ı tarafından ,_ _____________ 3000 lira \'crilecck:tir. 

Sadakaya benziyor! 

Dün Akaretlerden geçerk~n 
bir manzara karşı~nda ıl'-' 

kildim. Kızgın haziran güneşini 
ye'.pazeleyi[) ateşini arttıran sı

cak bir rüzgar esiyor, ve s~k~k~a 
toz dalgalan kabarıp kopuru-
yordu. Bu güneşın alnında bir
birine girmiş büyük bir kalabalık 
bekleşiyordu. Çarşaflı, mantolu 
kadınlar mektep yaşında genç 
kızlar, takatsizlikten duvar dibine 
çökmüş haminneler hep orada 
idiler. 

Girdikleri, daha doğrusu do
lup taştık.lan dükkan gibi yere 
baktım kapısında, camakanların
da ora~ının ne olduğunu anlata-
cak hiç bir şey göremedi~. 
Yalnız içeriye girip kalabalıgı 
yardıktan sonra cüzdan ehram
larını, berat yığınlarım ğördük
ten sonra işi anladım. 

Sevgili okuyucular, burası, 
mütekaitlerin, dulların, şehit 
analan ile vatan yolunda düş-

müş kahramanların. yavrularının 
maaş aldıkları yermış. 

Bir nine : " Ta Sanyerden ge
liyorum, içim eziliyor, bayıla-
cak gibi olıyorum ! ,, Dlye ya
nandaki talihs:ze dert yanıyordu. 
Bunu dinledikten sonra, anla
dım ki zavallıların çektikleri 
işkence sabahtanberi devam e
diyor. 

Ben geçip gittim. Onlar, kim
bilir dah ı nekadar sıra bekle-
mişlerdir!... Şimdi, düşündükçe 
utanıyor ve derin .bir azap d~
yuyorum. Maaş bır haktır, nı-

çin ona biz bi~ sa~a~a şekli 
veriyor hak sahıplerım saatler• 
ce, hatta günlerce kapı ~ikle-
rinde bo~u ükük bekletiyoruil 
Buna hakkımız var mıdır ? 
Daha doğrusu vazifemiz bu 
mudur? 

ya oradan benim yerime bu 
sene harbiyeden çıkmış bir genç 
zabit geçseydi, bu eli~ manzara 
karşısında acaba ne cıuyar, ne-
ler düşünürdü. Bu sahne, onun 
için ne acıklı bir akibet lavhaıı 
olurdu. Böyle bir temaşanın ze-
hirini beyninde taşıyan za?it~, 
lazım geldiği vakit: "haydı gıt 

öl ! demek için kendimizde na-
sıl bir hak bulabileceğiz? 

Şehit yadigarlarına . h~~lannı 
hürmetle ve minnetlerımızı du-
yura duyura vermeli, hatta ayak
larına götürmeliyiz. 

İşaretler : 

Şinasiye y1Jpılan meuır I 

c - Nereye gömecekler ? 
_ Taksim mezarlıtma ! valide-

sinin yanıtta ! . . 
Cenazeyi lıdmil olan cemaat hır 

iki sok.ak sapıldık,tan sonra Tak.sime 
isal eden kazancılar caddesini kat 
edıyordu. 

Cai denin köşesini sata döndük., 
ve yüz lıa"tve ileride cepheye tesadüf 
eden mezarlı 't kapısından içeriye 
girdik. Salt ciheti takip ederek şim: 
diki hariciye 11azırlarına talıs s 
edilmiş olan konatın tam karşı
sında cenazeyi yere indirdiler. 

Dört bele.üye çavuşu ile biz de 
iki arkadaş tabutu tutarak kabre 
ilka eyledik,. > 

Kabre ilka edilen hu viicut, Tür
kivede fikir ve dit teceddüdiinün 
bllyük başı Şinasi' dir ve bu rahmetli 
Ebiizziya'nın bu satırları sayesinde 
onun Taksim - Oümüşsuyu mezarlı
ğında gömülü oldugunu anltJ'abi 
lirorduk . 

60 senenin inktlapçıları ona bir 
mezar yapamadılar; bugün mezar
lılfı evkaftan satın al!p satan mü
tevelli sayesinde Şinası'nin « bakiy
yei ızam > ını apartımanlarla ka
patıyoruz/ bu da bir türlü hizmet! 

FEDAYİLERİ 
Esrarkeşler takip ediyorlardı 

Zeydun kardaşına : " Melikeyi kurtarnı.ak 
ümidile teklifini kabul ediyorum .• dedı 
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Humusa varmakla Sultanın 
arazisine girmiş oluruz. Baalebek 
ise Melikenin akrabasile doludur, 
ve kendi arazisi. 

- İcap ederse Sultan Sali
hattine iltica ederiz. İcap etmez-
se sizi doğrudan doğruya sela
metlerim. Size Şalahattinden 
bir zarar gelmez. 

Mesrurenin bu sözlerinde hiç 
şüphe yoktu. Ondan gelecek 
zarar bile, esrarkeşlerin iltifatına 
nisbetle bir nimetti. 

Şafak söküyordu... Mesrure 
günün ilk ışıklarından istifade 
ederek Zeydunun yaralarile 
meşgül oldu, onları yıkadı, sar
dı, ırmağın k~narında yetişen 
bir takım otlan kopararak on-
ları yaralara yapıştırdı. Bunlar 
Zeyduna derin bir istirahat ver .. 
mişti. Bunu müteakip bütün ka· 

file ırmaktan kana kana su iç
miş, nal sesleri ve insan nare
leri duyulmuştu. 

Mesrure emir verir gibi sert 
ve keskin bir sesle bağırdı: 

- Hepiniz sürünüz, takip e
diliyoruz. 

Hepsi de hayvanlannı sürdü
ler karanlıkta geçilmesi imkan-' . 
sız bir uçurumu dönerek bır 
dağın eteğine vardılar. Dağ yo
lu on on beş kilometre uzam .. 

yordu. Bütün bu yol kat'olun
duktan sonra dağ geçidine gi
rilecek, başka bir yol katedile
cekti. Mesrure bu yollara işaret 

etti ve: 
- Haydi dedi. Vakit yok!... 
Dördü de • bütün sür' atlerile 

gidiyorlardı. 

Dağ geçidile aralarında yolun 
yarıs i kadar mesafe kalmışti. Mes
rure baktı ve geriyi işaret ederek: 

- Burada birkaç mızrak gör
düm, dedi. Hepsi de dikkat et
tiler. Ufukta parlıyan birkaç 
mızrak incelmiş, incelmiş, ondan 
sonra birkaç atlı görünm~tü. 

Atlılar çoğalmış, çoğalmıştı. 
Buular belki dört yüz kadar 

vardı. Demek ki esrarkeşler ge
ceden takibe çıkmışlardı. Geri· 
den mütemadiyen duyulan say
halardan kafilenin görüldü~ 

anlaşılıyordu. F edayiler köpüre 
köpüre geliyorlardı. 

Kafile can havlile k'lıuyordu. 
Yarım asat sonra arkadaki du
man kütlesinin daha yaklaştığı 
görüldü. Geriden gelenlerin 
kendilerine yetişeceklerine şüp
he yoktu. Haldun kardeşi ile 
Melikeye baktı : 

Zeydun, Melike ikiniz ilerile
yınız, atlarınız buna müsaittir. 
Dağın tepesine vardığınız za
man biraz istirahat ediniz ve 
bizim gelip gelmemekte oldu
ğumuza bakınız. Bizi görmezse
niz bir lahza durmadan gidiniz. 

Mesrure onu teyit etti : 
- Evet, dedi, hedefiniz Hu

mus köprüsü olsun, bir az 
ilerden bu köprü görünür, köp
rilye varırvarmaz Sultanın asker
lerine iltica ediniz. 

Zeydun ile Melike durakla
dılar, Haldun şiddetle bağırdı: 

Emrediyorum acele ediniz. .. 

Haldunun emrini din1eınekte1I 
başka çare yoktu. ,~ 

Zeydun kardeşine dündü 
- Peki dedi, Melikeyi kd~ 

tarmak ümidile bunu kabul e 
yorum. ·bi 

Alev ve Duman kut ·tilİ 
uçuyorlardı. Ç?~ geç~e~en 1 dı· 
de dağın geçıdıne gırıyorlar 

1 
.. 

Onlann atları hakikaten eı:osa , 
b kh ,e. 

sizdi. Mesrure onlara a laf 
- ikisi de Humusa vanr 

dedi. . eO 
Haldun bu atlan ona getit , 

adamın kim olduğunu sordu· 
Mesrure cevap verdi: iJll 

- Bu atları getiren beo 
60 amcazademdir. Kendisi çöl 

muteber reislerindendir. 
- O halde senin bu esrar' 

keşlerle alakan ne... .,, 
- Alakam şudur. Biz ao~r 

babam ve büt1~n ailemizle ço 
deki ocağımızda ikamet ecliYot' 
duk. .. 0-

Bir gün esrarketler koyiiı:D oıJ 
zü bastılar, babamı ve ao•.1'İ 
kestiler. O zaman ben on ~
yaşında bir çocuktum. Esrark. e 
ler beni esir ettiler, kalelerill 
geürdiler bir kaç ıene soor• 
Sinan an haremine verdiler. ~ 
bunların Mezhebine girme e ... .., 
beraber anamdan öğrendığ1 
ve sevdigv im dioln:ıe sadık kaldılll: 

... ·111• 
Esrarkeşleri neye ıevmedıgı .,_ 
anlamış olacaksınız. Bunlar bedi 

11 ana ve babamı öldilrdükte 
baska benim ocağımı söndilt" 
müşler ve beni telvia etmitl~ 
dir. Ben bir taraftan onl.--
hizmet ediyor, diğer tara~ 
onlardan intikam almak ı~ 
fırsat bekliyordum. Onlara h 
met etmez ve sadakat g~ıt~ 
mezsem beni mahvetmelerı P tJİ 
kolaydı. Sinan, beni en kıyıııe ..... 
adamı en işe yarar bendesı 

1 b~tOO 
yardı. Halbuki benim u , 
emelim bu mukaddessat duıoı• 
nım mahv etmektedir!,, 

Haldun cevap verdi : , 
- Çok asil bir kadınmıf'1 

mzl.. 
Mesrure memnundu : 
- Ölmeden bu sözleri d~ 

du iumdan çok mes'udum, de 
~ t•' Haldun onun bak!flanna . ., eli. 

hammül edemiyerek baıını ıf 
Mesrure devam etti : 

- Emir Haldun, dedi, 5~ 
bu teveccühünüz benim için ço 
kıymetlidir. Ben sizin na.zan~~ 
da bir hiç olduğum halde .. 

11 tün bu yaptıklanmı ıi%in ıçı 
yaptım. 

[bitnıedı1 

Cumartesi 

mmı 
Haziran 
1930 

Gane~ln doğu1u: 4,3 1- batı11 : 19,.4: 
Ayın d0Au1u : 6.10 - balı11: 22.4 

-=======-=--=-=========~~ 
Namaz vakitleri 

ı--" Sabah Ôfle lktodı Alqam Yataı 
0 

19,45 21.45 2,I 2.28 12,17 ıa,ıa 

Bugünkü hava 
Bugün rüzgdr hafif lodos 1ıavtz 

iri olacaktır 
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ıı Şeh f r haberleri J • 

Sırplı gençler 
Sırp darülfünunu coğ
rafya şubesi talebesi 

geldi 

neyi 

ELEKTRİK 
Vantil3törleri 

S•tıhr. 
[ Vak'amız bir yolcu, bir arabacı ve 

bir seyrüsefer memuru arasında ceryan 
ede~. SeJYah vapurlarının sık~a. gelip 
lcfttıklert meqJmdc olduğumuz ıçın ara
bacının ınJdest kadar sözleri de toktur. 
Yolcu arabaya biner. ] 

rızanla iniyor musun, yoksa zorla 
indireyim mi ? 

- Bu ne diret. Hele şu ta• 
savvuru mevkii file koy da bir 
müşahede edelim. 

Diln ıehrimize Romanyadan 
Sırp DarOJfünunu coğrafya fU· 
besi talebeleri gelmişler ve Ga
latasaray liıeaine misafir ~dil
mitlerdir. Sırph talebeyi lstan
bul Darülfünunu coğrafya pro
fesörü Hakkı Beyle talebemiz 
karıılamışlardır. 

Bir dağ çöktü 

Metro Han • Tünel 
meydanı, t3eyoğlu = 
Elektrik evi-Beyazıt· 
latanbul·Muvakkat
hane çaddesi No. 
83 Kadıköy = Şir
keti Hayriye iske· 
lesi No.10,ÜskUdar. 

Yolcu - Evlat Sirkeci istas
yonuna f 

[ Miikileme taksımde geçer. Arabacı 
kendi hususf işleri için Şişlive gitmek 
lliyetindedir. J 

Arabacı - Sirkeci istasyonu
ba mı? orada işim yok f 

- F esübhanallah orada işim 
Yok oe demek ? 

_ Ben Şişliye gideceğim. 

- Ala. Beni Sirkeciye bıra~ 
ıxıuvaseletimizi mUteakip diledı· 
iin canibe azimet edersin, iki 
gözüm. 

- Bu da lilordı mı? Ben Şiş
liye gideceğim diyorum. 

- Canım efendim, sen Şişliye 
gideceğim diyorsun ben beni 
Sirkeciye isal eyle diyorum. Şiş
liye aıimet edecek bir arabacı ta
rikıam üzeriode tevakkuf eylemez. 

Hele çağrıldığı anda böyle şitap 
etmez. Kulunuz nizamatı bele
diyeye bitemamiha vakıfımdır. 
Nuru aynım haydi bakalım dehle 
•u esterleri! hem istical göster. 

lita~h"u"' . . 
.u f•Ar.1bacı mağlup olmuştur. Dızgın-
Jeri J..ıı ı ı J:ırır Ara'•~ hareket eder. Fakat 
hikml·J ııuda ha\' anlar kaplumbağa mi· 
tiillü , t"rleıinde . sayarlar sanki işi çabu· 
cak ~lamışlardır. ] 

yolcu _ Mirim, istirham ede

rim bir az istical eyle. Bendebane 
Bakırköyünde. Tren vakti muay-

yende müfarekat edecek olursa 
hüda alem istasyonda kalırım. 

Arabacı - Daha hızlı gide· 
mem hayvanlarım yorgun. 

- Allahümme maassabirin. 
Evlat, etme, eyleme. Arzun lahak 
olursa oraya bir çeyrek saatte 

muvasalat edeceğimiz, kaviyyen 

mal6mumdur. 
- Daha hızlı gidemem ! 
- Ya demek böyle. Behey 

iz'ansız bir dakika teemmül et. 
Ecdadımız hiddetle kalkan zarar
la oturur buyurmuşlardır. 

[ Arabanın etrafı meraklılarla dol
muştur. Yolcu sanki bütün kışı orada 
geçirecekmiş gibi bir köşeye iyice yer· 
leşfr bir cigarıı yakar. Gazetesini çıkarır, 
okumağa başlar. Arabacı müşterisine el 
kaldırmağa cesaret edememektedir. 
derken bir seyrüsefer memuru mevkiinden 
aşağı inerek yaklaşır. ] 

Seyrü sefer memuru - Ne 
var, ne oluyor ! 

yolcu - Hele şUklir 1 
( )kisi birden işi anlatırlar. M~ur 

yolcuyu sarhoş , arabacıyı da budala 
zanneder. Hükmünü verir ] 

Seyrüsefer memuru- Arabacı 
haklıdır. Araba ya saatle tutu· 
lur yahut muayyen bir yer için 
pazarlık edilir. Siz buraya ge
tirmesini söylemiş siniz o da 
getirmiş. 

Yolcu - Lakin, azizim .•• 
Memur- Buraya gelmek iste

miyor mu idiniz ? 
Yolcu - Evet, amma ke~em 

buyurun ... 
Memur - Şu halde daha ne 

arzu buyuruyor dunuz ? 
Arabacı - Sarhoştur , memur 

efendi sarhoş J 
Yolcu- Memur efendi bende 

hali sekirde bir adam vaziyeti 

var mı ? 
Arabacı - Hakkımı ver 1 
Memur - Borcunuzu verin. 

Y o!ru - Ala ! arabacı işte 
deynimi tediye ediyorum. Me
mur Efendi şimdi bir dakika i
cizlerini istima buyurun. Bu ara-

Bu yüzden Avrupa 
ekspresi rötarla geldi 

Dün saat 2 de ıehrimize gel 
mesi icap eden Avrupa ekspreıi 
bir buçuk saat rötarla ıaat 3,30 
da gelmiıtir. 

Tren Jsviçrede Şinay köytln
de bir dağ köprüsünden geçe· 
ceği esnada dağ heyelan ederek 
köprünün yıkılmasına sebebiyet 
vermiıtir. Fakat lokomotif tam 
vaktinde tevkif edilerek feci bir 
kazanın önüne geçilmiıtir. 

~e 

Ticaret. Aıemlnde 

ihracat eşyamızı 
tanıtmak 

ihracat qyamızın dilnya piya· 
sasında bqka memleketlerin 
mUmasil ihracat mallarile reka
bet etmesi ıçın bu istihsal 
mevsiminden itibaren faaliyete 
geçilecektir. 

Bunu temin etmek fizere lkh
sat velclletine tabi devair kad
rolarında bazı tadilat yapıla

caktır. 

Deyli Meyi 
tayyaresi 

Şeyhrimizden geçerek 
Londr aya gitti 

Bir hafta evvel şehrimizden 
geçerek Bağdata giden Deyli 

P.T.T.U müdüriyeti 
Levazım müdürlüğünden: 

Seyyar posta nakliye memurlan için 150-180 takım maa 
kasket elbise aJeni munakasa usulile mubayaa olunacaktır. 19 
tammuz 930 tarihinde münakasası icra kılınacak olan mezkUrill· 
mıkdar elbise ve kaskete ait fartnameyi almak için timdiden 
münakasaya iş~irak için de mezkur tarihe miisadif cumartesi gilnO 
saat 14 de yenı postanede mübayaat komisyonuna mUracaatlan • 

Mütekaidin, itam ve eramile • 
Ticarethanemizin ltuflyesl manasebetlle m'/Jte

luıidin ve lytamı eramile mahsus olarak Haziranın 
25 inden itibaren on giin m-flddetle esasen tenzfldi/ı 
fiatlar uzerinde kasada ayrıca ytJ:zde on iskonto 
edilecektir. 

ERTUGRUL MAGAZASI Müdüriyeti 

nafia Vekaletinden: 
15-5-930 tarihinde mllnakasanın icra edileceği ilin kıhnmış olan 

Malatya-Elaziz yolunda, Fırat nehri üzerinde yapılacak betonarme 
köprünün münakasa müddeti, evelce ilan edilmif olan şerait daire
sinde ve görülen lüzum üzerine yirmi gün temdit edilmi4tir. 

Ehliyeti fenniye vesikası alabilmek için şartnamede yazıla vesaik 
ve evrakın 28 haziran 1930 tarihinden evvel münakasa komisyonu 
riyasetine ve teklif mektuplarının da 5-7-930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 den evvel Nafia Vckileti mllsteşarlık 
maka mma tevdi olunması ilan olunur. 

1 mzasız mektuba cevap 
Aldığımız nrakadır: 

bayı başka mahalle azimet için 
tekrar işgal edebilir miyim? 

Memar - Allah Allah tabii 
efendim. parayi verdikten son• 

ra t 

Meyi gazetesinin tayyaresi Londra 
Avusturya seferini yapan Mis 

#" Novotni bahçesi ""' 
#LOKANTA ve BlRAHANESl 1 
1 Senfonik orkestra ve caz i 
1 sureti daimede icrayi terennll.m 1 
# eder. Viyanah bir şef idare· İ 
1 sinde, mutfakta yeni tefkilit İ 
# • meze ile beraber rakı- müşte- i 
# riler arzu ederlerse mezelerini 1 
# dışardan getirebilirler. Gece 1 
1 yarısından sonra saat ikiye ka- I 

Muhterem gazetenizin 21 haziran 930 
nüshasında (Şefak ku1übü nedir?) serlev• 
hasile neşretmit olduğunuz bir imzasız 
mektupta; Beyo~lu Rum kilisesi lntlbıp
lannın (Leshi) yani (Şems) kulübü aza
sının müdahalesile yapıldığı ve kulüp 
aza~ından olmıyan zevatın intihap etti
rilmediği ve kulüp azalannın şüpheli eş
hastan müteşekkil addedilmekte olduğu 
beyan edilmektedir. 

Yolcu - Hakkımdır değil mi? 

Memur - Elbette! 

Yolcu - F enimelmatli'.ip. Ar
zuyu acizanem dahi bu merkez
de idi. Arabacı, mirim çek Bn
vükdereye ! 

Memur - Büyükdereye mi? 

fakat efendim insaf. 

Jansin fotoğraflannı alarak ıeb
rimize dönmüf ve dlln lngiltere· 
ye müteveccihen hareket etmiştir. 

Berlin sefirimiz 
Son sistem bir tayyare ile 

tehrimize geleoek 
Berlin sefirimi% Kemalettin 

Sami Paşa son sistem bir Al· 

1 dar açıktır. Öğle ve akıam 1 
' tabldot- cuma günleri saat 11,S ' 
1 tan 13,5 ğa kadar. 1 
'"" MATİNE • KONSER .......,,.,; 

Bu akşam-/ 

Bir senedenbcrl u:ası bulunduğum 
Şems kulübil (Leshi) (Şefak değildir) 25 
30 sene e'·vel tesis edilmiş yat kulüp ve 
Serkl Doryan gibi hükOmetin ruhsatı 
resmiyesinl haiz bir kulUptilr. [ Arabacıda müstehzi bir sükOt. Bey

ğirler bir müddet daha gittikten sonra 
zınkatak dururlar. Neden sonra tekrar 
yürürler Tren \'aktine on dekıka kalır. 
Tren \"ilkti olur. Tren "akti geçer niha
Yet istas)ıona gelirler. Araba durur. J 

Yolcu - Evlat bana bak, 
doğru Fatihe 1 

Yolcu - Sebep ? Buna mü
dahale için kanun ve nizamna· 
melerde bir güna serabat yok· 
tur. 

man tayyaresile bu hafta tebri· 
mize gelecektir. Bu tayyare 
Berlinden 1stanbula 24 saatte 
gelebilecek ıürati haiz ve on 
kişiliktir. 

Tayyare bu seferini yap~ıktan 
sonra, Berlin - lstaubul arasında 
yeni bir havai hat tesis edile· 
cektir. 

Sinem~ ,, ~ 
Alkazar - Hakimei cihan 

Alemdar- Deryalar canavan 

Beşiktaf Hilal-bir yetimın romanı 1 

1 

Ekler - Anna karenin 

1 Uç bir suretle alAkadar olmadığım 
son Beyoğlu Kilise intihaplarında her 
~~ide rol .oynamak istediği anlaşılan 
ısımsiz ve ımzasıı mektup sahibinin ta-
kip ettiği maksat perde arkasında sakla
narak bir çok kimseleri efkAn umumiye 
nazannda şüpheli gösterip gayesine eriş
mektir 

Arabacı - Ne dedin! 

- istirhamım, nezdinde ma· 
dem ki makbule geçmedi. Ke
lam şimdi benimd·r. 

- Efendi, beyefendi şaka 
etıne Allah aşkına, in apğı. 

- Malumun olsun ki caddei 
kebir ile bura arası iki res hay· 
\'an kotulu bir araba ile çeyrek 
•aatte ferah ferah katolunur. 
Vetakin sen zerrece hayret ve 
R•Yret etmedin. Kasten atıl 
kaldın. Halbuki seyri seride 
laıenafümiz müşterekti. 

._ Dinini seversen in araba
dan be! 

. . . . . 
-. Bana bak efendi sen kendi 

' 

Arabacı - Efendi ayağının 
altını öpeyim, merhamet et! 
Büyükdereye gitmek bUtün ls
tanbulu bir baştan öbür başa 
dolaŞmak demektir! 

Yolcu - Evet canım ve la
kin merkeıden muhite doğrul 

~nkare. ra.dyoS'UJ 

Bu akşamki program 
Saat J 8,30 Riya.;eticümiıur orkestrası: 

1 _ A. Torna: Prelüt Hamlet 
2 - Ofenbah: La Jo!i parfümöz 

3 _ Şopen: Mazürka 
4 - Ştraus: i\J.ıvi Tuna üzerinde 

[Vals] 
5 _ Luigan: Polka 

6 _ Oonizetti: Marş 
Saat 2o.ıo Adnan Bey viyolonsel, 

20130 - 21,15 Cazban4 

Amerikalılar tayyare 
fabrikası açacaklar 
Söylendiğine göre bir Ameri· 

kan tayyare ıirketi memleketi· 
mizde asri bir tayyare fabrikası 
açmak için tetkikatta. bulunmak· 1 

tadır. Şirket bu tetkikJerini bi
tirdikten sonra hükumete teklifte , 

Elhamra - Tıta Rufa 
E tuval - Cengiz evlA.tlan 

Fransız - DütkUn kızlar 

Majik - Talili Tot 

Melek - Gece bizimdir 

Opera - Kollcjdc bir valı:a 

Şık - Küçük bahriyeli 

Süreyya Kadıköy- Şantaj 

Bu hatb hareketin namuslu ln5anlara 
ne kadar yakıştığının takdirini cfkArı u
mumiyeye bırakmm. 

1 Ancak şahsıma ait kısımda: Memle-
kete karşı her hat ve hareketimin hesa-
bını ta, Balkan harbinden, talebe haya
tımdan ve bilhassa mektup sahibinin işa 

' ret ettiği mütareke devrinden bugüne 
kadar venniye hazınm. 

Hayatım ve mesleğ'im o kadar açık
tır ki 20 senelik tefekküratıma ait efali 
min bilançosunu vesaiki resmiye ve ef-

Bar ve M üzlkholler 1 k~n umumiyenin idmadını haiz zevatı 
-~-----·----.1111 muhteremenin şehadetile tevsik etmiye 

Garden Mezeyi Balet, Bekefi, hazınm . 

1 

Vantura lmzasız mektup sahibi ihbaratında devam 

L
----.--------'' 1 TDrkuvaz - Tize, •e Lidina edeceğini söylüyor. Ben bu mücadeleye oeıenler, gidenler zevk ve şevk ile hazırım. Acaba kendi-

bulunacaktır. 

Türk ocaklan reisi Hamdul
lah Suphi B. bugiln Ankaraya 
gidecektir. 

Tarso• · d k · sı e mas ·esıni atarak ortaya çıkıp na-
T epe batı bahçesi-V aryete,ılnema mus ve ahlAk mücadelesine girişınek ce-
Taksim ., ,, ,, 1 sarctini haiz mi ? 

. A\'ukat 
I<.alof/,l la$karidis 



Devlet Demiryolları ilanları 
Tedrisatı umumiye dereceleri dahilinde olan resmi ve maarifçe 

musaddak husuai ilk, orta ve ili mektepler, darlllfnnun şuabatı 
ve liseler talebesinden olup tatil zamanlarmda ıılaya gidip gele
cek olanlara Mayıs bidayetinden Eyliil nihayetine kadar Devlet 
demiryollan üzerinde seyahat ettikleri takdirde aı:imet ve avdette 

senede bir defaya mahsus olmak Uzere 0/oSO temillt yapılacak ve 
bu baptaki tarife 1 Temmuz 930 tarihinden itibaren mevkii tat
bfka vazedilecektir. 

T enzilitla seyahat edecek bu gibi talebenin mensup bulunduk
lan mektep idarelerinden fotoğraflı bir vesika" istihsal ederek bi
let alacakları kişelere ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu husuıta daha ziyade tafsilat almak arzu eden zevatın ma
halli iıtaıyonlanna mllracaat eylemeleri ilan olunnr. 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 

30-6-930 pazartesi gUnil saat 9 dan 11,5 a kadar iıbab vücut et· 
meleri ve tahriren fiat vermeleri ilan olunur. 

1 adet Türkçe çinko kalıp 
3 ,, Otomatik numaratör 
1 seri Sicilli kavanin ( dört ciltten ibaret) 

50 top Pembe kağıt 63X95 ( nlimune gibi ) 
5 adet Elektrikçi çakısı 

60 ,, Yaba ( beş dişli ) 
6 ,, El çimen makası 

20 top Zamklı kağıt ( matbaa için ) 
12 adet S6rahi ( büyük ) 
12 ,, Adi su bardağı 
10 Kg. Kırmızı model verniği 
15 m. Yangın tnlumbası için rekorlu alıcı lastik boru (52X65) 
5 adet Ki!çÜk kavannz ectahıı.nc için geniş a~ızlı cam kapaklı 0.050 gr. 

10 ,, ,, " ,, " ,, " " " 0.250 gr. 
15 u tt u tt 11 " H u n {l,500 gr. 
10 ,, bUytık ,, ,, " ,, " ., ,, 2 kiloluk 

250 m. Karton bitUme 
Hasta sedyesi ( yerli ) 1 adet 

2 " 
200 top 

Şapirograf muşambası No. 3 

50 kil< 
l\monyakla banyo edilir ozalit kağıdı 80 gr. (lOX l) 
,. omprime Kloryeti kinin ( her komprime 25 ıanti· 
·am bir kiloda 4000 adet ) 

100 Kg. ürekkep ( yerli) 
50 ,, .ürekkep kırmızı ( yerli ) 

100 fİşe Kırmızı çini mürekkebi 
100 Kg. Nebati kolza yağı 

1 adet Tarihli kayıt damgası ( mfiıtatil ) 
10 Kg. Kösele (yerli ) 
Saat 11 ,5 dan sonra fi at kabul edilmez izahat almak iıtiyenler 

cumartesi pazar ğünleri mübayaa kısmına müracaat etmelidirler 
pazarlığa arzolunan malzemeden yerli bulunan aksam için iştirak 
edecek taliplerin nilmunelerini beraber getirmeleri nümuneıiz vuku-

. bulacak tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

Köprü münakasası 
Naj"icı vektiletiııden: 
Balıkesir vilayetinde Balya-Çanakkale yolunda yapılacak olan 

138973 lira 63 kuruş bedeli keşifli «Büyük Ağonya, Knçnk Ağonya 
ve Müstecap ı. köprüleri inıaatı, üçil bir arada olmak nzere, kapllı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Talipler münakasa evrakını görmek üzere Nafia vekaleti yollar 
umum mlldürlüğ'üne, lıtanbul ve Bahkesirde Nafia başmühendislik· 
lerine müracaat edebilirler. 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabilinde Nafia vekileti yollar 
umu:n müdürlüğünden alınabilir. 

Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin 4<661» numaralı müzayede 
mljnakasa ve ihalat kanunu ahkamına tevfikan hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarım 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 14 ten evvel 
Nafia vekaleti müsteşarlık makamına te•di eylemeleri ilin olunur. 

HEPSiNDEN 
ÜSTÜN 
HEPSiNDEN 
RAHAT 
HEPSiNDEN 
ZA~IF 

ve 
DAYANIKLı 

''STAR,, 
Markalı 

AY AKKAPLARINI 
HER YERDE ARAYINIZ. 

Seyrisef ain 
Merkez ıcenteal: Galtta Köprü bışında 

Beyotlu ~2. Şube acente5l: Mah· 

mudiye Hanı. altında İsranbal 2740 

Bozcaada postası 
(G E L 1 B O L U) •apuru 28 

Haziran cumarteıi idare nh
bmından hareketle Gelibolu, 
Lapıeki, Çanakkale, lmroz, 
Bozcaadaya gidecek •e dönüt· 
te Çanakkale, Lapseki, Geli
boluya uinyarak gelecektir. 

Anta~a postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 29 

Haziran Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
KOJIUk. Bodrum, Rados, F et· 
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek •e d6nilfte mezk~r iıke
lelerle birlikte Andifli, Kal· 
kan, Dalyan, Mermeriı, Sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğn
yarak gelecektir. 

Trabzon birinci postaSI 
(REŞITP AŞA) vapuru 30 Ha
ziran Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, 
Riı:eye gidecek ve döntııte 
Sürmene Trabzon, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
İnebolu Zonguldağa uğnyarak 
gelecektir. 

ızmir • ti.ersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 1 Temmuz Salı 12 de 
Galata nhbmından hareketle 
Çarıamba ıababı lzmire gidece 
ye a)qamı lzmirden hareketle 
Antalya, Alliye, Mersine gide
cek ve danUıte Tqucu, Ana· 
mor, Ali.iye, Antalya, Kuıadası 
lzmire uğnyarak gtlecektir. 

~udanya postası 
Cuma, Pazar, Sali, Ç&rf&m· 

ba gtialeri idare nhbmından 
9 da kalkar. 

o8Qlmacao 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

i 'l!~l~~~~*~1 T 
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1 1 E . S- lilıSIE o T 'li lil,-s- i 

~ I~~ ~ı,,.ı~,~'Iı_t, 
10 S U P A P 1iJ S i L A H 
11 T -,TA1flTı> • H -

Dankd bulmacamızın 
lutlledllmlş ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ı.ı ·~ 2 ----111- .---

: =[il [Jj~' =!iı ~ 
6 • -ı----ıiiJ -- i1 
7 - liJ,r-1 ___ --li1 

: -=ı[i)ı:ıı [Jj ==-=!il -
10 .- -ı~--ı~ -ııli --(i]:---, 
ıı ı--~liliJ ---. 

Bug'ifnl<a bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aıağı: 
ı - Etçi (5), yüz (2) 
2 - Emreden (4), en büyuk mongo1(2) 
3 - K~j!;ı th tütün (6), ma (2) 
4 - Arızalar (4). zaman (2) 
:; - Çadır ocak (3) 
6 - Beden artisti (6). ? (2) 
7 - Nota (2), büyüklük !\atma (9) 
8 - Hatırlama! (4), bir renk (3) 
9 - Orada mı, burada mı ? (6) 

10 - Te~adtif edi~ (2), bü) ük adam (3) 
l 1 - Kısa de~il (4), kan bur hay\ an (4) 

Gazi Muallim mektebi 
Teşkilalı ve kabul şartları: 
Gazi muallim mektebi bir ihzari ve bir mesleki kısımdan 

mürekkek yüksek dereceli ve leyli bir muaalim mektebidir. 
ihzari kısmm tedris müdeti iki sene olup ikinci senede ta

lebe fen ve edebiyat şubelerinden birine aynlır. Mektebin ihza
ri kıımmı bitirenler mesleki kısma geçerler. Muleki kısım: 

1 - Riyaziye, 
2 - Tabiiye. 
3 - Tarih ve Coğrafya, 
4 - Edebiyat, 
5 - Pedagoji. 
Şubelerini havidir. Mesleki şubelerin tahsil müddeti Gç ı3• 

mestirdir, bu ıubelerden birini bitirenler orta mekteplerle muallidl 
mekteplerine muallim olurlar. 

Mesleki kısım mezunlan Darülfünun Fen ve Edebi ya şube
lerine girerek Uç sömestir daha devamdan sonra lisan imtihanın• 
ittirak etmek hakkım kazanırlar. 

Gazi muallim mektebinin ihzari kısmına aşağıdaki ıartJırı 
haiz talebe kabu olunur. 

1 - VDcudu sağlam ve kusursuz olmak. 
2 - Y aıı yirmi üçten fazla olmamak. 
3 - İlk muallim mektebi mezunu olmak. 
4 - Mektebe kabul için yapılacak müsabaka imtihanında 

muvaffak olmak. 
Mektebin ihzari kısmmm müsabaka imtihanına girmek iıtİ

yenler temmuz 1930 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri 
mOdOrlnklerine ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde ort• 
mektep mtıdnrlüklerine mnracaat etmelidirler. Yapılacak müsa· 
baka imtihanlannın tarihi iki ağustos cumartesi ve dört ağıuto• 
pazarteıi glinleridir. imtihanlar muallim mekteplerinde buluıı
mıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olalarak yapılacakhf· 
imtihan sualleri Gazi Muallim mektebi mlldilrlUğUnden gönde" 
rilecektir. 

Gazi muallim mektebinin mesleki kısmına ihzari kısmını bitİ" 
renlerden ba9ka qağıdaki ıartları haiz olanlar da kabul olunur. 

1 - VOcudu ıağlam •e kusunuz olmak. 
2 - Y aıı yirmi betten fazla olmamak. 
3 - Liseden mezun olmak. 

A) Mesleki kısmın pedagoji şubesine geçmek için ihzari 
kısmına girmezden evvel iki sene ilk mektep muallimliği yap-' 
mış bulunmak ıarttır. 

8) Mesleki kısım şubelerine girecek lise mezunları 20 eylOI 
1930 tarihine kadar mektep miidUrlilğUne mllracaat etmelidirler. 

maadin İstanbul mıntakası 
mühendisliğinden: 

Kocaeli vilAyetinin Adapuan kazasmın Akyazı nahiyesinde 1'11" 
zuluk kariyesinde kiin ve timalen Kabaoğlu çayı ile Soğuksu meJI" 
balannan tetkil eylediği derenin iltisak noktasından bed'ile YakuP .. 
bey çayı ve hamam auyu telaki noktasından bilmürur hamam ıuyıl 
ve dere suyu tellki nokta11na hatb miinkesir, şarkan işbu noktadaıt 
Mudurlu yolu ile T atlısu deresinin tekatu noktasına müstakim, er 
nuben bu ıon noktadan dağ yolunun Kabaoğlu çayı geçidine b~ 
müstakim, garben bu noktadan Kabaoğlu çayım takiben mebdei 
hudut olan Kabaoilu çayı ile Soğuksu menbalar dereıinin telilıİ 
noktasına batb münhani ile mahdut 50 cerip saba dahilinde. 

1 - Yalnız maden sulan istisman hakkını haiz olmak ve aıııe
liyat esnasında sıcak suya tesadüf edildiği takdirde bundan istifade 
edilmemek ve kaptaj ameliyat projesi Ikbsat Vekaletine kabul et" 
tirdikten sonra tatbik edilmek; 

2 - imtiyaz kararnamesinin tarihi neşrinden itibaren bir selle 
zarfında 50,000 elli bin liralık bir Türk şirketi teşkil edilerek, 
hukuku mezkftr tirkete devredilmek. 

3 - Suyun teslimi tarihinden itibaren bir sene zarfında Şerif• 
köyünden Akhisar tepesine şimalen mezkur tepeden işbu batt• 
ikame edilecek 4 kilometre tulünde amut garben ve cenuben b1J 
iki batta muvazi kıt' ai müstakime ile mahdut sabanm 1 - 5()()0 
mikya.sanda muntazam topoğrafik ve jeolojik haritası yapılmak .,e 
kaptaı ve tcıisabn plin ve projeleri ihzar edilmiş bulunmak. . 

4 - İkinci sene zarfında maden suyu mütebassısının idarel' 
altında fenne ve hıfzıssıhha kavaidine teb'an kaptaj ameliyatı •e 
diğer sularm ihtilibnın men'i ve günde hiç olmaz ise 500 beşyüı: li!'' 
suyu şiıelere doldurma tesisatı vücuda getirilmek ve saba dabı
lindeki batakhklar kurutularak bilyük yola kadar irtibat telDİ11 

edilmek. 
5 - lıbu taahhüdabn temini için milli bankalardan biritıİ11 

3,750 Uç bin yedi yUz elli liralık teminat mektubu verilmek ft 

temettuab ıafiyeye hükumet ittirak etmek şartile mezkur madell 
suyu müzayedeye konulmuş olduğundan taliplerin kapala zarfl• 
15-7-930 tarihine müsadif salı günü saat on beşe kadar madeıt 
umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri. __..,,. 

Lise talebesile Fransızca öğrenmek 
isti yenlere: 

Fransızçanın rubu olan gayrı kıyasi fiilleri bellemek için mualli"' 
Biti efendinin ( gayn kıyasi fiiller rehberi) ni alınız. Fiatı 50 poıt9 

parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi muallimler kitapanesi. 
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!Mahkeme ve tcrailElnlarıl, 
üsk.dar Asliye Malıkemesı Hu/f.u'l 

lstanbu.l dlJrdüf!.cÜ icra memur- Hak.imli/inden: 
lu/undan: Müddeiye Üsküdarda Çınar 

Emniyet sandığı miis-
Beyoğlunda Hacımansur soka· C dd . B il bağçede 22 N lu 

ğında 78 numaralı ~hanede ika· h 8 desı k~ ı Nebiye hanı~ın 
Gal d J 1• banın· ane e mu ıme . 

met ve ata a enera ı . M-dd ı h kocası Üsküdarda 
d • fit hh•t1·". f caretile u eaa ey 

a mımar m ea. ı ıgı 1 Solak sinan mahallesinde Nüzhe-
rnqgul Zermayır hamamc.ıyan f kağında 3 No. lu hanede 
efendinin Istanbul mah~e~eı as

9
- ıyek.80 taharri memurlarından 

l' b. . . t• t daıresınce mu ım 
ıye ınncı ıcare . A A tull h efendi aleyhine ikame 

b · 930 'h. de ıflasına P 8 
azıran tarı ın . 1 d'gı" · teıçili akit ve boşanma 

takrizlerinin nazan 
dikkatine: 

k ·ı · · Müflisi mumaı· ey e ı ... arar verı mışür. d v lanmn istidası berayı teblıg 
ı b aJ kJ lanların 'e a a 
ey te aca arı o . . d ahalti ikamete irsal ve muma-

Emnivet sandığı nılidürlüğüııden: 
Vadeleri hululünde tediyei deyn edilmemesinden dolayı bilmüzayede sahlan emvali gayri men1c:u1e 

borçlularına bir haftahk son bir ihbarname gönderileceğine dair ne Sandık nizamnameıinde ne de 
mallarmda istihkak ıddıasm .8 ~l h' 9 sene mukaddem mez-
b 1 'li t ihinden itı· 1 ey ın 

u unanlann ı n ar kür ikametgahını terk ve semti 
baren bir ay zarfında sen~td v~ meçhule hareket eylediği mahal-
de~erlerinfn aslı veya mu~al a lesi hey' eti ihtiyariyesinin terbi-

icra kanununda bir sarahat olmadığı gibi müfteriler tarafından yüzde on zam için vuku bulacak 
müracaatlar da kabul edilmiyecejine mütedair bir lrayıt olmadığı halde eslci icra kanunundan 

i riJ birlikte iddıa arını h 
ıuret e e . borçlu le bili tebliğ iade kılınması a-
kaydettirmek ve mUfhse 

1 
sebiyle hukuk usulü muhakeme-

mültebes bir itiyat saikasile vukua gelen müracaatlann is'afına imkin olmadığından alikadarlann 
kat'i karar çekilmezden evel borçlannı ödıemit veya yenilemit bulunmaları lbım geldiği illn olunur. 

olanlann ~e her 0~ ~ı~atla a~iu~:~ leri kanununun 141 inci maddesi 
olsun ellennde n;ıufhsı~ mhakları mucibince keyfiyetin gazete ve 
lunanlann Ozerınd~kı an ve mahkeme divanhanesine talik 
mahfuz kalmak şartıle ~ey suretiyle ilanen tebliğine ve mu· 
tevdi etmek üzere. yı~e ay:~ hakemenin 20 eylül 930 Cumar· 
milddet zarfında daıremıze m t si saat 11 re tayin kılındığı 
racaat etmeleri, bunları yapını· ·1~ lunur 

lrabzon belediyesi 
riyasetinden : 

Trabzon belediyesinin şehri 210 lira maaşlı mühendisliği ile ıehri 108 lira maaşla fen memurluğ'u 
münhaJdır. Mühendisliğe talip olacakların Yüksek mühendis mektebinden ve fen memurluğuna tahp 
olacakların da Nafıa mektebinden mezun bulunmaları ve memurin kanununun maddei mahsusaıında 

yanların cezai mes'uliyete duça~ _ı __ 
0 
__ ·--------· 

olacaklan gibi makul mazeretler• 
olmadığı takdirde rüçhan hakla· 
r1ndan da mahrum bırakılacaklln 
Ye 14-7-9.30 tarihinde ilk alacak
lılar toplanması yapılacağından 
alacaklılann mezkur günde sa~t 
10 da Istanbul 4 ilncü icra daı
resinde hazır bulunmaları ve 

m•. t k borçlular He borçlu 
Uf ere k ffül 

kefillerinin ve borçlu te e 
eden kimselerin de içtimada bu· 

ld ~ ·ı· olu· lunmağa hakları o ugu 1 an 

nur. (93-278) ·-----
-Edremit asliye mafık_emesindm: 

Edremitte mukim ispirto iç· 
kiler inhisarı dairesi vekili Ha
yati Bey tarahndan sabık Edre-

• ,.,;t inhisar memuru Behcet B. 
al vhine ikame olunan alacak 

. d iid da asının muhakemesın e m -
cf ei aleyh. n halen ikametga
hı mechul bulunduğundan ve 
ilanen vaki davete rağmen ınah· 
kemeye gelmediğinden hakkın· 
da gıyaben devamı muhake~~ 
ile gıyap kararının ilanen tebhg 
ve muhakemesinin 5-7-930 cu· 
aıartesi gttnü saat 1.3 çe talikı
na karar verilmit olduğundan 
iıbu tarihte de mahkemeye gel· 
mediği takdirde gıyabında de
vamla bir daha mahkemeye ka· 
bul olunmıyacağı ve müddeinin 
idduını kabul eylemiş ad oluna· 

cağı ve işbu gıyap kara?n~. bir 
itirazı varsa tebliğden bıl ıtıbar 
5 gün zarfmda hakkı itirazı ol· 
duğu ilanen tebliğ olunur. 

Edremit asliye mahkemesinden: Edre• 

midin aşağı çarşısında ba1'kal 

Şerif Ef. zade Ahmet B. vekili 
Hayati B. tarafından Edremidin 

Çıra pazarında mukim iken te· 
•. 1 halen ikametgahının gayyup e 

meçhul bulunması hasebile ?ave· 

t. k . e ademi icabetinden 
ı anunıyey 

dolayı hakkında gıyaben devamı 
muhakeme ile gıyap kara~ı~ın 
ilinen tebliğine ve kendısıne 
t bı.... . p eden evraklann 
e ıgı ıca l'kı 

mahkeme divanhanesine ta 1 na 

ve muhakemenin 5-7-930 cum~r
teıi gtınil saat 13 e taltkına a: 

rar verilmiş olduğundan yevmı 
nıuhakeme günü olan tarihi mez· 

kurda Edremit hukuk mahkem~ 
brv ve 

•inde hazır bulunması te ıg 
relmediği takdirde hakkın~.· ~
Yaben devami muhakeme 1 e ır 
da k bul olunmı· ha mahkemeye a d 
Yacağı ve milddei tara~ ~ 
dermeyan olunan vakıaları 8 u 

... ·ı·nen teb· Ye ikrar addedilecegı ı a 
li 

Bahırk.öy icrasmdan: 
Vidoslu Sezai efendinin Ali 

Rıza Beye borcundan dolayı 
mahcuz bulunan kır renkte iki 
reis bakinn 2-7-930 tarihine 
müsadif çarşamba günft saat 
onda Bakırköyde mezarlık önün
de vaki meydanlıkta bilmüzayede 
furuht olunacağından talip olan· 

gösterilen evsafı haiz olmaları şarttır. Taliplerin mektep sertifikalarile ve memuriyeti sabıkaları varsa 
vesaikı lazimelerile birlikte Trabzon belediye riyasetine mllracaatlara illn olunur. 

ların icra memuruna 

eylemeleri. 

Jstanbul birinci icradan : 

müracaat 

(278-84) 

Bir deyni mahkumu bihten 
dolayı mahçuz ve furuhtu mu
karrer bulunan dörtbuçuk metre 
boyunda elvan çiçekli acem 
halısı ve bir adet hokman mar
kalı alman pıyanosunun Beyoğ
lunda harbiye_ caddesinde 111 
numaralı hanede 30 haziran 930 
pazartesi günü sabahleyin saat 
dokuzdan 11 re kadar mahal
linde funıht edileceğinden talip 
olanların yevmi mezkiirda me· 
munına müracaat etmeleri ilin 
olunur • ( 91- 278 ) 

Burdur asl~ı·r. · malilr.t111esinden: 

Burdurun Hecin mahallesinden 
Veyis oğlu Şevket usta mahke
meye bilmüracaa mahallede vaki 
tarafları kocaman oğlu baneıi 
Veys oğlu müteveffa Hüseyin 
ağa hanesi cephesi tarik ile 
mahdut elli iki zira miktarındaki 
arsanın murisi Hüıeyyin ağanan 
tasarrufunda iken vefatile ken
disine intikal eylediği ve 25 
senedenberi bili niza ve bili 
fasıla tasarruf ede gelmekte ol
duğundan mliddeabih hanenin 
hakkı kararı sabit olmuş ve 
keyfiyetin gazete ile ilan edil· 
mesi mahkemece karar verilmiş 
olduğundan milddeabih arsa
nın baıkaca müstahakkı var ise 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında Burdur sulh hukuk 
mahkemesine müracaat etmeleri 
ve aksi takdirde bir güna iddi
anın mesmu olamıyacağı ilin 

olunur. 
Jstanbul dördüncü icra mımurlu-

lfundan: Şark demiryo!lan mti füriydindcn : 

iş Bankasının firari Zileli Sava Bazı gazetelerde vukubulan 
mahdumu Vasil Efendiden ala· neşriyat hılafına olarak Şark 
cağının temini istifası zımnında demiryolları, T rakyadan - vürut 
birinci derece teminat iraesi eden eşyanın ve bilhassa zahi
mukabilinde istikraz eylediği renin tahmil ve ihracı mesele
mebaliğa mukabil Betiktaşta Köy sile pek ziyade alakadar olmak-

içinde Bostan sokağında atik 9 tadır. 
dit 7 numaralı hane otuz gün Her halde muhterem tücçarla-ce 

1
. .. 

müddetle ihalei evve ıye muza· rımız emin olabilirler ki zahire-
yedesine vaz olunmuştur: nin tahmil ve tahliye ameliye-

Sokaktan Uç ayak merm.e~ sının tesbili hususunda icap 
merdivenle içeri girildikte ıe~ın~ ed~n tedabirin kaffesi büyük 

· ki' · · do"şeli bir geııntı bir faaliyetle tetkik ve tespit 
çıçe ı çını .. 
mahallinden bir ayak keza çını edilmiş olup jşbu tedbirler müm-
merdivenden zemini tahta döşeli kün olduğu kadar yakın bir 
ufak bir sofa üzerinde iki oda zamanda tatbik edilecek ve 
odanın birinde yük mevcuttur. mevsımın hululünde zahirenin 
ikinci kat bir aofa üzerinde iki tahmil ve tahliye ameliyesine 
oda üçüncü kat bir gezinti başlandığı zaman bundan pek 
mahalli il.zerinde bir oda mevcut çok istifade olunacaktır. 
olup sokağa nazır bir balkonu Müşterilerinin daima memnu
havidir. Sofa üzerinden bir niyetini celbetmck gayesini ta
metbal ile zemini çinko döteli kip eden Ş~r~ . demiryolları, 
bir tirasi havidir. Hane derunun· muamelatının ıyı hır tarzda ce
da el~ktrik techiıab mevcuttur. reyanını temin etmek hususunda 
Kıymeti muhammf\nesi tamamı gösterdiği d~kkat. ve ihtimamın 
iki bin bet yüz otuz dokuz lira isbatı için bıttabı bu fırsatı ka-
on kuruş olup talip olanlar acaktır. . .. d çırmıy 

k Ymeti mubammenesının yuz e lscanbul 24 Haziran 1930 1 k . . 1 k onu nisbetinde pey a çes1nı a ara _ ------------
928_4368 dosya numarasile 28- Tehir edilen bir gezinti 
7-30 tarihinde on dörtten on Cümhum•et Oençler Mahftlindtn: 

it kadar İstanbul dördüncü Mahfelimiz tarafından 11 Tem-
~ ıya memurluğuna bizzat veya muz Cuma günü tertibedilen 
ıcra 1 ı · tenezıilh bazı esbap dolayisile 
bilvekile müracaat ey eme erı 
ilin olunur. (9():.278) ba,ka bir g::ne tehir edilmiştir. 

Deniz isesine tab aımyor 
J)eniz lit;esinc girnıek arzu eden 

Orta nıek:tep şahadetnarnesi11i haiz 
ve ya in1tihana talip talebenin Teın
nıuzun 15 ine kadar He,rbeli ada ,., 

nıektep nıii diiri ye tine 
.. 

111 ura caat 
etıneleri. 

t 

Istanbııl Adliye levazım müdür· 
lüiündtn: 

İstanbul umumi Hapiıhane ve Tevkifhaneai baatağinı için 
bir sene zarfında mukteıi 3280 kilo koyun eti ile 22200 kAse 
yoğurt ve 5040 kilo ıüt münakasaya vaı edilmittir. Talipler 
şartnameyi görmek üzue Adliye levaıim memurluğuna ve mOna
kasaya iştira~ etmek üzere teminatı muvakkatelerile birlikte 
13-7 · 930 tarihine müsadif pazar günO saat 15 te defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsuauna müracaatlan ilAn olunur. 

Kocaeli memleket hastanesi baı 
tababetinden: 

Hastanenin Rontgen librotuvarında tadillt ve isllbat yapıla-
cağından taliplerin izahat almak üzere hastane bat tababetine 
müracaatları ve teklif mektuplarını viliyet makamına göndermeleri 
ilin olunur • 

' ' ileri Metodu,, 

ilk mekteplerin Dil serisi 
;\laarİf \·ekllttİ taraFından kabul \C önumti;ı;deki tedric ~enesi prop;ramını 

ithal edilmi~tir. 

Bir alfabe ve 1 nci, 2 nci, 3 UncU, 4 nen, 5 nci senelere 
mahsus kıraat ile 4 neli, 5 nci 1eneler için Gramer. 

Muharrirleri: mtm.'eketim zin en mu~ttdir ve mümta1: /talem sahiplerinden 

Celdl J\7uri Hey l'l? rüfekası 

Alfabede .. ileri ., namı \'erilen yen ı bir metot tatbik H ~ epyeni bir mul 
ihtİ\ ar edil mhtir. hu ~a ) ede çocuk derhal nkuma~a ı,!;eçme\.:tedir. 

· .-\Jfabe ile birinci kıraatı bitirenler, okumak \'e yazmal.:la hemen ünşi\'et 
peyda ederler. 

Kıraatler en asri telel.kiyata mU\ afıktır. Çocu~a ha\'at, para kazanmak. 
kendi kendini y('ti~tirmek, ~ihhat, kudret yollarinı göstermektı-dir. 

Her ders recimlidir \'e re5imler \'iyana Akadcmiainden Muhsin Rifat 
herindir. 

· Cramer h:ı~in hir d('rS olmaktan çıkarılmıştır. Pratik olarak dürüst ya7.ı 
yazma~ ö~Tetilmekle, kulden çüıe ıı;eçilmckttdir. 

Bu kitaplar tahrir noktai nazarından emaalıiı olduğu gibi 
klğıt resim, baskı cihetinden de mevcut bUtUn eaerlerin 
fevkindedir. 

'' ilk me/t.ttplerin Dil seri.sı ,, memle~etimızin şimdı)'t kadar görmedi/ı 
f alt.at muhtaç oldu/fu kitaplardır. 

" ileri .. metodu valnız talebe,-c de4'11. yeııl hıı flerımizle oku\ up yumakta tekemmul 
etmek lqlycn herke~e dilimiz! kolaylık n ~iır'atle o~retmt ktedlr. :\Ietodumuı h~kli:ındakt 
uraı. rl~ale) 1 l~tlyenlerc meccanen takdim l'd•yoruı. 

Adreı: Galata Mertebani sokağında Çituri 
hanında " heri kütüphaneai • 



FORD KAMYONUNDA E~!~?i: .. 
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EN SON TEKE M MU LA T i ! net_.,·k ~ : i 
. ·" •• tJ§, 

1 ŞiMDi daha saOlam 
4 vıtesıı transmıs
yonıa mücehhez. 

En yakın resmi P'ORD 
acentasından lhtlya. 
cınız• en eıverl•ll hu
~u•1 k•ro•erl tlplerlnl 

._.._._.. ·- lal:l••r• ediniz. 

Vokuşıarda daha bOyOIC. 
kuvvet. 

Gümrüğü tediye 
edilmiş olduğu 

halde 

AQır yOkler aıtırtda daha 
'fazla çekme kablliyetı. 
Fena yollarda, çamurda, 
t<um üzerinde mütezayit 

çekme kuvveti,. 
ŞASiNiN FIA Ti 

ISTANBULDA 

Fevkalade çevik manevra 
kablltyetı. 

1800 
LiRA 

Köprü münakasası 
\

1

aficı Vekaletindeıı: 
• 

Çamklale viliyetinde Balakes r - Çanakkale yolunda yapılacak 
olan 165901 lira 77 kufUf bedeli l.e1ifli Çandere, Seklik ve İncesu 
köprüleri inpah, Oçü bir arada olmak üzere, kap'1ı zarf usulile 
miloakasaya konulmUflur. 

Talipler mlinakasa evrakını girmek tiue Nafıa vekileti yollar 
~mum mildilrlüğüne, lstanbul ve Çaflakkahde Nafıa başmübendis
liklerine mOracaat edebilirler. . 

Münakasa evrakı on lira bedel mukabi!inde Nafıa vekileti 
yollar umum mlidürlOğDnden alınabilir. 

MOnakasaya ittirak etmek istiyenlerin 661 numaralı müzayede 
mllnakasa ve ibalit kanunu abklmına tevfikan hazırlayacakları tek
lif mektuplar1n1 21 temnmz 930 pazarteıi günü saat 15 ten evvel 
Nafıa vekileti mOsteşarbk makamına tevdi eylemeleri ilin olu:ıur. 

J°'•LIPS qAQVOLARININ . . 
f ENt BiR . . 

'4UZAFFERIYETI 

Londrada Olimpya ••lonundııt •• Cekosrovakyada 

son telaiz o;.erqısınd-.lu muheyy•c nıuvaffakıyetlerinden 

ıo"r.a SEViL YA ı •sp.lnya) '•rgisinde en büyük mükafatı . -. 

"EN BÜVÜK MUl<AFAT "" 

rJ BERO • AMERİKEN SERGİSİNDE 
tevcih olunan 

en büyük 
• • TAKDİRNAME 

flllPS RADYO 
İ PMaUPS A AOIO ) 

Nefis ve mükemmel nıüstahzaratile memleke
timize büyük hizmeller eden ve men1aliki 
ecnebiyede mustahzaratını tanıtan 
eczaeı Hasan Beyin san'at sahasında 

yeni ve büyük mnvaff akıyeti: 

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

beraber kat'iyen imha edeıı 

E4YDA 

' • .. · .. 
,,,>' 

• BiLUMUM t1AŞAR 
YUMUR1 A LAR\\f. 
BERABE H MAHVEDl 

F A Y D A 

fi/iNll llAAIK~ ,,,,,,.,,,,, ~-,, 
lfA1t11 •I 'tİAf tJ11 
IA ri111 il~/ YA'l'IV 
fblf!Jl•ı t~ri,IJ/A 

11'411/lf fllPtJJ• 

.. 1411'( "''' 
ıtA \Alt (( fA O(l"O 

Daima birinciliği kazanmaktadır. 

FAYDA daha m&essir, daha mükemmel ve yan yanya 
ucuzdur. Kokusu latif olup kat'iyen leke yapmaz. l:ısanlara, 
hayvanlara ve nebatata zararı yoktur. FAYDA ismine dikkat 
ediniz. Devairi devlet, mftessesab milliye ve hwıusiye, Seyri
sefain, Hililiahmer, mektepler, hastaneler, sıhhat yurtlan, bü
ylik otel ve lokantalar, vapur kumpanyaları FAYDA iatimal 
ederler. 

Şışesi 50, teneke 75 sonderece sağlam ve 10 sene teminatlı 
pompası 75 kuruı. 

Hasan Ecza Depom • Toptancılara temi!it 

: 4 n : . , . . 
: ihtlvaç kalmavın-l ! 
• CIJ'Yll kadar ( 4ltllftf ttJIJ, 
: 7 O defa ) il.in edil- ~ : 
: mek tfzere maltla r : 
: Abonelerimizin her Oc; ayJat iÇii : • • • btr defua meccanen! • • • : 4 satın pçen ltlnlann fasla fatdl S 
• lçtıı 5 er kuruş zammolunar. 1 .......................... 

Satım 
Yazı makiiiesi - K~ 

Remln'!ton markala Türkçe, tııltJlı! 
klAvyeli . idarede l l numaraya m~ 

Satılık piyano - F. R6fflll' 
marlı.ah Kuruvaze bir piyano saaJıkl'" 
Atideki adrese müracaattan. . _... 

Adres: Beyazıt Hasanp-.a 11,.,, 
fırını sokağında eskJ adliye meslek ,.JI' 
tehi binası No. 4 te mukim. _,. 

Satılık - Kiralık 
Acele sabhk iki hane -

hin en yüksek havadar ve fevbJ.Alll 
zaretli bir mevkünde ve hafız paff 
desi üzerinde iki bap müceddet 
hanelerin birisi alb oda iki bölük 
maa bahçesi vardır. Diğeri dört 
terkos ve taraçası mevcut olarak 
fiyatla acele sablıkbr. 

Derununu görmek ve g&üfmek # 
sabahlan saat 9 dan l 2 ye kadir 
şamlan 5-7 ye kadar Fadb asterll:.S 
besi yanında cümburtyet bratall 
komisyoncu Rüştü Beye müracaat ~ 
mel eri. ~ 

Sabhk ban - 300 lir• ayJıll dl# 
tahammll yenL Galata Adna ~ 

karşısında Şevket paşa han No. 1 lll~ı 

Kiralık dnkkln - sır1&ecidl__aa 
ilnct Vakıf han .. Borsa hanı,. t~ 
67 numaralı dükkln lüks mob~ 
kiralıktır: Taliplerin mal sahibine .....-:· 
caatlan. 

cıköyünde ilkele karşısında mü 
7 odalı hane satıhkur. Galatada 
han No. 7 ye müracut. 

iı anyanlar 
Uzun milddet -sauabkta boı-.' 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ~ 
ğazalarda iş aramaktadır (V AKIT 
rümuzuna müracaat. ~ 

Tllrkçe - Fransızca ve R~ 
bll~n bir matmazel aileler n 
mürebbiyelik yapmak isdyor. LValat 

müracaat. 

Mükemmel bir 
kasık bal• 

J. ROUSSEL l(alllr 
ba~ı bütün tıp llC" 
mince azim takdff
l~re mazhar olrnuf 
tur. Zira ancalr .. 
bat il~ tmnlyct lff 
rahatı tammt tldt 
tdılir. 

Bağın kusursuz olarak tatbikıni 
ıemın İ«iln 

'•lnız Parlstekl 

lstanbul şubeh!ri : 
Beyoftlunda Tünel meydanıııda tlo. il 

vı İstiktlı caddesinde ffo. 315 
.'Aağazalarımızı zlyartt veyahut kut 
ruııuzu bıldirmek suretilt sipadtinill 

posta vasıtasile icra ediniL 

f'ladar : MI MI : T. L 1 ·Cifi ... T. L.: 1 
u ....... u. 11•1 : • .. • • • ıl 
uııı ••tra lıııneuı • ıt • • • • 

-=====:=::====:=:::::::~ 

PROTEJİN 
Frengi ve belsoğukluğmıcla' 

muhafaza eder: 

Her eczanede bulunur 


