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Daktilo 19 Kıraliçe 1 
• 

• D am müsabakamız dün yapılmış , Mediha nluğu 

ikada 41 a H 7 vuruşla fazla yazmak birincisi 
olmu ·ıo Kıraliçesi ünvanını kazanmışbr. Tebrik ederiz. 

Eşkiyayı dört taraftan abluka Müsabaka nasıl oldu? 

...... ~,, 

• • 
' ~'40"-' 

U•a.'L~a. ~, ! -
Sark mınialuuında asker!erlmiz tarafından eıkiyanın takip edilen mıniakafarının 
tam bir haritasını vaptırdık • Muhterem ohuvucularımız yakarıya dercettiğlmiz 
im luırltayı iyi muhafaza ederlerse hergan gelen ve neıredilen luıberlere giire 

tedip ve tenkil harekAtımızı kolavlıkla takip edebilirler. 

Muvaflalf.iyetle ıürüeyen tınlt.it lıarelt,etlerı hq1'kmda1'l yeni mallımat ve vazivetin m/ltaüası i/tin&i savıfamızdadır 

1 ' ; 
'\ 

yeni romanımızı okuyor musunuz 1 Bugün dünkü 
kıımın hulasası ile birlikte lkinei tefrikayı 3 üncü 

ıayıfada bulacoksınız. '' Bu kadın katil değil !,,., 
çok meraklı,, çok cazip bir romandır 1 

; Dıktllo kırıll9eıl Mediha Hıtlm H. 

Saat dokuz buçuk, Sultan 
Abmette Ali Ticaret mektebi 
ısnnnde kih bir otomobil duru
yor, kih elinde bir yazı maki
nesile, genç bir daktilo kapıdan 
içeri giriyor. Hakem heyeti ya
vaı yavq merdivenlerden çıkı
yor. Daha evvelden gelmiı olan 
daktilolar salonlarda mütema
di bir faaliyetle çalıtıyorlar •• 
Staj görOyorlar •• 
Daktilolar, akrabalan ve muhtelif 
yazı makineleri röprezantanlan 

aabıraızlıkla mtı.abakanm bq
lamallDI bekliyorlar. 

Saat (10) buçukta arbk her 
ıey tamamdı. Daktilolar mlisa
baka aalonuna giriyorlar. Hanını
lann arasında bir tane de erkek 
daktilo varl bir nazarlık gibi! 

Maaalann batına geçen dak
tilolar makineleri muayene edi
yorlar. Hafiften, hafiften maki
neler çıbrdıyor, pıbrdıyor. Ve 

[ Alttarıfı 5 inci sayıfamızdadır ] 
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D J: 
Patrikane ve papasları müdafaa 

Aneksartitos cevap verdi 
Bu cevapta,patrikanenin mahrum kal
dığı haklar hasretle sayılıp dökülmüş 

Rum gazetesi, Rumlardan meb'us ~ıkrma
d1ğımız için bize . çıkışıyor 

Anadoluda bir tek Rum kal
madığı halde Aydm metrepolidi 
Unvanını taşıyan bir Rum papa
sı geçenlerde Aneksartitos is
mindeki Rum gazetesinde bir 
makale neşrederek Maarif ida
resinin Rum mekteplerine mü
dahalesini, sınıflarda iyin yapal-

ı masına müscade etmemesini 
tenkit etmiştir. 

Patrikanenin ileri gelen erki
nmdan birisi olan bu papaı 
efendinin bir dünya müessesesi 
olan mektebi bili dini Ayinlerin 
icrasına mahsus bir kilise şubesi 
haline sokmak kasdile yazdığı 
bu miirteciane yazıya V AKIT 
evelki gtinkil sayısında bir cevap 
ve;,·miş ve kendisine dünya işleri 
üzerinde siyah cüppelerin geril· 



Dört taraftan abluka 
Haydutlar bu vaziyet karşısında 

ne yapacaklarını şaşırdılar 

İran şahı Tahran sefirimizle uzun müddet görüıtü 
Şark mıntakasmda vaziyet .--ıM~u-h_a_s_a_ı_a_h_a_tt-1-0-1--

kat'i neticesine yaklaımıştır. Bir 
taraftan (Ağrı) dağında, diğer yarmak istediler 
taraftan ( Süphan ) dağlarında .RnkiJriJ, 11 (Tele/on)-
askerlerimiz tarafmdan tamamen BurayiJ gelen miJldmt ftt 
ihata edilmif olan eşkiya ne g6re, Şttrkttt eşkiy1Jlar 
yapacaklannı şaşırmıf bir halde- muhiJJttra hattını varmtJk 
dir. Çünkil çorak ve otsuz, her için Karak6se lstikame• 
türlü yiyecek ve içecekten ari tinde bir yarmiJ hareke
olan bu dağlar üzerinde sıkışan tine teıebbaş etmlı'er-
eşkiya için kurtuluş imkanı kal- .se de p·lhkürtülmüşlerdlr. 
mamıştır, Askerlerimizin ( Ağn ) retinin bulunduğu köylerin ka
dağının Iran hududuna temas sabalarıdır. 
eden cihetinden eşkiyanın batb Ercif ve Adilcevaz arasın· 
ric'atini kesmiş olması ve eşki- daki Nurtin köyü de maktul 
yaya lrana iltica yolunu kapa- kör HUıeyin pqa tarafından te· 
ması fevkalade bir muvaffakiyet sahüp ~dilmişti. Kar Hllseyin 
olarak telakki edilmektedir. paıanın menıup olduğu bu Hay-

Şu halde kendi hudutlanmız daranlı aşireti takriben bin ça· 
dahilinde bulunan eşkiyanın tah- dır kadardır. Bu aıirete men· 
ripkir faaliyetleri başlıca iki sup olup sillh tedarik eden ba· 
noktada tevkif ve ihata edilmiş- %1 eşkiya öteden beri ya qair 
tir. Yakın bir zamanda bu su- arasında bAll mecvut kan dava
retle ihata edilmiı olan asil~rin lan veya ıoygunculuk ıaikuile 
imha edildikleri haberine intizar sUkünu ihlll ederler ve ka
olunmaktadır. nunun pençeıine dOşeceklerini 

~Makü) den ( Ercit) llzerine hissedince SOpban dağına il· 
ytirüyüp bu kasabamızı yağma tica ederlerdi. 
etmek istiyen, fakat askerlerimiz Ankara, 10 - Sarp araziye 
tarafından derhal yetişilerek (Snp- dağınık bir halde sığınan taki
han) dağlarına ablıp ihata edilen ler toplanmaktadır. Şakilerin 
eıkiyaoın hangi yolu takip ettik- mnkemmel ıurette teılih edil
lcri hakkında henUz kat'i maiu- dikleri anlatılmaktadır. 
mat yoktur. Ancak tahmin Urfa, 10 (Ak9am) - Şarkta 
edildiğine göre bu eşkiyamn askerlerimiz tarafından takip 
Makü-Curşamyar yolundan geç· edilen etkiya reiılerinden Emin 
ClİŞ olmaları muhtemeldir. Çünkü Pata oğlu ibrahim ile diğer alb 
Lurada Tendürük dağlan aııl- refiki mıktul dllfmut (Kör Htı
maz bir halde olup ancak bu aeyin Pqa) oğlu Nadir yaralan· 
<'ağların cenubundan ve şarkın- mıştır. Huıuıi kıyafet ye alAmeti 
(.. ı geçilebilmektedir. olan ve kuvvetleri teabit edilmit 

rfodudumuz dahiline girmiş bulunan maktuller aramdaki 
o. ı eşkiya l -- rın imhası artık bir diğer bet ceıedin kıyafetlerine 
gün me-;"' .. ; olmakla beraber nazaran Irandan gelmit bau 
haıriçteki 1tçılann hala bo, rliesa olduklan anlqalmıttır. 
durmadık . ve her çareye Trabozon, 11 (Akşam) - Er-
bat vurdukları anlaşılamktadır. zurum ile Trabozon arasında 

Bu cllmleden olmak Uzere mlithit yağmurlar yatıyor. Dai
lranlıların serbest bıraktıklan lardan inen seller annne gelen 
( Mehmet Mustafa ) avene - her şeyi ıllrftkleyip götll
sile beraber hudut kara • rtiyor. Bir otomobil, bir ev ıu
kollarımızı tazyike yeltenmekte- lar tarafından sOrUldenip gijtll
dir, (Kar Hüseyin) nin tekrar rillmtııtUr. Nnfuıça zayiat olup 
lrana kaçmağa muvaffak olan olmadığı malum değildir. Beş 
damadı (Yusuf Abdal) Kızıldize gtlndenberi Erzurum - Trabzon 
karşısında çadır kurmuştur. Bun- dağl•nndan kopan kayalar ile 
lann (Kızıl dize) yi izaç ederek atJann bile geçemeditt çamur
(Ağn) yolunu kesmek istedikleri ların temizlenmeaine çalııılıyor. 
hiuedilmektedir. Bununla bera• Trabzon Yalisi yollann açılma
ber buralardaki ıakilerf n de ıı için bizzat amelenin batında 
nihayet ceıalannı g6recekleri bulunmaktadır. 
muhakkakbr. • h 

Şakilerin ele geçirmek iıte- ıran şa ı 
dikleri Erciş kasabası ile ge- Tahr1Jn se/icimlsle g6rli~t/J 
ne o civarda bulunan Adilcevaz Ankara, 11 - Irandan gelen 
kasabası ahalisi kimilen Türk- malumata göre Şah Pehlevi Tah
tür ve Tür~~çe konufurlar. ran ıefirimiz Memduh Şevket 

Erci~in 13, Adilcevazın dört B. i kabul ederek uzun müddet 
köyünün sekeneıi de tamamen görilşmUftilr. 
Türktür. Diğer köyler vaktile Asılsız bir şayia 
Ermeni köyü iken, şimdi Hay- Ankara, 11 - Prena Abdill-
daranlı aşiretine mensup beşer kadirin pkilerin baıında bulun
onar haneyi ihtiva etmektedir. duğu haberi aıılsııdır. Abdül-

Bu itibarla Erciş ve Adilce- kadir elyevm Suriyede bulun-
vaz kasabaları, Haydaranlı aşi- maktadır. 

mesi zamanmdan çok uzakta 
olduğumuzu söylemiştik . 

Aneksartitos gazetesi bu mU
taleamıza karşı mugalatalarla 
dolu, cilr' etkArane bir cevap 
veriyor. Bu cevabın nekadar 
safsatalarla dolu olduğunu gös
termak maksadile terceme edi· 
yoruz. Aneksartitos gazetesi iyi 

bilmeli ki biz bir papası ferdi 
hukuku ıiyaaiyeainden mahrum 
edecek bir zihniyet tqımayoruı. 
Biz, Aydın metrepolidinin ma
kale yazarak Rum patrikanesine 
yeniden ıiyasi haklar temenni
sine göz yumrr u ·onız. 

Anekıartitoı bizden korkmı
yormuf. Biz ıazete korlrutmağa 

çıkmadık. Fakat, Fener denilen 
feaat ocağım uyandırmak isti
yenler daima Türk milletinden 
korkmalıdırlar. 

Aneksartitoı gazetesi, 11Siya
ıet nerede?., ıerlivhasile yazdığı 
makalede «Vakıb ın Aydın met
repoliti hakkında yazdığı maka
leyi vesile ittihaz ederek aynı 
muahezatı dermeyan etmiş olan 
Hronika gazetesi başmuharriri 

Keşifoğlunu ıöyle tenkit ediyor: 
Artık doktor, (Keşifoğlunu kaat 

ediyor) yalnız değildir. Kuvvetli ve 
kıymetli bir müttefiki vardır. 

ı,te yapacağı birşey var ise 
o da ( Vakıt ) ın makalelerini 
kopye ve altını imza etmektir. 
Fakat bizzat kendisinden kork
madığımız gibi doktorun mUtte
fikinden de korkmıyoruz. Dok
torun muttefiki «Yakıt• ise bi· 
zim müttefikimiz de hakikat ve 
haktır. 

« V akıt• bir rahibin bir mesele 
ve bahusus hukuki bir mesele 
için mntalea dermeyan etmesi 
ıiyuet oldutunu yazmakla al
dandı. 

Ekalliyetlerin yaşayıfı, siyasi 
bir iştigal değildir. Bu, içtimai, 
hukuki bir meseledir. Fakat bir 
an için bu yanlıı tefsiri kabul 
etsek bile, bir rahtbi bir fert, 
bir pbıı sıf alile siyasetle uğraş
maktan meneden ıey nedir? 

Muanzlar noktai nazarlarım 
mndafaa için Aydın metrepoli
dinin bir şahıs değil, fakat pat
rikaneoin bir uzvu olduğunu 
ileri ıürl\yorlar, fakat Aydın 

metrepc ildi yalnız patrikanenin 
bir uzV?J değil, fakat ayni za• 
manda da bir ferttir. Hangi ka· 
nun, hangi nizam kiavei ruha· 
niyeyı llbiı bir adamı hukuku 
aiyatıyeaiuden ınabrum edebilir? 
Aydın metrepolidi, Meb'uı ve 
belediye intihabatında rey ve· 
rebilir. 
Aydın metrepolidi meb'uıluğa 

ve yahut belediye azalığına 
namzetliğini vazetmek iıterse 
kim menedecek? Tqkilib eaa-

aiye kanunu, vatandaşlar araımda 
bir fark görmez. Patrikane
nin mlleueıe ııfatile, mahkeme· 
leri vardı, mesai! ıiyasiyede 

bllkQmet huzurunda millettaşla
nmızı temıili ediyordu. Şimdi, 
bunlardan mahrumdur. Fili bir 
idareıi vardı ve batta bazı ma-

kamab hOkümetin yerine kaim 
oluyordu. Şimdi bunlardan mah
rumdur. Patrikane müeaseseai 

hGkftmet olmadığı için bu hakla
nııdan mahrum edildi. 

Fakat bu müesseıenin uzuvları 
devletin efradıdır. Ve yabancı 
değildir. "V akıt" refikimiz Gar

bi Trakyadaki Türk ekalliyeti
nin yqayıf ıeraitini de kıyas 
ediyor. Fakat biz bu mesele ile 

meıgul olmadık. Zira Garbi 
Trakya Türk ekalliyetinin lyanı, 
meb'uslan, belediye azuı var-

dır. iakat ınademki Yeni A
dım pzetesi bizim cemaat iı
lerimizle uğrafb. Biz de onun 
cemaat itlerile uğraıacağız, fa
kat fU farkla ki, biz Yeni Adım 
gibi sokak masallarını değil, fa
kat mllsbet vak'alan yazacağız. 

Hamit: «Yakıt» Fener papas
lan hakkındaki bugünkü maka
lesinde fena bir karikatür de 
neıretti. Bu takdirde bu karika
tür bntün rubbanımızı şamildir. 

Fakat dinin vaaıtası olan rul.
ban muhterem addedilmelidir • 
Vakıt refikimize bunu hatırlat• 
mak iıteriz • 

Maaşları esi en kadınlar 
Emniyet sandığı, ~ emaneti 
ve diğer hayir müesseseleri 

yardım edemezler mi? 
( V AKIT) bunlara muhtelif suretlerle yardım 

edecek, iş ilanlarını parasız basacakttr 

Yeni tekaüt kanunu mucibince 
babadan maaş alan 25 - 45 yaş 
arasmda kız ve dulların iki se· 
nelik maaşları birden verilerek 
hazine ile alakalan kesileceği 
malfimdur. iki gün evvelki nüs
hamızda bu iki seneliklerin tev
ziatına önümüzdeki hafta içinde 
başlanacağını işaret ve kanunun 
kız ve dullan alakadar eden bu 
maddelerinin alakadarları ara· 
aında uyandırdırdığı yeisli akis
ten bahsetmişdik • Söylendiğine 
göre yukarıdaki yaş hududu 
arasında kalan ve hazine ile 
alikaları kesilecek olanlann ala
kadar daireye müracaat ve şika
yetleri devam etmekte ve bir 
çoklan el'an alil olduklarından 
bahsederek maaşlarının kesilme
mesi için ricalarda bulunmakta
dırlar. Bu mUnasebetle bu mil
him bahsa tekrar c..vdet ediyoruz. 
Vakıa ekserisi okuyup yazma 
bilmez, kimsesiz, alil,biçare 
kadınlardan ibaret olan bu 
yığının bu yese düşmesi pek 
de sebepsiz değildir. Devlet 
arbk kendilerini bu amansız ha
yat mücadelesinin dikenli yolla
nnda tek başlanna bırakmış 
oluyor. Fakat bizce kanun bir 
ilişiği keamİf olabilir, fakat milli 
teıkilitın kendilerini unuttuğuna, 
hUkmedip"llmitaiz çırpınmak doğ-
ru olamaz. 

Evveli btıktimet iki senelik 
bir parayı birden veriyor. De
mek ki bu paraya ilmitlerini 
bağlayanlar bunu tam 24 ay 
içinde parça parça alacaklardı. 

O halde bu yetimlere, bu dul
lara ömilrlerinin 25 ile 45 yaşı 
Krasında mutlaka bir iş bulmayı, 
koca bulmakta müşkülpesent 
olmamayı iatihdaf eden kanunun 
böyle bir limitsizliğe sevkedecek 
bir neticesini görmek için hiç 
olmazsa iki sene beklemek llıım 
gelmez mi? 

Bizce asıl mesele, iki sene
liklerini toptan alark hazine ile 
alakalarını keseceklerin bu pa
rayı kullanmaları tarzı olmalıdır. 
İki ıenelikleri alanlar için bir 
yere yabrarak maaş alır gibi 
ve iki senede eski hayat tart
ları içinde yeni bir hayat tarzına 
hazırlanmak olmalıdır. 

Bu kadınların yaşayabilme
leri, iş bulabilmeleri ve hatta 
ellerindeki paraları kendilerine 
faydah olacak şekilde işletmek 
için bankaların, emniyet sandı
ğının, kuvvetli hayır müessesele
rinin yardımlanm temin etmek 
pek ali mUmkün olabilir zan
nediyoruz . Aceba yukarıda 
saydığımız müesseseler bilhassa 
emniyet sandığı bu gibi kadın
ların küçük fakat hayati serma
yeleri için istisnai şartlarla ayrı 
bir teşkilat yapamaz, daha ziya· 
de hayre matuf bir işletme tarzı 
bulamazlar mı? 

Daha sonra 9ehremaneti gibi 
muesseselerimiz , bu suretle 
açıkta kalacak olanlardan her 
halde milletin himayesinden baş

ka iltica yeri olmadığı anlaşılan
ların kolundan tutacak, onların 

yapabileceği işlerde kendilerini 
tercih ettirecek mutavassıtlar da 
bulunamaz mı ? 

Bu kabil tekaüt hükümlerinden 
milli ve mali bir zaruret netice
sinde muteessir olanları daha iyi 
ve şefkatlı bir alaka ile takip 
edecek,onlara kolay ve iyi yol 

gösterecek bir camiyet kurulamaz, 
bir ver gösterilemez mi ? 

Gazetemiz bunlara iş bulmak 
ve hem kanunun maksadını ye
rine getirmek, hem bunlan Türk 
milletinin büyük şefkati içinde 
kimsesiz, biçare kalmış hiHi 
vermemek için her suretle yardım 
edecek, mesela onların iş arıyan 
ilanlarını parasız basacaktır. 

Piyanko 
Dünkü keşidede 
1000 kişiye tali 

dağıtıldı 
Sekizinci tertip tayyare piyan

kosunun ıon ketidesine dün öğ
leden sonra Darülfünun konfe
rans salonunda başlanmıtbr. 

Cuma mUnasebetile bir çok 
halk salonu tamamen doldur
muştur. Keşide Uç saat sUrmilş 
ve 1000 numara çekilmiştir. Bu 
keşidenin büyük ikramiy~l~ri 
o an 200000, 100000, soooo;-
40000, 25000 lira diln çıknl'amış=-
tır. Dün yalnız büytik olarak 
12800, 36597, 6609 numaralı 
biletlere albtar bin lira çıkmış· 
br. Keşideye bugUn de devam 
edilecektir. 

Dün çekilen numaraları sıraya 
konmuş bir halde iç sayıfamızda 
bulacaksmız. 

Gazi Hz. 
Dün Y alovadan 
teşrif buyurdular . 
lfdzım P~- Hz. <iazi Hz. nı 

zivaret etil 
Reisicümhur Gazi Hz. diin 

sabah saat 2,5 da Y aloYadan 
teşrif buyurmuşlar ve Dolma
bahçe sarayına inmişlerdir. Gazi 
Hz. dün saraydan bir yere çık
mamışlardır. 

B. M. meclisi reisi Kazım Pı. 
Hz. Gazi Hz. ni ziyaret etmiıtir. 

Başvekilimiz 
Ay sonunda şehrimize 

gelecekler 
Başvekil ismet Pş.Hz. bu ayın 

sonlarına doğru şehrimizi teş• 
rif edecekler, sonra da Malat
yaya gideceklerdir. 

Fevzi Pş. Hz. 
Büyük erkanı harbiye reısı 

müşir Fevzi Pş. Hz. dün sabah 
Berkasatvet torpidosunu ziyaret 
etmiş ve top atılarak selamlan
mıştır. 

itizar 
Y ar.ı mızın çokluğuna mebni (:\laballe) 

tefrıJ,amız bugün dercedilcmedi. Karile
rimizden özur dilcri7" 

Telgr:ıf h:ıbcr\crımiz Sinci sayıfamızd:ıdır 



Türkçe muallimler kongresi 
2Ağustosta toplanacak olan kongre 

ve Türk grameri hakkında .. 
Ahmet Cevat B. ne diyor ? 

Bundan evvelki aayılanmızcla 
Ankarada ağuatouıun ikisinde 
liıe 'fe orta mektepler Tllrçe ve 
edebiyat muallimlerinin iıtirakile 
bir konrre açdacatını ve bu su
retle mekteplerimizde Tftrkçe 
tec:lriaabnın daha faideli bir 
tekle konulacatım yazmııbk. 

Bu konırede ıramer hak-
kında aekiz, imll hakkında bir 
konferw verecek olan dil hey
eti a:ıa11ndan Ahmet Cevat Beyi 
d&n muharrirlerimizden birisi 
ziyaret etmit ve kendiıile bu 
mesele etrafmda ıu yolda bir 
mWAkat yapmıtbr· 
~ Gramer tedriai hakkındaki~ 

fikir ve mltall••ız ne dir ? 
- Gramer tedrisi ıon aene -

lercle yalnız bizde dejil, büllbı 
Avrukada b8yllk tenkitlere uğ
'&mlfbr· Eaki aıatemin her teJi 
çllriltnlmllfttlr. Eaki •İstemin 
eaua tarifler, tuniflerdir.!Halbu
ki bu tarif ve tasnifler hiç bir 
ki llu tarif ve taınifle hiç bir 
liana uymayor. Hatta menıe 
o:u (Gıek) liaanına bile. an'ane 
ile deftlD edegelmiı ıeylerdir. 
Baza i.W.at ile iktifa edenler, 
radikal, aurette gramer tedrisini 
cletiftiımek iatiyenler var. Ha
aalı umumi bir memnuniyetsiz
lik bnktim ı&rnyor. Biz de eaa
aea AYrupada oldu;u gibi ciddi 
bir gramer tahlil ve tedrisi 
meııaat dejildL En ziyade çocuk 
lara aksamı kelamı öğretmek 
Ye aarf ve nahvı tahlil yaptır
,..~., . r .. .. . .• 

mıyord•. 

yapılıyordu. Şimdi dlifiin6len 
tudur : Bu tariflerden, tasnifler
den, tahlillerden talebe hakkile 
istifade ediyor mu. etmiyor mu? 
8qka memleketlerde buna menfi 
cevap Yeriyorlar. Bunun ıçm 
ameli gaye olan liaanm btıtnn 
İllceliklerile, derinliklerile talebe
ye lğretiJmeai kabul ediliyor. 
Öyle ki lisan tedriai bir bqka .. 

Cavat B. 

mahiyet kazanıyor. lf ade tedrisi 
ifade bilgisi haline ahyor. Çocu
ğa bir ifade iktidari ve bir üs

liip vermek en ziyade dliş;_}nülti
yor. Nahiv ve mantık tahlille
rinden artık bir faide uman kal
mamışbr. 

- Telif ettiğiniz gramer bu 
esaslara göremi yazdmıştir? 

- Evet, grameri yazmağa 
bqlamad-.n evvel gramer tedri
sine kartı olan bfttlhı itirazlan 
tetkik etmek lOzumuna kani 
oldum. Batbca liç bliyük müel
lifin eserleri bendenize rehberlik 
etti : Bu eserler hem eıki siste
min tenkidini, hem de yeni dü
tünlilen metodun tatbikini ihtiva 
ediyorlardı. Bu miielliflerin biri 

her yerde istiıhat edilir. Bu 
zabn (gramer felsefesi) namile 
kıymetli bir eseri vardır. Diğer 

bir mtleJlif de İsviçre darülfünun 
profea&rlerinden (Şarl Bali) dir. 
Bu zabn ( bayat ve lisan ) ile 
(Franıız stilistiki) eserle-ri gayet 
makbul eserlerdir. Nila yet bir de 
Paris darlilfünun debi at fakül
tesi reisi (Ferdinant Bürno) nun 1 

.. VAKiT,, ın tefrlkaaı ıa 

Yazan : S. S. Van Da~ n 

flHlnklJ ıuamın h'iJı.tM5ı) 
[Nevyorkda AL VEN ~ J. BENSON 

islınJi zengin , e maruf bır ad~~- katle
dilıniftir. Aak'a 14 haziı nn gunu duyu
luyor. HikAyeyi işsizlikten macera mera
kını dUımUş bir avukatın ağzından din
liyoruz. Avukat babasından miras kalan 
YIZlhane~·i kapatmış, çocukluk arkadaşı 
Vanan aervedni idare etmekle meşgul 
•lllllyı başlamışur. Vans kim~h"? N~ iş 
Yapar, nasıl adamdır? ~akili dıyor kı: 

•Yıpalacak pek aı iş vardı. Doğru
ıunu aöylemek ltzım gelirse Benson 
Cinayetinin kcşf edildiği güne kadar bu 
~fe bana hayli sıkınulı geldi. Brodvey
dekf 120 numaralı binanın kapısına 
kilit vurdutum için bayağı pişman olma

lı bq'amtşbm. Fakır bu tarihte~ ~~~· 
kırarımdaki isabeti anladım. Dilşun_un 
tttn dört aene bir dakika durup .. d~~ 
lenmeden hep birbiri ardı sıra sokun 
eden eararh cinayetler, karanlık mua?1: 
'lrlıtarlı meşgul olduk. Bu benim gıbı 
Cenç bir avukat için bulunmaz bir nimet 
'1emektt. 

Dört senede yüzlerce muzlim facia 
ÖrtUmde resmi geçit yapalar ve ben 
hep bun'an ka~denim. 

Yans bu faciaların belli başlı eşhasm
Pın biri idi. Zabıta , e Adliye her \"ak'· 

Nakleden : Ômer Fehmi 
ada afallıyorlar, acınacak kadar muvaf
fakiyetsfzlil(. beceriksizlik kösteriyorlardı. 
Neticede Vans imdada vetişerek hiç 
kimsenin kullanmadığı bir t~hlil \·e keşif 
u~ul.ıle işe müdahale ediyor, düğümleri 
çozu~ or, eserarlı görünen her meselenin 
anahtarını kanun adamlannın ellerine 
veriyordu . ., 

14 Haziran sabahı a,·ukat, Vanıın 
evinde misafi rd"r. Kahve içerlerken kapı 
çalınn·or ve içeri Ne\'york milddei umu
misi MARKA:\I giriyor. 
Müdd~i umumt teltşhdır: 
- Vans, acele işim var, diyor geve

zeliğe vaktim lok, buraya bir vadimi 
yerine getirmek için geldim. Ah·en 
Benson katledildi.] 

-2-
Can X. Markam dört ıededen 

beri Nevyork milddei umumisi 
idi. Gazeteler gerçi kendis'ni 
çokluk sever ederdi • Fakat 
doğrusunu söylemek lizım ge:ir4e 
onun için hiçten, kıymetsiz bir 
adam denemezdi. BUUin ~abıta 
ve adliye memurları arasında 
haklı bir töhret kazanmıfb. Uzun 
sCSze ne hacet; Markamm mu-

(düşünce ve 1 san) ismindeki eseri 
çok mühimdır. Bu müellif yeni 
metodu bütün teferruatile fran
sızcaya tatbik etmiştir. İşte be
nim de yaptığım tecrübe buna 
benzer, yeni meto:lu tlirkceye 
tatbik etmek olmuştur. 

- Bu eıer yakında basdacak 
mıdır? 

- Şimdiye kadar bet kısmı 
yilzer ntlaha olarak teksir edil-
mif ve muhtelif zevat, bilhassa 
dil hey' eti tarafından tetkik 
olunmuştur. Şimdi de tab edilmek 
üzere Devlet matbaasına emir 
verilmiıtir. Metodu izah eden 
mukaddemesini hazırlıyorum. 
Yakında tab,ına baılanacaktır. 

- Bu eseri nezamandanberi 
hazırlayorsunuz? 
~ Harf inkilibından sonra 

Gazi hazretleri bendenize bir 
gramer yazılmasını emir buyur
muılardı. O zamandan-beri hazır
lıkla ve mütalaa ile meşgul olu-

1 yorum. Dil hey' eti de bundan 
dokuz ay evve) böyle bir gramer 
projesininin hazırlanmasını bende
nize havale etmişti. iki işi bir 
arada yapmış oluyorum. 

Gramer tedrisatında kendi 
şekliyatımıza ehemmiyet vermek 
llzım gelir. Şimdiye kadar hep 
Arap ve Farisi ıekliyati ile 
meşgul olurduk. Yeni gramerde 
kendi ıekliyatımıza, her türln 
ifadelerin edasına ehemmiyet 
verilmiştir. 

- lıtikak hakkındaki fikriniz 
nedir, bOttln lisanı kıyal yapmak 
fikrin demisiniz? 

- Bir lisanın bOtDn tekilleri, 
lihikalan, kıyas olaıHz. Fakat 
iktidarlan musaddak olan edib-

ldr, ınullaıtltlv •tf-I Pl~.tmetıi 
aıast '9etttil) glth.11 IMkalliti \ta 
hazan kullanabilirler. 

Hiç şüphe yok ki lisanı alt 
üst edebilecek keyfi tqekkOllere 
mahal yoktur. 

Yeniden yapılacak kelimelerin 
manaai derhal anlqıJmahdır. 

böyle kelimeleri teıkil ederken 
lahikalara çok dikkat etmek 
lizımdar . 

vaffakiy~tleri halkın dilinde bir 
efsane gibi hA]j s<Sylenir • 

iri bir vlicut, tnyaiiz, adaleli 
bir çehre, kır dütmGt saçlar, 
sert bir bakı§ IOzumundan fazla 
görünen bir cidd yet, çelikler 
kadar sağlam aaip •• • İfle 
Markam 1 

Bugün nedense bir az daha 
fazla sert ve ciddi görünftyordu. 
Kahvesini içti . Fincanını masanın 
üzerine koydu. Bet dakikadan 
beri mtitemadiyen onu aeyreden 
Vans nihayet da1ana~dı: 

- Ne oluyorsun kuzum Mar-
kam, Benaon öldO diye nerede 
ise ağlayacakam. Oı.erinde vic
dan azabı çeken bir cani hali 
var. Sakm Benaooun katili aen 
olmayasın. 

Markam bugOn ıakaya taham
mlll edemiyordu. 

Aksi aksi cevap ~erdi: 
- Bırakın şimdi bun)ar•. Ben 

Bensooluı evineı gidiyorum. 
Gelecek misiniz siz de? Şayan 

dikkat cinayetlf'r olursa tahki
kata ittirak etınek iıtiyordunuz, 
Ben söztımde duruyorum. Hay· 
dil 

• • 
lzmir, Iskenderiyeye gitti 
Vapurun hareketinden evvel hususi merasim 

yapılmıı ve bir öğle ziyafeti verilmiştir 
Vapur pazartesi g'/Jn'IJ lskenderlveye varacak, 

orada mera8mle karıılanacaktır 

lsmlr Mısıra dolru yol alırken 
Seyriaefainin lzınir vapuru ldl poata ile lskenderfyeye sıit• 

dOn aaat tam 13 te latanbul • la· miSftir •. ef • • :.ı tm adorn 
k d . f • • "Ik d f eyns aımn ape e mu en enye ae erlDI ı e a yap- B h . B 

1 
k d • ede bazı 

mak ilzere Galata nbbmmdan ur. anettin • ks :_~ "!'Y . pu 
k . . IJk f d Ja teaıaat yapma uu-e IZIDU Va hare et ebnıftir. se er o • ril h k t tm' tir . .. hi e areee aş. 

yısıle nhbmda huausı ma ye~e İzmir vapuru bugtln ağle &zeri 
meraatm yapılmıı. vapurda bır lzmirde bulunacak pazartesi gtl-
6ğle. ziyaf~~ ~erilmit.. ~yafette nD de fıkenderiye;e varacaktır 
Kahıre sefırımız Muhıttin pqa, S 

1 
ef · larınm do~ 

. d S d 1 eyr ı aın vapur ~P .. Seyrisefaın umum mO OrO a u - ta dı'g" er ecnebi va .. 
d... b h pos yapması, 

lah B. ve ıier azı zevat azır pur kumpanyalvnnın yaptıklan 
bulun~utla~d~r. . ve yapacaklan seferlere faikiyet 

Seyrısefaının Iskendenye pos- t • d kti Vaparlanmwn .. 1zm· emın e ece r. 
tası çok rağbet giSrmDştur. ır navlun ücretleri de son derece 
vapunmun hemen bOtftn kama- h ö "'l ti tür 
ralan tutulmuttur. Biletler muh- e ven g ru m ' • 
telif gifelerde aabldığı için teh
rimizden kaç yolcunun Mısıra 
seyahat ettiği ancak bugtln an
latılacaktır. 

Mıaırdan gelecek yolculara 
azami kolaylık gösteıilmesi ka-
....._ı ........ &. ciilitleden ol-
mil'! Here ........... yoıcrlGiiiiu 
burada uzun uzadıya kontrol 
muamelesinden kurtarmak için 
Seyrisefainin Mısır poıtaBIDI ya
pan vapurlarda bir 1·0rk polis 
bulunacak kontrolu vapurda ya
pacak, vapur nhbma girdiği 
zaman yolcular serbestçe ıehre 
çıkabileceklerdir. Bu hususta tet
kikat yapmak.llzere _polis 4ünc0 
tube mOdDrü Sadettin Bey don-

aDID tahkikatma ift.rak etmek 
arzusunu ghterJDİf Markam da 
olursa haber verecejini vadet
mifti. 

Vana gOlerek: 
- Merai,mersi dedi.Biliyor mu• 

ıunaz Markam sizin mtltbif bir 
hafızanız var. Ben unutmuttum. 
Sonra saatine bakarak ilAve 
etti: 

- Ne diyorıunuz daha ıaat 
dokuz. Bu vakit sokağa çık
mak! 

- Gelmek istiyorsanız çabuk 
olun. Hem bakın Iİzİ bayle 
rop d6tarubrla., terb\ıe g6tD· 
remem, bet dakikaya kadar 
giyiniraeniz nel IA. Daha fazla 
vaktim yok. 

- Dostum çok acelec;sin•z! 
Bu isticalin biçare Bensona ha· 
yat verecejini zannetseydim .. 

Markam ıabırsızlanıyordu: 
- Haydi, kımıldanın 1 Ben 

aizin gibi taka etmiyorum. Ne 
karar verdiniz? 

Vana ayağa kalkmıştı. Kaakıs 
glllerek geniş bir reverans yapb: 

- Kanunun bü) nk mllmeui
lini kemali hürmet ve şükran 
ile takip edece;imJ Dedi. 

Hem bunlara aiSylOyor , hem 

Zehir 
Yemeğin içine 
akrep düşmüş 
DtlD Berkozda f6yle qb' ,ze

hirlenme fladisesi olmuştur: 
Mısır sefirliği memurlanndan 

Abidin beyin zevcesi Zehra H. 
ile çocuğu Necdet, komtu•u Sel
ma hanım diln eski mubacır 
komisyonu roiai Hüseyin HOmll 
beyin evinde yedikleri ,e
mekten bir akrep çıkllllf, 
bunlarda zehirlenme alimetleri 
baılamif, derhal gelen doktorun 
gayretile kurtanlmıtlardir. 

m anlatmaya ba.ladı : 
- Alven Bensonu tanır mı-

unız? ÔldGtDnii evveli ihtiyar 
dadaaı farketmİf. Sabahleyin o-
duma girdiği zaman efendiaini 
her zaman oturduğu koltukta 
kanlar içinde bulmu7, kafada 
genİf bar kurfUD yarası... Zabı
ta vaka 'yı derhal bütnn merkftZ• 
lere tamim etmiş. Bana da ha-
ber verdiler. Tabkikab milltu
tiklerden birine havale edecek· 
tim. Aradan yarım saat geç• 
meden maktulun biraderi ku
mandan Benson telefon etti. 
Kuma11danı yirmi senedenberi 
tanınm. Mesele ile bizzat me,
gul olmamı iatdei. Ricumı red
dedemedım. Derhal geyindim, 
sokaga çıktım . Beosonan evi 
48 inci caddede. Sizin eff& 
&nGnden geçerken vadimi habr· 
ladım. Uğradıdım. 

Aynanın karşısında gravabnı 
dUzelten Vana: 

- Çok iyi ettiniz diye mu
kabele etti. 

Sonra bana dandO: 
- Haydi beraber gidelim 

dedi 
Markam V &DllD bu teklifinden 

memnun olmadı. Halile yanında 

Hıtırladım; on bet glin kadar 
evvel bir akıam kulüpte bera• 
berdık. Faili bulunmıyan, neti
cesiz kalan cinayetlerden bah
aediliyordu. Vana böyle bir vak'· 

de zili çeliyordu. Küri geldi. 
Vana haltikaten ıüralle ri· 

)'İniyordu. O mqgulkea Marka-

kalabahk istemediğini anlabyor
d11. Fakat Vans iti pişkinlij'e 
wrdu. Doğrusu ya ben de ne
zaket g&sterip "Hayır ben git
meyim!,, deimedim. 

(devamı yana } 
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Bir tashih 
oon bu sütunda çıkan bir fık-

ramda bir akşam gazetesi: 
mubarrfrinin bir havuz başında 
bir ıarkla gibi nargile içtiğinden 
bahsetmek istemiştim. Mürettip
hane, her nedense bu nargileyi 
dizmemİ§ ve yazı ıöyle olmuı: 

•bir ıarklı gibi içerdi.• 
Şimdiye kadar yapılan tashih

lerde nokta, virgfil, kelime ilive 
olunurdu. DilnkU fıkrayı tashih 
etmek için ise bir nargile il!Yesi 
icap ediyor. 

* Seçme cümleler 
Eski erkek, kadını ütediği 

gibi yaptı. 
Falih Rıfl(ı 

* Kabrlaran tekmelerinden ve 
aygrların savletlerinden kendi 
yuvana kaç gel ninem kardeşim. 

A~a Otındüz 

* . ~az~~ Ye namus her defterden 
sılınmışti. 

Nizamettin Nazif 

* haplar davetimizi bekliyor. 
V4 - Nd 

* Bir hizmetçiye malik olmak 
için milyoner olmak luımdır. 

Ntcmeddin Sadıt 

* Viyanada bilhassa kadınlar 
çok incelmif insanlar. 

Abidin Daver 

* Arbk lranh dostumla mOlaka-
hmız bir itiydt şekline girdi. 

Fele/e 
[Aslına mutabıktı/.] 

1,opls j_;p,e 

>oğos Nobar 
. ıısırdn yaşıyan bu 

Ern1en! ölmüş 
{(ahirede intışar eden El-Ah

r .. m gazetesinin verdiği malumata 
göre, Ermenilerin siyasi baya
tume Ye kanlı maceralarında adı 
sık ak geçen Boğos Nubar Pı. 
gecenlerde, uzun bir hastalıktan 
sonra vefat etmiştir. 
Boğos ile babası Nubar Mısır

da Paşa olmuılardı. Nobar Pı.Ka 
valaJı Mehmet Ali Pı.hDkümetin
de. tercüme kalemi reisliğini ifa 
ettikten sora Hediv Jsmail Pş. 
deYrinde bat vekilJik etmi§tir. 
Boğos Nobar 1855 senesinde 

l~ta~bulda doğmuş, Mısırda ye
tıımıı ve orada, bilhassa zirai 
ve mali' bUyilk işlerle meşgul ol
mDıtur. 

Boğos Nobar bu ıervetinin bir 
kısmını Ermenilerin istiklalini 
temine hasretmiı, Ermenilere 
siyasJ bir varlık vOcuda getirmek 
Ermenilerin, baıına geçerek on
lann mukadderatını idare etmeğe 
çalıımıştır. Umumi harp esna
aJDda,, adı en çok duyulan ve 0 
d . ~ il cvnn ... rmen ere ait hldiıabn-
de aık sık anılan adamlardan 
biri bn Nobardır. Rumlar için 
Zaharof ne idise Ermeniler için 
da Boğos Nobar o idi, denile
bilir. 
Boğos Nobar, mlltareke dev

rinde de Ermeniler için uzun 
uzadıya çalıımıf, Türk toprak
lannı Ermenilere verdirmek azim 
laaliyetlerde bulunmuıtur. 

1 Seçme fıkraıar 1 
Liman işleri 

Liman işlerinden çok şikayet 
ediliyor. 

Bir heyet teşekkül etti. Şir
ketin işleri baştan başa tetkik 
edilecek, epi evvel müdür Ham· 
di Beye asma köprü yerine '...i
man işlerile uğraşmasını söyle
miftik. Demek ki bu dostça 
sözleri haksız yere söylememi
tizi 

- Karag~z -

Apartman almak 
Sabık polis müdüril Şerif be-

yin evvelce kanunsuz olarak 
emvali metrukeden aldığı A
parbman iskiıı idaresine iade 
ettirildi. YaolıJ basap bağdat
tan döner, pek doğrul 

- Karag6z -

Naııl içermit? 
Cevdet fzrap bey gayet ha

sistir. 
Bir gün öğle vakti evine ge· 

len bir misafire sordu: 
- Kahveyi nasıl içersin? 
Ahpabı da şu cevabı verdi: 
- Yemeğin üzerine! 

- A/r.baba-

Doktorlar ve 
ihtisas 

İzmirde meraklı bir 
dava açıldı 

Bazı doktorların ihtisaslan 
haricindeki bazı hastalıkları te
davi etmeleri lzmirde meraklı 
bir davanın açılmasına sebep 
olmuştur. 

Yazıldığına göre davacı Ali 
ağa isminde bir köylüdür. Cilt 
hastalığına tutulmuı ve bazı kim
selerin tavsiyesi üzerine Algaıi 

isminde yahudi bir göz kulak 
doktoruna gitmiştir. Dr:. hasta· 
lığı tedavi edeceğini söylemİf, 

bir iki ımnga yapmış ve buna 
mukabil Ali ağadan 100 lira 
almıştır. 

Aradan günler geçmiş, hasta
lık geçmemif, bunun üzerine Ali 
ağa doktoru etibba odasına şi

kayei ettiği gibi müddei umumi
liğa de müracaat ederek dolan
dmldığını bildirmit ve doktor 
aleyhinde dava açmıştır. 

Bira fiyetları niçin pahah ? 
Arpa fiatlarının düşmesine 

mukabil biranın bili ayni fiatla 

sa~ılmasına bakkallar itiraz et· 
mişlerdir. Ayni zamanda bakkal
lar Bomonti fabrjkası:un Istan-

bul mıntakasına daha pahalı satış 
yaptığından bahisle cemiyetlerine 
şiklyette bulunmuşlardır. 
---- ----------

Küçük haberler 

Vasıf B. - (Londrnda toplanac~c 
bevnelmilel pl\rlcII1&ntolar konferansında 
hazır bulunmak üzere sabık maarif ~·e

kili dün Londrııya gitmiştir. 

Arıcılık ıergisi - Teşrlnle vvcide 
Ankarada bir ancılık: sergisi açılacaktır. 

Berlin sefirimiz - Berl in sefirimiz 
Kemalettin Sami Pş. diln Ankarııya git
miştir. 

Amerika ayan azası - Ameri

ka ayan azasından M. Frank Foy ve 
cemiyeti akvam azıısından Pr. !\1aks yen• 
ser şehrimize gelmişlerdir. 

Kabul edilmedi - Maarif Ve • 
k:Alell np fakültesi reisi Snreyya Ali Tl.in 
isdfasıni kabul etmemiştir. 

Atq talimleri - 16 temmuydan 
JO eyJOle kadar her çarşamba günil 
Metriste top ateş talimleri yapılacaktır. 

Karııık kahveler - Lehirde sa
tılan kahvelerden üçte ikisinin nuhPtla 

Vakit küresi! 

Doğru saat. sevimli bir arka
daştır. l!tanbulda en az 

bulunan şeylerden biri de doğ

ru saat, yahut zan ve ayar bir
liğidir. 

Günün hangi vakbnda olursa 
olsun şehrin saatlerine bakınız, 

her birini hem de havasında 
işler göreceksiniz. Hatta Köp
rünün iki tarafında eş kadranlar 
bile birbirinden en aşağı beıer 
dakika ayrıdırlar. Treninki baş
ka, tirketinki başka, seyri.sefa-
ininki batkadır. Kronometreler
de de ahenk yoktur. Zenit, 
Lonjin, Omeğa, Breğe marka
lılar da birbirini tutmaz. Şuhalde 
arbk rasatlar hakkında tedbir 
almak lazım geldiğine hilklim 
Yerebiliriz. Ya bizim ti.kiyetle
rimizin yüıllnden, ya kendi glS
rUşleri neticesinde Şehr~maneti 

Galata kulesine bir "Vakit kn
resi,, konulmasına karar verdi. 
İlk eşittiğim gUnlerde bu küreyi 
ben hakikaten işe yarar bir şey 
sanmışbm. 

Sipariş edildi, geliyor, gele
cek diye bir haylı laftan sonra 
nihayet bir gün ' 'geldi!,, müjde
sini verdiler. 

Gümrükten çıkması bir me
sele oldu. Yerine konması da 
ayn bir dava. 

Çok geçmeden onu havada 
Galata kulesinin direğinde kır

mızı b:r tayyare ıamandırası 
gibi yükselmiş gördük. Aylardır 
her kaprüye geçişimde uzaktan 
seyreder ve hep o değifmez 
halinde görürüm. Saatler dene· 
niz ıl~psi gene kendi havasında, 
beş aşağı, beş yokan işleyip 
duruyorlar. Her kes ona bakıp 

birbirlerine: 
- Bu nevakit işliyecek? 
Diye soruyorlardı. Günler, 

haftalar, aylar geçti. Kürenin 
renği soldu, boyası dökUldu. 
ama işlemesi nasip olmadan or
taya başka bir haber dağıldı: 

- Küreyi işletemiyorlarmışl 
Dediler. 
Şimdi de şurdan burdan sızan 

bazı havadislere göre, bunun 
için de bir mütahassıı getiril· 

mesi düşilnülüyormn,. Karar 
verilirken, ısınarlanırken, geti
rilirken, yerine konurken ne 

sarfedildi bilmiyorum, fakat 
pşbğım nokta mütabassısa 

muhtaç bir aletin nasıl getiril· 
diğidir. Birkere gördükten sonra 
anlıyoruz ki, bu nesne iılese de 
bize faydası olmıyacak. Birkere 
kule şehrin kaç yerinden görü· 

nür? ·Sönra her kes iıini- gücünü 
bırakıp dürbünle küreyi mi seyr

edip düşmesini bekliyecek? Yok 
eğer bundan maksat umumi 
saatleri birleştirmek ise bir te· 
lefonla bu iş halledilebilirdi. 

insan vatan sermayesinin ve 
vatandaş emeklerinin böyle 
boşu boşuna heder olduğunu 
gördükçe içi sızlıyor, fimidi sıs

kalaşıyor. Nedir bu işler canım? 

SevvaA 

"V AKIT,, a abo
ne olunuz 

Boğos Nobar, son senelerini 
Pariate huta olarak geçinnif, 
iki sene evvel Mısır kıralı Parisi 

ziyaret ettiği,zaman Nobarlann ha
ne danile alikasını nazarı dikkate 
alarak onu ziyaret etmişti. kanşık olduğu anlaşılmışnr. •--1----------.rı 

~~~~ .. ~§CENNET 
• • 

FEDA LERI 
Ha.ldun an atıyordu ... 

Sultan Hz. cihat ilan etmişler, bize de bir 
vazife vermişlerdir ..• 

- 83-
Artık bu tecavüzlere nihayet 
vermek zamanı geldi. Onun 
için pek yakında sancaklarım 
hareket edecek ve Ômerin ca
misi ile Filistinin her tepesi 
üzerinde dalgalanacaktır. Jnıanlık 
ve halk dilşmanlarmı denize dö
künceye kadar takip edeceğiz. 
Bunun için ben, Yusuf Saliihat
tin, cihat ilin ediyorum, ve sizi 
buradan çıkıp Frenkler arasında 
çalışmağa memur ediyorum. 

Siz onun ahvaln harekatını 
tarassut ederek bize haber ve
recek ve bu ıuretle bizim iıimizi 
kolaylaıbracaksınız. Bu iş için 
sizin gibi cesur ye tehlikeden 
yılmaz erkekler lazımdır. Bu va
zifeyi kabul ediyor musunuz? 

- Kabul ediyoruz. 
- O halde oturunuz ve am-

canızan kızına veda ediniz ••• 
Sclihattin ellerini çırptı, içeri 

gire.!1 Emir Haydare Prenses Me
likeyi davet etmesini söyledi. 

Bir dakika sonra Melike içeri 
girınif, Sultan Salahattini hür
metle selamlayarak ellerini öp
müı, sonra amcazadelerioi ıe

llmlamış ve oturmuıtu. 
Salahattin, Halduna bakarak : 
- Konuştuğumuz meseleyi 

anlatınız, dedi. 
Haldun anlattı: 
- Sultan Hz. cihat ilin et

mifler ve bize de biı Vf\ZÜe ver
mişlerdir. Bu vazife icabı olarak 
bir zaman için buradan ayrıla
cağız. Mesele bundan ibarettir. 

Sulan ilave etti: 
- Bu iki gene tevdi ettiğim 

vazife onlann kahramanlıklarile 
mütenasip bir derecede ağır ve 
tehlikelidir. Onu ancak onlar 
derecesinde irfan ve şehamet 
sahibi olanlar yapabilirler. Biz 
frenklerle karşı karşıya muhare· 
be edeceğiz. Fakat bu gençler 
onların içine dalarak onlarla 
mücadele edeceklerdir. Sizi on· 
larla vedalaşmak için davet et
tim. Ben her ikisine sel~met ve 
muvaffakiyet temenni ediyorum. 
tn~aallah mücadelemiz zaferle 
neticelenecek ve bu gençleri 
tekrar aramızda göreceğiz. 

Sultan ayağa kalkmış, iki 
kardet ayrı ayn kucaklamış, 
onları alınlarından öpmüş, Meli
ke de ayni şekilde hareketle am· 
cazadelerini kucaklamış ve alınla
rından öpmüştü. 

Memuriyetin tafsilatı Emir 
Hayderle konuşulacaktı. Bunla
rın üçü birleşmişler ve nasıl ha
reket edeceklerini kararlaştır
mışlardı.İki kradeşin hedefi Ku
düstü. Bunlar bu şehre girecek
ler, oradaki vaıiyeti etraflıca 
tahkik edecekler, aldıkları bütün 
malumatı kendilerile daima mü
nasebette bulunacak birkaç mu· 
adama bildirceklerdi. Haldun ile 

kardeşi düşmanı taciz için her şe
yi yapacaklardı. Onlar yalnız düş
manın hareketlerini anlıyarak 
bir istihbar vazifesi ifa etmiye
cek, bundan başka düşman için
de bir cephe teşkil edeceklerdi. 
Ertesi sabah iki birader Şamdan 
çıkıyorlardı. lkisi de kılıçlarını 
sıyırarak Melikenin dairesi önün
den geçmişler, kendilerini düıü-

nen ve seven iki kadını bur
metlt: selamlamışlar ve kendile
rini teşyi eden Türk muhafızlan 
tarafından teıyi edilmişlerdi. 

Filhakika Melike ile Meırure 
bu iki gencin hareketini temaşa 
ediyor ve hunları tekrar ne vakit 
göreceklerini düşünüyorlardı • 
Kim bilir belki bu cesur genç
leri bir daha görmek nasip ol
mıyacakb. iki kadın da mah
zundu ve ikisinin de gözleri 
yaşlı idi. lkiıide gençlerin geç
tikleri yoldau gözlerini ayırmı· 

yorlardı. Aceba bu yol oolan 
geri getirecek midi.... Bir gün 
onlano şanlı dönüşünll de bura
dan temaşa edecekler ve onlan 
karşılayacaklar midi .. aonra onla
nn kalpleri de bir giln muradına 
erecek midi.... Melike pençere
sinden gençleri takip ediyorken 
neler düşünüyordu. Kendisi bu 
yeni muhitinde nelere malik de
ğildi. Küme küme albnlar ve 
milcevherJer onun ayakları al-
tında idi. Onun saraylan ve 
bahçeleri vardı. Köleleri ve ca
r iyeleri vardı. Fakat bu Cebel 
kızından başka bir dostu yoktu. 
Bu esrarengiz kadın nedense 
ona sım sıkı yapışmıştı.. acaba 
neden ... Melike bunu da vuzuh 
ile anlamıyordu. 

ikisinin kalbi arasında W 
perde vardı. 

iki kadın hala Bakıyorlardı. 
Fakat gençler artık ufukta kay
bolmuşlardı. 

Alev ve Dumanın nal sesleri 
bile duyulmuyordu. Melikenin 
kalbi bir takım korkular ve en
dişelerle dolu idi. Şayet bu iki 
genç geri dnmezlerse onun hali 
ne olurdu. 

Melike başını iğmiı ağlayordu. 

Yanında duyduğu bir bıçkınk 
onu ikaz etti. Melike bqını 
kaldırdığı zaman Mesrurenin de 
ağladığım gördü ve ona: 

- Niçin ağlıyorsun... dedi. 
Mesrure hakikati ıöylamek 

istemedi: 
- Efendimizin kederine ittirak 

ediyorum! diyerek vaziyeti kur-

tarmak istedi. Melike biraz dn
şünc' ü; aklına korkunç birıey 
geldi. iki kadının gözleri karıı
laşmış, Melikeninkiler, "hangi.si,, 
diye sormuştu. ikisinin arasında 
üstü fildişi ve inci ile işlenmiı 
bir masa vardı. Masanın üstünde 
açık pencereden süzülen tozlarla 
bir tabaka teşekkül etmişti. Mes
rure masanın üzerine eğilmiş, 

parmağile bir harf çizmiş, sonra 
onu çizmişti. 

Melike bunu gardükten sonra 
içi hafiflemiş, ve sormuştu: 

- Sen serbestsin, niçin ona 
refakat t:tmedin? 

- Çünkü seninle bcra• 
ber kalmamı istedi. Ben de son 
dakikama kadar senin yanından 
ayrılmıyacağım 1 

Bu sözler Mesrurenin ağzından 
ölüm yarasından akan kan dam
laları gibi dökUlmüştll. lki kadın 
birbirine sarılmış ve serbest ser• 
best ağlamışlardı. 

(Bitmedi) 
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Müsabaka nasıl oldu? 

Müıabakeya lttirek edenlerden bfr grup 
[ Ustarafi 1 inci sayıfamızda ) öyle .. Ben çok asabiyim .. di-

ara.sıra uzaktan bir kapı çalını- yordu. 
Y0rmuı gibi çın, çınlar işidiliyor. Hakikaten Mukaddes hanımın 

Hakem heyetinden biri maki· makinesinin başına geçtiği zaman 
nele~~ numarasını ve daktilola- evvela besmele çektiğ•, sonra 
nn ısımlerini kaydediyor. da (kul hüvallahi J okuduğu du
Bir başkaıı mllsabakanın şart- daldarının oynayışından anlaşılı-

larını yüksek sesle okuyor... yor ve heyecan vücudundan ta-
Saat (10,35) müsabaka başlı- şıyo:du. 

Ylcak... Daktiloların parmaklan Bır çeyrek tamam oldu. Mü-
6etiği çckmiye hazırlanan nişan· saba~anın birinci kısmı bitti.. 
cı gibi. Daktılolar resimhıri alınmak üze-

Hakem heyeti konuşu or. re dışarı çıktılar. 
Ticaret mektebi müdürü Hüs- Hakemler, yazılmış kağıtları 

Dil B, sesleniyor: topladılar. ikinci devre başladı. 
• - Bu küçük çıngıraklarla ikinci devreye yalnız Mukaddes 

ne başlama kumandası verile- hanım iştirak etti. Mukaddes H . ın 
biIG-, ne de çalışmıya nihayet makinesi bu defa aksilik etmedi. 
verme emri.. Çıtır çıtır yazmıya başladı Hem 

Hakikaten çalışan makinelerin efendim ne sürat.. Öbür daldi
çık..ırdığı sesler bir tayyare lolardan bazıları dolaşıyor, hazı
gihiiJtüsünden daha az değildi. ları yazı makinelerinin başında 

l1U dakika sonra hakem heye- oturuyo. 
tbıin 6nilndeki masanın üstünde 

İri~ bir tunç havan ve hürmet
lice bir havaneli göründü .•. 

liftıkes, birbirine baktı... " q 
mana " der gibi sırıtanlar oldu. 
Fakat hakem Hilsnü Bey tunç 

hr.vaoelini tunca havale edince 
mUthiı, keskin, kuvvetli bir ses 
etrafı kapladı •.. 

f'laf'an bir kampana gibi ötü· 
yordu. 

(10,38)de havan çalındı, bu, baıla 
kumandası idi, makineler işlemi
ye bqladı. Bu çalışma haki
katen çok gürültülü idi. 

Mnsabaka bir çeyrek sonra 
bitecek .. , 

Müsal.1akaya iıştirak eden ha
nımlar önleriırdeki mfisveddeyi 
kopye ediyorlar. 

Y anm dakika geçmedi, daha 
ilk satırlar yazılmamıştı. Sabiha 
Ömer H. müsabakaya iştirakten 
vaz geçti. Biraz sonra salonun 

iletisinde mavi elbiseli kap kara 

saçlı.. keskin bakışla bir hanım 
el kaldırdı .. Bu bir tehlike işare
ti idi.. tehlike işaretini veren 

daktilo geçen seneki güzellik 
milsabakasında bir hayli nazari 
dikkati celbeden, Mukaddes 

Hammdı. Hakemler yanma 
gittiler. Mukaddes hanımın ça
lııtığı yazı makinesinde bir arı
za olmuştu. Öbür daktilolar ha
ni harıl çalışıyorlardı .. 

Makinesi arızaya uğrad•ğı i
çin Mukaddes hanım dışarı çık
tı. 

Mukaddes hanımın pınl pırıl 
yanan gözlerin!n kenarları ıalak 
ıslak! 

" - Bir bastım.. iki satır 
açb ve bir daha butım gene 

Müsabaka eına11nda 

Kimi bir kenarda terden, bo
nılan makyajını tazeliyor .. Kimi 
küçük el aynalarında yüzlerini 

g~zlerini muayene ediyorlardı. 
Nıhayet ikinci devre de nihayet 
buldu •.. 

Hakem heyeti evrakı tetkik 
etmek üzere müdüriyet dairesıne 
çekildi ..• 

Evrak üzerjndeki tetkikat hi
t~m bulmamakla beraber çok ke
lime yazmak hususunda Sanayi 
ve Ticaret h:nkası daktiloların

dan Mediha Hanımın b' · . İs ırıncı, veç 
demiryolları gurupundan Fatma 

Hüseyin namı müstearile müsa
bakaya iştirak eden H 'k· . .. k" . ı ıncı, 
mus ırat inhisarından Mukaddes. 
H. üçüncii olmuştur. 

Mediha H. 15 dakikada 
4197, Fatma Hüseyin H. 3319 
vuruı yapmıştır. 

Hakem heyeti dün akşama 
kadar yaptığı tetkikatında bu 
neticeyi vermiştir. 

Bun~an _sonra yazıların doğruluğu 
ve ımla meselesi tetkik edile
cektir. 

>f Çok yazma şampiyonu olan 
Mediha Haşin H. yüksek tah
silini Almanyada ikmal etmiştir. 
Keodiıi Fransızca ve Almancaya 

r ~ı 

VAKiT ı 
12Temmuz Cum4rtesi 930 

Hariçte 

aylığı Kuruş 150 
3 .. " 
6 .. " 
12 

" .. 
Safer 

1349 

400 
750 

1400 

Bu geceki Ay 

dahilde 

son 
1450 
2700 

Ganeşın doğu~u; 4,38 - batı1ı • 19,42 
Ayın doğu~u : 21.38 - bah11 : 5,09 

Namaz vakitleri 
S•h•h Otıe lkınıi 4kt•m Y•t" lmıalt 
2 41 12.19 16,19 19.42 21.41 2,23 

il.ava: 

Hava bugün kısmen açık 
kısmen bulutlu olacak rüzgar 
lodos esecektir. 

Dün saat on 15 de azami 
hareket 28 derece idi. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Saat I 9 R. C. orkestrası: 
1 - Fucik: uvertJr Marinarella 
2 - Verdi: fantazi balrnaske 
3 - Manse: l\1anon 
4 - Sensans: dans mnkabr. 
5 - Dolv~ tango Arjantin. 
6 - Moskovski: Marş Morcsk. 
Saat 20 - 35 ajans haberleri. 

,. 20 - 50 de Caz. 

Sinemalar: 

Alkazar - Hakimei cihan 
Alemdar - dikitçi güzeli 
Beşiktaş HiJal - Çarın yaveri 
Ekler - Perestiş 
Elhamra - Parisli şarkıcı 
Etuval - Aşk oyunu 
Fransız - gönül isterse 

Majik - Asri Kazanova 
Melek - Çıplak aşıklar 
Opera - Kafkas kahraınam 
Şık - Kazanova 

Süreyya Kadt~öy-Porterde bir gece 
1 . - 1 

Kazanıınak için 
~ ilk şart ilandır ~ 
il il.Snsız kazancı artırmava ii 
h savaşmak, h4vada fa· !i 

ıii vvaresız uçmıa çalış- ~ 
· ;i m4k gibidir 5j 
!5 Ticaretinizde , san'abnızda ~i 
iİ muvaffak olmak istiyorsanız ~i 
il gazete ilanına ehemmiyet ve- g 
fi riniz : Gazete ilanı ilanların g 
~ " H en kolayı, en ucuzu, en te- g 
" " :ı . ı· .d. :: 
;ı sır ısı ır. :: 
.ı f :: fi işte ilin tari emiz: ii 
;5 Sonuncu ıayıf ada Sabn Kurut 12 5 ii 
" 25 " :: 5 inci .. .. ,. ii 
Ü ~ ~ 
:! 4 .. .. " .. 100 :: 
:ı 2 " • • .. •• 
:: 200 :: •• 1 " ., •• 
ı· .. ,. .. 
~ Reaml ılıınlar ıonuncu aayıfada 10 K.r. SS 

~i ilin me~urumuz size fay· ii 
n dalı bir ilanın şekil ve üc- g 
ii reti için hizmet etmeğe ha- ii 
iS zırdır. Si 
ii::::::J:::::::::::ıı:a::::::::11:::::::1::=::::::::::::: 

çok güzel bir surette vakıftır. 
Mediha H. bundan evvel müs-
kirat inhisarında ve muhtelit 
mahkemelerde c aktilo olarak 
çalışmıstır. 
Mü~ab4kada h4zır oliJn 

daktilolar 
Mukaddes H. Saibe Ömer H. 

Saadet H. Mahmure H. Refia 
H. Fahriye H. Saibe Ali H. 
Handan H. Bedia H. Mukadder 
H. Muazzez H. Matbaacılık ve ka
ğıtçılık şirketi namına bir Bey 
(isminin neşrini istemiyor) A. K. 
hanım. Nevin Ahmet Saim H. 
Nebile Nazım H. Semiha Ali H. 
Muazzez Hilmi H. Suzan H. 
Mevhibe Neıet H. Fatma Hüıe
yin H. Mediha Haıim H. 
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Bir ressamın muvaffakıyeti 
TahsiHni İtalyada yapan Saip B. bilhassa 

portrelerde çok muvaffak olmaktadır 

Genç ressnmr.n r>o-fıelerlnden 

Genç ressamlarımızdan Saıp 
B. pek mütevazı bir surette ça
lışan kıymetli bir san'atkfüdır. 

Genç san'atkar bilhassaportre
lerde çok muvaffak olmaktadır. 
Detcettiğimiz resimler Saip Be
yin san'attaki kudretine delildir· 
ler. Bu resimlerden biri Japon-

bir kadına, diğeri Nazif 
ı~ıninde bir zata, üçüncüsü de 

güzel bir çocuğa aittir. 
Saip B. resim tahsilini İtalya· 

da ve Fransada yapmıştır. 

Genç san'atkarı muvaffakiye

tiuden dolayı tebrik ederiz. 

(~-•o •T•~u!a)g···r•a•f~0.a_b•e•r•l•e•r•ı-_..) 
Veremle mücadele Hindistanda 
iz.mirde muvaff akıvefli 
bir garden parti verdi 
lzmir, 11 ( A. A.) - Verem 

mücadele cemiyeti dün gece bir 
gardenparti vermiştir. Safi hasılat 

3000 lira kadardır. 
Cemiyet, 15 temmuzda Yaman· 

larda bir ev ile 50 çadırlık bir 

kamp kuracaktır. 
oe 

l\tlacarlar galip 
fzm"r, 11 (A. A.) - Karşıya· 

ka spor - Altay muhtelit takı· 
mile Macar takımı arasında 
bugün yapılan maçta 3 • 1 Ma· 
carlar galip gelmiştir. 

Petrol arayan heyet 
Van, 10 - Petrol arayan 

heyetimiz tetkikat için buraya 
geldi. 

İzm?rde seyyahlar 
lzmir, 10 { A. A. ) - Bugün 

limanımıza L:ımartin vapurile 
96 Amerikan seyy:ıh gelmiştir. 

Seyyahlar Odemiş, e Sart hara

belerini zİAarete gitmişler, yarın 
izmire avdetten sonra Istanbula 

gideceklerdir. 

Şimdiye kadar 4377 kişi 
hakkında takibat yspılmış 
Simla, 10 [A.A.] - Hükumet 

mümessillerinden birisi bugün 
hükumet şurasında söz alara'c 

6 nisan ile 15 haziran arasında 

silahsız itaatsizlik mücadelesi 
yüzünden 4377 kişinia ıakibata 

maruz kılınmıı olduğunu beyan 
etmiştir. 

Prens Cika 
Tayyare sukut ettiğin

den şehrimize gelemedi 
Londradan tayyare ile şehri· 

mize geleceğini yazdığımız Ro
manya prensi Cika, bindiği tay· 
yare Balkanlardan geçerken 

s~katlandığından orada yere in· 

miye mecbur olmuş, tayyare 
parçalanmış, prens ve tayyareci 
yaralanmışlardır. 

Kahire sefirimiz Ankareda 

Kahire sefirimiz Muhittin Pı. 
dün Ankaraya gitmiştir. 

El' aziz vilayetinden: 
El'aziz-Erzincan yolunun 25 inci kilometrosunda vaki 216 metre 

açıklığında 37529 lira bedeli keşifli pertek köprüsü altı ay z rfında 
yapılrrıak üzere 24.6.930 tarinindenitibaren 14.7.930 tarihine kadar 
yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Taliplerin münakasa kanunu miicebince yüzde yedi buçuk nisbe-

nde teminatı muvakkateleriyle teklif varakalarını yevmi ihale olan 14 
7.930 sah gününe kadar El'aziz nafia idaresine göndermeleri ve daha 
ziyade malumat almak isteyenlerin El'aziz, İstanbul nafia idareleri· 
ne müracaat eylemeleri . 

'Ticareti bahriye n1ektebi i~·in pazarhkla kereste 
ve ıhlan1ur dolap nıubayaası 

Kaptan ve ma/etnist me,~tebi 111iidiirliiftii11den: 
Mektebimize lüzumu olan yirmi bir metre kiip muhtelif kereste 

ile iki adet ıhlamur dobp mubayaa edilecektir. Taliplerin şeraitini 
anlamak üzere Ortaköyde kain mektep müdürlüğüne ve münakasaya 
iştirak edeçeklerin teminatı muvakkatelerini Istanbul iktisadi mües
seseler muhasebeciliğine tevdi ederek mukabilinde alacakları mak· 
buzu kamilcn 13-7-930 pazar günü saat on dörtte mektepte 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları. 
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VUKUAT 1 
Bayburtta 

8a1burt. 11 (Yakıt) Loaoak 
klJIDdea iki kifiyi yaralayan 
Mr kip yakalanarak adliyeye 
t.u- edllmiftir. 

şı,,. lı6ytbade 
Tanal, 11 (Vakit) - Kuamı

llD ŞiYe kl,We iki kiflyl •tar 
.... yaralaya 4 kiti tatal........ 

NllıMnM 
Nlbar, tt (Vakıt) - Baracla 

11..eafa otla Mahmnt Wmll bir 
klJll)I nraa katil ,akıı.n••t
br. 

Sevgililer .. 
SGkranH.la aktör Mu

ammer B. nereye gittiler 
Aktar Muammer Beyle beraber 

ortacln kaybolan Şakran Hua• 
Dalüliye Vekiline f11 mektuba 
~ermlftir: 

• Vekil beyefendi, 
Ben fU dakikada 7eal bir· 

rlyetime bYUflDÜ içia ne yap
mak 1111- ODU yapbln. 

Fakat acaba ba defa da 
beal takip edecekler ma7 

Kanana lümayeaine iltica 
edea .. Yataa eYllclmm hayat 
ft lalni,.tiDID tahb emniyete 
ı-..-. demokrat Wr deYlet 
adamı ola zab ıımw. rica 
.... .. ........ ellerW•clen 
lperİla elenelim.... 

Adapazarı bankam -.ICar.....rM.,. 18 lnd fllh· 
alnl apl••I• rnııN/JM ol4n 

On Mim ...-ı-; blylk 
bir dldba ve teftZ1I ile Adapa
zarmda plapukta olu Aclapa-

n Tlrk 'ncaret bnkım wı 
aıanlarcla, M•ı•a ..... alb 
nechnlMri faaByetW pnlwlet
'ye hqa-ıfbr. Şimdiye kadar 

Anadelanan muhtelif ,.l.We 
oa yedi .. be aÇlllllbr. Ba me
JWla 18 inci pabeaiai de ıeçea
a-ıe ICmanal lraueda a
pak faaliyetia bir bt daha 
~- ŞDeadlcllrlli .. 
..... paçlerl•isdea Zeki B. 
................. Uw midir 
Alim a.,nnclinin ba defaki 
•••mm de tebrik eder, ma
mfakiyet di1~1":7. 

w 

-,.... ....... LllllW, ... .....,.. ....... 

- •-ael&T 

Dünkü keşidede kazanan numaralar 
Emin&allncle Hl' • V entara Ef. Dİll Kader • • den ahnm blletler bu liıte &zerine hemen ıdenir 

No Türk 
• lirası 

393 
401 
412 
566 
586 
772 
818 
820 
867 
924 
944 
97 

35027 
69 
74 

1 
194 
195 
198 
284 
322 
407 
473 

465 
515 

Turk 
lirası 

6• 
80 
60 
61 
60 
60 
60 
60 
60 
80 
60 

200 
6'l 
80 
60 
60 
60 
60 
61 
60 
80 
80 
80 
60 
80 
60 
60 
60 
60 

50'> 
ti() 

:s 
60 
60 
ıoo 
60 
60 
60 
80 
60 
6') 
80 
60 
60 
60 
60 
6(l 
9Y 
60 
so 
60 
80 
60 
60 
60 
60 

500 
60 

100 
80 
80 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6') 
60 
60 
60 
60 

100 
60 
60 
80 

100 
80 

ı«I 
ıs 
60 
60 
60 
6!> 
60 

200 
60 
60 
60 
80 

100 
80 
80 



Bir kariimizin iyi bir teklif • 
7 r VAKiT 12 Temmuz 1:130 -~~---~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

HEDEN 
w; 

Seyrisef ain 
İ~anbul radyosunu do~udan do• 

ruya hükümet işletmelidir! 
Merkez ıcentc.fr Galata Köpril başında 

Beyoğlu 2302. Şube acentesi. Mah
mudiye Hanı alanda lstanbul 2740 

MGkerrem Refet imzasile bir 
lcarilmiz yaziyor : 

Yılan bikiyesi halini almış 
lstanbulun bir radyo tirketi var. 
Bu tirket aıağı yukan altı aydır 
faaliyetini tatil etti. KaragiSzUn 
( baılıyor, başlıyacak ) hesabı, 
matbuatta bir havadis görüyo
ruz. Fakat şirketin bu vaziyeti 
hariçte hiç de eyi tesir bırak
madı. lstanbulun radyosu neşri
yatınan alatürke olması hasebile 
Avrupa istasyonlarından daha 
fazla sami buluyordu. Sonra 
istasyon oldukça kuvvetli idi· 
bir çok yerlerden gayet gflzeİ 
ifidiliyordu. Gerçi hu şirketin 
faaliyetini tatil etmesinden bir 
gün evvel işlemeğe bqlamış 
o!an (Ankara) istasyonu bu giin 
nqriyatına devam etmekte ise de 
programının hemen hemen kimi
len Alafranga olması itibarile 
!•ibet garmediği gibi esasen 
ıstasyonun bozuk olması yüzün-
den Istanbuldan bile miltkiilatla 
dinlenmektedir. Radyo son sene 
ler içinde birden bire umumi
leşti. A vrupanın, Amerikanın 
hatta Afrikanın bir çok bn ilk 
beldelerinde radyo vardu. rI'un
lar da umumiyetle htikumet 
tarafından idare ed ·ı kt d" N k. ı me e ır. 

ete un ( Ankara) radyosunuda 
poı~a telgraf f dar esi if letmek
ted ır. lstanbul radyosu da, posta 
• ..! telgrafuı alacağı rüsum tir
' ~ te Yerilmek ıuretile · letili· 
' ordu Y · · lf · . · anı nanı resmi bir 
f~kdde idi. Fakat maalcıef 
uLet • • _ '°'·• lf• yan yolda bıraktı. 

Huk6met yeni ıene bQt . d 
15000 . çeım en 

lıra muavenet v d' v • . k . h . er ıgı, 
fll' etın eyetı umuoıiy ... 

81
• d 

f . .... evamı 

aalıyete karar Yerdiği halde 
Avnıpaya ka11ı hila Türk rad
yosunu küçGk dOtUrmektedirler. 
Balkan hilkOmetleri arasmd 
radyoyu ilk teıiı eden TOrki : 
iken bu giln becerikau garn:U
yoruz. Iıtanbulda radyo makinesi 
ıatışı yapan maruf bil' muessese 
ıirketi dllftilğil müzayaka halin
den kurtararak neıriyata bqla
mak için lhım gelen muaveneti 
yapmayı kabul etmİfken ıöyle
nildiğine göre, açıktan para ko
parmak tabirile tanif olunabile
cek bazı lUzumsuz iararlar bu 
mileueaeyi yapacağı hayırdan 
•az geçmeye mecbDJ' etmiştir. 
Şimdi de bir Amerikalı tikelin 
pqinde dolaşhğı rivayetleri var. 
Bendenize kalırsa bu iti hnkti
met kendi Uıtilne almalıdır. Esa· 
sen ıirkete vazıyet etmiştir, 

makine satıııoa ait yüzde 25 lerle 
abone paraJannı kendisi alıyor. 

Ankara gibi lıtanbul radyo
ıunu da idare ederek bu yakı
tıkaız vaziyetin 5n0ne geçebilir 
ve geçmelidir. Bunun için fazla 
murafa lOzum yoktur. 

1- radyonun abonesi senevi 
10 liradır. Esasen radyonun 
tatiU faaliyetinden sonra polis 
merakizince radyosu bulunanla
nn evleri yazı1mışbr. Kaçak 
aboneye mahal yoktur. lstanbul· 
da en qağı 3000 abone vardır. 
millhakatta da 2000 olduğunu 
tahmin edersek takriben senede 
(50,000) lira abone bedeli tahsiJ 

edilebilecektir. . 
Buna senede 200,000 hralık 

makine ve tefe;çuatı sabldığı 
fanediline • ki daha fazla ol-

t ntalya postası duğu tahmin edilebilir - yüzde ( ANAF ARTA ) vapuru 13 
25, hilkumet hissesi ol~rak da al 

Tem muz Pazar 11 de G ata ( 50,000 ) lira istihsal edilecek ı· · 
rıhtımından hareketle zmır, demektir. Buna hükumetin ver- F 

diği 15000 lira muavenet tahsi- Küllük, Bodrum' Rados' · et
hiye, Finike, Antalyaya gıde· satı da ilave olundukta yekunu cek YC dönüıte mezkdr iıke-

varidat 125,000 lira tutar. Radyo Kalk 
lelerle birlikte Andifli, an, işlemeğe başladıktan sonra se- Dalyan, Mermeris, Kuşadası, 

nede laakal 5000 lira da ilanat-
Çanakkale, Geliboluya uğntan alınabilir. Şu halde mecmu 

varidat 130,000 liraya yükseliyor. yarak gelecektir. 

2 - Buna mukabil masarife Bozcaada postası 
gelince : işletme masarifi ile (G E L f B O L U) vapuru 12 
idare masarifi, posta ve telgraf Tem muz cumartesi 17 de idare 
idaresince yapıldığı takdirde rıbbmından kalkar. Gelibolu, 
ancak bir kaç memur ile ve Lapseki, Çanakkale, İmroz 
bükümetin kendi vesaiti ile yapı- Bozcaadaya gider ve Ça -, 
lacağından azami on bin lirayı nakkale, Lapseki, Geliboluya 
geçmez. Asıl masarif, neşriyat uğrıyarak gelir. 

için yapılacak olandır. Onu da Trabzon birinci postası 
muhtasaran arzedeyim : 

A - Istanbul radyosunda (REŞITP AŞA) vapunı 14 Tem~ 
d · I k ı muz Pazartesi 12 de Galata aımi o ara a aturka bir saz l 
heyeti bulundurmak zaruridir. rıhtımından hareketle nebolu, 
F k Samsun, Gireson, Trabzon, a at bu Istanbulun en güzide 
heyetleri tarafandan çalınacaktır. Rizeye gidecek ve dönllşte 

Sürmene Trabzon, Tireboliı, Gecede azami ( 50 ) lira ile bu 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, iş mükemmelen başanlabilir. Bu İnebolu Zonguldağa uğrıyarak 

miktar senede (18,000) lira eder. gelecektir. 
B - lstanbulun şehir ban-

dosu vali veya ıehireminimizin lzmir sürat postası 
vereceği emir ile haftada bir (GÜLCEMAL) vapunı 14 Tem-
kaç defa stüdyoda bili ücret muz Pazartesi 14,30 da Galata 
çalabilir. icap ederse bunlara nhtımından kalkar. Salı 
ufak bir para verilebilir. sabahı İzmire vanr ve 

2 - Berri ve bahri, askeri Çarşamba 14,30 da İzmirden 
bandolarından da ayni suretle kalkarak Perıembe sabahı 
istifade edilebilir. gelir. Vapurda mükemmel 

D - Ayni suretle Şehrema- bir orkestra ve cazbant 
neti idaresinde bulunan konser· mevcuttW'. 
vatuvardan da haftada bir iki l ... ___ ..;,.. ______ ~"'!'"91i 

14 Temmuz Pazartesi gll· 
defa bedelsiz istifade edilebilir. nUnden itibaren mevcut Mu-

H - Güzel san'aatler birliği 
danya postalanna ilaveten 

Radyoya fahri olarak muavenet- Pazartesi, Perşembe, Cumar-
te bulunabilir. tesi lstanbuldan Mudanyaya 7 - Sahibinin sesi, Kolombi-

Pazar , Sah , Cuma günleri 
ya, Parlofon, Polidor gibi gra- Mudanyadan lstanhula Ereğli 
mofon müesseseleri yeni çakar· vapuru tarafından aralık pos· 
dddan piliklan reklam için rad- talan yapılacaktır . Vapur 
yoda çald1rmak müsaadesini ve- Tophane Seyrisef ain nhtımın-
rebilirler; bütün Avrupa istas- dan 8,30 da Mudanyadan da 
yanlarında her gün bir iki saat 10 da kalkacaktır. Gidiş 
muntazamen gramofon neşriyatı gelişinde Armutluya da uğrı-
yapıbyor. yacaktır. 

Z - Darülbedayi heyeti de 13 Temmuzdan itibaren 
-Şehremanetinin emri ile-- rad- Pazar, Çarşamba Postalan da 
yoda haftada bir iki temsil ve- Gemliğe uğraınayacaklardır. 
rebilir. 3 

Radyo aııl kuvvetini alaturka ( ANAF ARTA ) vapuru 1 
l Temmuz Pazar 11 de Antalya ça gıya vermelidir. Aboneler, 

makinelerile Avrupanın her han- postasına Galata rıhtımından 
gi bir istasyonunun verdiği alaf- kalkar· 

da Jaakal ıkı gece stüdyoda o
peret oynanmalıdır, Bu ~uretle 
memleketimizde operet hır de-
rece daha taammüm etmiş, 

opera hayatına yo! açılmış olur. 
TUrkiyemizde Naşıt B., meddah 

Sururi Ef. gibimaruf mukallitlerimiz 
vardır. Bunları ara sıra stüdyo
ya götürerek monologlar söy-

Avrupada birinciliği dip1omalar1a m.usaddaktır. 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemık, da?1~r, gö

ğüs, ademi iktidar, verem, sinir, hastalıklarına gayet na~dı.r. Sol· 
gun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıkh çocuklar, ıhtiyarlar, 
büyükler her mevsimde istjmal edebilirler. 

60 kuruştur. Hasan ecza depoıu. 

İstanbul posta ve telgraf 
baş müdüriyetinden: . 

Istanbul - B. Çekmece - Silivri - Çatalca hattı posta nakliyatı 
otomobil veya kamyonla yapılmak llzere yirmi gUn müddetle mft
nakasaya çıkanlmıştır. Taliplerin ıartnamesini görmek ilzere İstan
bu.l posta ve telgraf başmüdiriyetine müracatları 

· am ALDANMAYINIZ 
Fantazi kaşa pantalonlar 5 liradan başlar 
Zarif çocuk elbiseleri 5 liradan başlar 
Sof ceketler 7 liradan başlar 
yazlık keten elbiseler 8 liradan başlar 
Kostümler 10 liradan başlar 
Pardesüler 13 liradan başlar 
Ismarlama kostümler 25 liradan .başlar 

KAZ1VI1RC1 ALİ RIZA 
müessesab lstanbul'da Eminönü'nde, • 

llBBIHIBtlll Ankarada Kooperatif karıısında immi!mi!RRB 

200 ton rekompoze maden 
kömürü 

Tütün inhisarı umum nıiidürlü-
ğiinden: 

Samsun Fabrikası için mahallinde teslim 200 ton rekompoze 
maden kömOrU pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin he~ 

gUn gelip evnfını öğrenmeleri vepazarlığı için _19-7~9~0 Cumartesı 
günü yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerıle bırlıkte Galatada 
mnbayaat komisyonunda bulunmaları. 

[ Devlet Demlryolları llAnıarı ] 

Kayseri poz bölüğü alb aylık et ve ekmeğinin kapalı zarfla mil
nakasası 30 tenımuz 930 çarşamba günü saat 15 te Ankarada 
devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

f tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatJa
rını ~yni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonu katip
liğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamele~ini Uç lira m~kabilinde A~kar.ada 
ve Haydarpaşada idare vez~elerınd~~ Kayserıde Kaysen • Sıvas 
inşaat müfettişliğinden tedarık edebılırler. 

ranga konserleri mükemmelen 
dinlemekte oldukları için lstan
bul radyosunda beyhude mas
raf edilerek orkestra veya caz
ban çaldırmamahdır. Alaturka 
s~ içinde piyasa çalgıcıları ye
nne DarUtltalimi musiki, Üskü
dar musiki heyeti ve Kadıköy 
şark muıiki heyeti gibi maruf 
saz heyetlerinden istifade edil
meli; muayyen günlerde Münür 
Nurettin B. ve Fikriye, Servet 
hanımlar gibi güzel okuyucula
nmızın da iştirakları temin olun

lettirmeHdir. nologlar komik parçalar da kon-
Radyo lstanbul şehrine aittir, malıdır. 'Senede bir kaç bin lira Bir çarpışma 

malt 

İyi kötü bir de operet teesüs 
etmiştir. Leblebici Horhor, Kö
se kethüda, Pembe kız, Arifin 
çilesi, İstanbul efendisi gibi 
mutaaddit milli operetlerimiz 
olduğu gibi mütercem bir çok 
operetler de def'atle oynanmıı· 
tır. 

Mevcut operet heyetlerinden 
birile mukavele yapılarak hafta-

şehremanetinin muavenetine ve buna yeter. Fikrimce Istanbul 
emri altındaki müesseselerin mü- radyosu, nihayet otuz bin lira ile 
zaheretine mazhar olmalıdır. mükemmel işler, 100,000 lira da 

Ü9 kişi yeralendı 

Şoför Cemilin idaresindeki 

332A No. kamyon dön Üskü-
Darülfünundan rica edilir, muh- hilkumete varidat kalır. Neşri

telif şube müderrisleri, muallim- yatın tenevvüü, intizamı,mükem
leri arada sırada sıhhi, edebi, meliyeti aboneyi artıracaktır, o 
içtimai, ikbsadi konferanslar ve- da başkaf. bade bu'unan Nuriye H. ile 
rebilirler; bunlar mutlaka paraya Görüyorsunuz ki bu iş yapıla- çocuğu ve kardeşi Hüseyin B. 

darda bir arabaya çarpmış, ara-

muhtaç olan şeyler değildir. cak, hem kolay yapılacak bir d 
· yaralanmışlar ır. ~~P~ro~g~r:a:m:la=r~a~te=n~e_v~vü=-::i~çin:..:___m_o_-~~iş~tı_r.~~~~~~~-;-~-;--~-;- -~~~~~~-

Moda ve Bostancı deniz hamamları Y ı ı 
Her nevi atlama ve kızak tertibab yapılmıştır. 
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Gu:etrye 1()11derilecelc mektupların üzerine idare içinse (İdare ) yazıya 
ılt ae (Yazı ) işareti konulmalıdır. 
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• Tahtakurusr, pıre, sinek, sivrisinek, güve, örümcek, 
hamarrı böceği ve saır haşeratı yumurtalarile 

beraber kat'iyyen imha eden 
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Favda daima birinciliği kazanmıştır 
FAYDA daha ~üessir, daha mOkemmel ve yan yarıya ucuzdur. Kokusu latif olup kat'iyen 

leke yapmar. insanlara, hayvanlara ve nebatata zaran yoktur. FAYDA ismine dikkat ediniz. 
Devairi devlet, mllesseaab milliye ve hususiye, Seyrisefain, Hilaliahmer, mektepler, hastaneler, 

= S AVIS1 HE~ Ve~o:: & KU~UŞ --
MATBAA VE İDAREHANE: 

tSTANRUL, Babı ali, Ankara caddesinde • V AKIT YURDt!. 

Tel J970 (fdare) t971 <Yazı)t202 (Kltap ı Telgraf , Vakıt. Posta kutun , 46 

~>EMM Asri mobilya meşheri MJUOOOC!I 
Memleketimizin zengin salonlarında 

herkesi memnun edecek müteaddit 
mobilya ve karyolalar mevcut 
olup tediyatta da azami teshilat 

gösterilir 
FİNCANCILAR YOKUŞU 

27-29 numara 

ASRI MOBİLYA 
Mağazaları: telefon İstanbul 3407 

lteıeoooeoooooooecJGOıEılOOll_,CM~ıGll;MJrol 

Yüksek mektepler mübayaat ko
misyonundan: 

Prevantoryum ile Hakimiyeti Milliye, Dumlupınar, Gazipqa 
yab mekteplerinin ekmek, sadeyağ, et, kuru erzakı, peynir, zey

. tinyağı, zeytin, sabun, şeker, makarna, şehriye ve sairesi ve bu 
mekteplerle Güzel san'atlar akademisinin mahruk.d.ı kanalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. 

Mtabrukat } 

~~mek 14 temmuz 1930 pazartesi saat 14 to 
Tereyağı 
Pirinç 
Yumurta 
irmik 
Süt 
Un 
Kaşar peynirl 
Beyaz peynir 
Patates sıhhat yurtlan, bfiyllk otel ve lokantalar, vapur kumpanyalan FAYDA istimal ederler. Şişesi SO 

tenekesi 75, son derece sağlam ve 10 ıene teminatlı pompası 75 kuruştur. 
... lıııı- Hasan Ezca Deposu-Toptancılara tenzil.it ~ • 

Kırmızı ve siyah mercimek 16 temmuz 1930 çarıamba ıaat 14 te 
Kunı fasüly,. 
Nohut 
Soğan 
Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 

Istanbul mıntakası Maa- [K=~~·kKilı ! ~!" ] 
d. .. h d. 1. "'. d uçu an arı 
ın mu en ıs ıgın en: ....... ::,fa~i~:: ....... . 
Zonguldak vilayetinin Kozlu mevkiinde kain olup şimalen : 1 Defalık kuruş !JO : 

• • Kozlu istismar merkezi cenup hududu şarkan vecenuben Tuzla : 2 • • 50 : 
tepesi 63 numaralı nokta Erenler tepesi başlı tarla tepesi hattı : !J • ,. 65 : 
münkesir garben de başlı tarla tepesi Dervişler tepesi 64 nirengi : 4 • • Z5 : 
noktasmm taşlı tarla tepesinden Kozlu istismar merkezi cenup : lhtlvaç kalmavın-) i 
üdudllllP katettiği nokta beynindeki kıt'a ile mahdut 377 cerid : caya 'kadar ( datnl . 

100 
: 

nrı;ım dahilindeki kömür sahası: 'tıı : 10 defa) ilan edil.. : 
I - Kararnamesinin neıri tarihinden itibaren bir sene zarhnda : nıek Gzere maklu l : • • 

3'00,000 li ralı!c bir Türk tirketi teıkil edilmek (talip halen mevctJt : Abonelerimizin her llç ayhğı tçfn : 
bir şirke~ "' u ;-> sermayesi bu işe de kifayet edecek miktarda bulu- : bir defası mcccanenl : 

nur ise a\ -·- ı yeni bir şirket teıkiline lüzum yoktur.) : 
1 1

'4 s;ttrı kgeçen uanıan1 n fazla ~aun: 
• • ç n ., er ruru~ zammo nnur. • 

il - '1 a.- ıhi teslimden itibaren üç ay zarfında işe başlamak. ••••••••n• •••••••••••••••= 
HI - ilk sene zarfında 15000 tüvenan veyahut 10000 ton yı- İş arıyanlar 

kanmış kömür ikinci sene zarfında 30000 ton tiivenan veyahut ------
20000 ton yıkanmış kömür üçüncü ve müteakip seneler zarfında Tnrkçe - Fransı zca ve Rumca 

50000 ton tüvanen veyahut 33000 ton yıkanmış kömür çıkarmak bilen bir matmazel aileler nezdinde 

ve s~ne nihayetinde bu miktann Ofo7,5 bedeli nakten veya hükfı- mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıt K.] 

metin talebi halinde aynen icar bedeli olarak verilmek (Kömür rumuzuna müracaat. 

yıkandığı takdirde bedeli icar zerodiz üzerinden hesap edilecektir 
ve bundan ba,ka aynca yüzde beş resmi nisbi ve işbu rP.smi nis
binin n u6 sı nisbetinde teçhizat tertibi tesviye olunmak ve bu mik
tarlar çıkarılması verilen imtiyaz kara.rnamesi ve teati edilen ıart· 

Fransızca ve Tiirkçe yazmağa muk

tedir bir matmazel müesseselerde daktilo

luk yapmak arzusundadır. İdaremizde L 

Zeytiny,, 
Şeker 

Sabun 
Zeytin 
Makarna 
Reçel 

Şehriye 

19 temmuz 1930 cumartesi saat 14 to .. 

Fındıklıda Güzel san'atlar akademisinde mOteıekkil yOkıek 
mektepler mübayaat komisyonunca kapalı zarfla ihale edilecektir. 
İhaleye konulan işbu maddelerin her birini itaya talip olanların 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini Fındıklıda yüksek 
mektepler muhasebesine tevdi ederek alacakları makbuzlan kapab 
zarf içine koymalan lazımdır. Her mektebin alacaktan miktar vt 
evsaf şartnamelerde yazılıdır. Şartnameler her gün yüksek mektep
ler muhasebesinde görülebilir. 

Gaziantep vilayeti nafia baş mü
hendisliğindeıı: 

name bizatihi münfesih olmağla beraber bu miktara tekabül eden adresine müracaat 

resmi nisbi ile icar bedelleri verilmek ve beher cerip arazi için ======= =======! 
senevi 10 kuruş resmi mukarrer ve teçhizat tertibi ita olunmak Alım - Satım 

Beher kilometresi 100 lira hesabile Kilis İslahiye yolunda 10 
Besni-Adıyaman yolunda 20 ve beher K. metresi 80 lira hesabile 
Azablıköprüsü - Paşaköprüsü yolunun 20 K. metroluk kısımlarmm 
yollar umum müdürlüğünün olbaptaki talimatı mucibince istilqafil 
evrakı fenniyesinin tanzimi 25 • 6 - 930 tarihinden itibaren 20 g6n 
müddetle aleni surette münakasaya vazedilmiş ve temmuzun 15inci 
salı güntl ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip .olanların 
yevmi mezkfıre kadar Vilayet daimi encümenine ve fazla malWi:ıat 
almak istiyenlerin Baş mühendisliğe milracaatlan ilin olunur. 

Ye müstecir icar müddeti zarfında taahüdatmı tamamile ifa eyle- yazı makinesi - Kullanılmış Re-

diği takdirde icar müddeti 15 sene daha temdit olunmak ve üçüncil mington markalı Türkçe, lngilizce kltv

sene taahhüdün tamamen ifa edildiği takdirde iade olunmak üzere yeli idarede 1 ı numaraya müracaat. 
wılli bankalardan birinin 50000 liralık teminat mektubu veya 3000 
lirahk hükumetin tahvilat ve bonolan veya hükumetin kefaletini Acele ve kelepir satılık peru
haiz bono ve tahvilitın milli bir bankaya tevdi edilmek şeraiti kar salonu - Ayda azamt 400 as

esasiyesiyle ve 15 sene müddetle icar edileceğinden talip olanların garl 300 lira hasılat temin eden kadın 
ıenei haliye ağustosunun ikinci cumartesi günü saat on hefte kapalı 
zarfla teklifatlanru hamilen Ankarada lktısat vekaleti maadin umum 
müdU.rlüğUne müracaat eylemeleri. 

P. T. T. U. Müdiriyeti 
Levazım müdürlüğünden: 

Seyyar posta nakliye memurlan için 150-180 takım maakasket elbise 
aleni münakasa usulile mllbayaa olunacaktır. 19 temmuz 1930 tari
hinde münakasası icra kılınacak olan mezkur miktar elbise ve 
kaskete ait şartnameyi almak için şimdiden, münakasaya iştirak 
içia de mezkur tarihe müsadif cumartesi günü saat 14te Yenipos· 
tanede mllbayaat komisyonuna müracaatları. 

ve erkek peruk~ salonu satı1ıknr. 

Kadıköyünde Rıhtım boyunda odun 

tilccan Orakyan b eye müracaat 

Müteferrik 

Müraraat evi - Yakında açılıyor. 
Bu müessesede ashabı mesalihin her ne

vi müracaattan kabul edilecektir. 

~~~~-~~----

T ercU man ve - Alım, satım, icar, 

isticar, ıkraz, ıstıkraz her lisandan tercil· 

me, yazı, husust dersler. 

Galata Köprübaşı Mehmet Ali 
paşa han No. 33 

Posta T. T.U. M. levazım müdürlü
ğünden: 
1 - 160 tonu Ankarada umum müdürlük binasile Ankara telsiz 

istasyonlarına ve 65 tonu telgraf fabrikası ve lstanbul telsizlerine 
ait olmak iizere mübayaa edilecek olan 225 ton kok kömürU kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Mevaddı mezkurenin 31 temmuz 930 tarihinde ihalesi icra 
kılınacağından t aliplerin şartname almak için şimdiden, ıartnamenin 
üçüncü maddesine göre ibzar edecekleri teklif mektupları ile temi
natlarını tevdi için de mezkur tariiıe müsadif perşembe günü saat 
14 te Istanbulda yenipostanede mübayaat komisyonuna milracaatları. 

r Tapo ve Kadastro U. lVIüdürlü-
1 ğünden: 

Lise talebesile Fransızca öğren
ınek isti yenlere: 

Fransızcanın re.hu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek içinMuaUim 
Bii Efendinin ( Gayn kıyasi fiiller rehberi ) ni alinız . Fiatı 50 

posta parasile 65 kuruıtur. Ankara caddesi Muallimler kitaphanesi. 

Dr. A. Kutiel 

f Dairemizin yeniden teclidi mukarrer defterler içiJı yirmi gGn 
l ll~Jll~ müddetle münakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti ve defterleri 

görüp anlamak için 112 buçuk liralık itibar mektubu ve yahut 
deftardarhğın depozito ilmühaberini hamilen tapu dairesindeki mil· 

M h d il 1 k kt 
bayaat komisyonuna müracaatları. uayene ane ve tc av e e trl 

laboratuvarı. Karaköy T opçular caddesi 34 Mes'ul müdür ı Refik Ahmet 


