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F r nsa ile ltalya ar sın
da harp ... 

İki hükumet te bu ihtimal karşısında 
hazırlanıyorlar! 

Londra, 30 (A.A) - Romadan Deyli Maile bildiriliyor: 
Bura salahiyettar mahafilinde arkeri bütçenin beş yüz milyon 

lira raddesinde tezayüdünün sebebini Fransamn son zamanlarda ma· 
sarifi askeriyesini calibi dikkat bir surette çoğaltmasında aramak 
lhımgeldiği söylenmektedir. Fran91z hudutlarmın esbabı müdafaa
aım bir kat daha mükemmlleştirınek için Fransa tarafından mil
yarlara baliğ fedakarlığın ihtiyar olunduğuna dair başvekil M. Tar
dieu tarahndan vaki olan son ifşaatı ile diğer bazı askeri maksat
lar için hükuuıeti mezkiirede büyiik meblağların tahsis olunduğuua 
dair alınan mevsuk haberler ltalyıda derin bir endişeyi mucip ol
maktan hali kalmamıştır. Bu endişe, Yugoslayada ltalya aleyhine 
yapılan tezahürat, ltalyanın, bir harp vukuunda, hem garpten ve 
hem şarktan bir tecavüze maru:z: lcalacağına şüphe bırakmamakta
dır. Iıte böyle bir ihtimale karşıclır ki ltalyanın müdafaa vesaitini 
tezyit ve takviye için elyevm bazı fevkalade tedbirler alınmaktadır. 

Şehir sütsüz kalacak mı? 
Fenni tertibatı olmıyan 
ahırlar kapatılınca ... 

Alakadarlar ne diyorla-r? 
Ahırlann asri bir şekle ifrağı 

İçin ahır sahiplerine verilen 
mühlet dün akşam bitmiştir. 

Bu günden itibaren müfettiş
lPr r.nmtnkaları drhi.l:.."ldcki eh:r--
lan tehi decekler ve kendi
lerine tebligat yapJınış olduğu 
lıalde buna riayet etmemiş olan 
ahır sahipleri ba1'kında zabıt 
varakası tanzim edeceklerdir. 
Müddeti geçiren gayri kanuni 
ahırlar kapatılacak, sahipleri 
•~czalandırılacaklardıt· 

Şehrin sütsüz kalıp kalmıya• 

cağı hakkında alakadarlar henüz 
bir şey söylememektedir. 

lnekçiler ve aütçiller cemiyeti 
katibi Alı Bey dun ıwıları .ay
lemiştir: 

- Kendilerine Şehremaneti 

tarafından tebligat yapılan süt
çüler bize biç bir müracaatta 
bulunmuş değillerdir • Binaena
leyh, neticeyi zaman ve hadisat 
gösterecektir. 

Henfiz jenni tertibata ,tıazhar kılınmıvan k6hne 
11hırl-'tda11 biri 
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Askeri 
Tekaüt 

ve mülki 
kanunu 

Alakadarlar kanunlarıtı 

muhtelif maddelerile ha.,. 
~iyeli olarak mü!Jiakit bif 

jorma halinde 

Perşembeye 

Karilerimize takdim 
edilecek 

Gazi Hz. 
Dün akşam üstü Y alo

vayı teşrif ettiler 
Gazi Hz. leri dün akşam üstü 

saat 4 te Ankara motörile Ya· 
lovayı teşrif etmişlerdir. 

Türk - Rus ticaret 
muahedesi 

Ankara, 30 ( Telefon ) 
Moskovadln buraya geJen ha

berlere göre, Türk - Rus ticaret 

muahedesine dair cereyan et
mekte olan müzakerat iyi bir 

'ııııı._ _________ .... ,,,..-~ safhada yürümektedri. 

VAKrr ın küçük ilan i.311 
Her gön neşrolunur 

ı Defalık kuruş 30 ihtiyaç kalın ıyıncaya 100 
2 .. ,, 50 kadıır ( azamı 10 KIT 1 1 
3 .. .. 65 defa ) il~n edilmt:k 
4 .. .. 75 üzere maktu !l.. 

Abonelerimizin her üç aylığı çın bir defası meccanen. ·~ 
4 satırı ıeçen llAnların tatla satırı lçtn Ser ı.:uruş zammolunu -

çı, karısını 25 yeri e 
aralıvarak öldürdü 
talik ;erine, bir sene ayrı yaşama kara. ~ 

vermesi bu cinayete sebep olmuştur 

Avşe hanımın cesedi evinin kapısı lJnunde meraklıların halkası ortasında ynııvor 

Geçen çartamba gunn Aya- ran Adil bey isminde genç bir çıkınca kansına: . 
sofyada Dizd ariycde Medrese so- eczacı tabanca ile intihar etmiş - Ben seni yaşatmam! demiş
kağında 19 numaralı evde otu- Te bunu gören annesi Reşide H. tir. Saat dört buçukta evlerine 

da ayni tabanca ile kendisini giren bu kan koca tekrar kav-

Bir anket 

Kapalı çarşı ni
çin ölüyor? 

Büyük kapall çarşı müteverrim bir 

hasta gibi hergün bir az daha zayifliyor. 
Hcrgün bir az daha sönüyor. Bu çarşıda 

2500 dükk!n vardır. Bunların 500 ü ka

palıdır. Demek ki koca çarşının beşte 

biri daha şimdiden kapanmışnr. Eğer 

bugünkü hali deva~ ederse bir kaç sene 
sonra bütün çarşının kapanmağa mah

k1lm olduğunu söyliyenler çoktur. Aca· 
ba Büyük çarşının derdi nedir? Şüphe· 

siz bu hususta bütün memleketin, ba· 

husus bütün istanbulun geçirdiği iktısadi 

ve tüccarı buhran tesirleri vardır. Fakat 
bundan başka Büyük çarşıyı hergün bi· 
raz daha harabiye doğru sürükleyen hu

susi bazı sebep~er de yok değildir. lşte 

biz bu sebepleri öğrenmek istiyoruz. Es

ki lscanbulun bu iş ocağının yeniden 

canlanm:ı.sı nasıl mümkün olabileceğini 

araştırıyoruz. 

Okuyucularımızdan bu mevzu üzerin· 
de ala.kadar o'anlann matbaamıza fikirle
rini kısa birer mdlitup ile bildirmelerini 

rica ederiz. Esasen bu mesele etrafında 

yaralamıştı • Aradan beş gün gaya tutuşmuşlardır. Mahkem 
geçmeden dün ayni evde gene karan ve bu kavga Hikmet 
bir vak'a olmuş, bir balıkçı fazla tehevvllre ıevketmif, y 
kansını öldürmUştUr. nında taşıdıiJ. bıçak ile karı~ 

Met'um addedilecek olan bu ansızm bıçaklamıya başlam 
evin ikinci kabnda balıkçı Hikmet 1kkidnci bıçak darbasmı yi~; ~~ 
ve kansı Ane H.kiracı olarah o- a m hemen kapıyı ac- . 

kağa hrlamıştar. BalıDU emır 
turmaktadırlar. Balıkçı Hikmet l 
bir senedenberi karisınm kendi- kasından fırlamışyenÇ·~.mış, 

sokak ortasınd~ öldiirut.k 
sine hiyanet etmesinden fÜphe- / 
lenmektedir. kadar bıçaklanıııtır. Ayşe H.mıu 

Alb ay evvel karı, koca mah
kemelik olmuşlar , müteaddit 
defalar hakimin huzuruna çık
mışlardır. 

Dün bu kan koca hakkında 
mahkeme bir sene ayn yaşa
vaşamak kararı vermiştir. 

Bu karar balıkçı Hikmeti çok 
asabileştirmiş ve mahkemeden 

aldığı yaralar yirmi beşe baliğ 
olmaktadır. Katil kaçmıştır. 

Adliye ve pol ı tahkikata 
başlamıştır. 

Sırp talebesi gitti 
Üç gün evvel şehrimize ge'en 

Sırp darülfünun talebesi diln 
trenle memleketlerine c:?6nmüş · 
lerdir. 

Yolcu - Yr.t:şin bir adam boğuluyor I 
Gazete fotoğrafçısı - Vız gelir; cam kalmadı! 

gazetemiz hususi surette tetkikatta bulun• 
muştur. Okuyuculnrımııdıın p,c:(:cck 
mektuplar bu tetkikatı ikmal etmiş ola
caktır. Ondan sonra t .. t:dkntımızın neti· 
cesini neşredeceğiz. 

Okuyucularımı zdan sordu 'J;umuz sual 
şudur: "Bü) ük kapalı çarşının brnnbulun 
diğer taraflarına naz!lran her gun bir az 

daha harap olmasının • umuml ikasad 
buhrandan başka - hususi sebepleri v
mıdır ? var ise bu sebepleri izale etlh-
ııasıl mümkün olabilir'( b. 

,, l l 
Bu suale cevap ,·erecek karilerin 

g{ı1derecekleri mek·upların z3rfları ık-
rine •· Çarşı ankt.:ti ,, ibaresini ya.ıo 
!Azıındır. 
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Sp•rculardan doktorlara cevav • 

T ıllbın spor işlerine mü-
dahalesi zaruri midir? 

BoksFederasvonu reisinin Dr. Osman 
Sevki beye mukabelesi 

ilimde dahi muhatabı bulunmaz 
" diyerek bizleri Avrupadan misal 

getirmekten de menetmek istiyor
lar. 

Şu t.alde müddealarımızın is
batı ve soracaklarımızm ilim ve 
fen ne istinat ettiklerini nerelere 
müracaa'h tryi ı < d ~ceğiz? 

Şevki Bf., Avrupalıların ttbbın 
sporların zaruretlerile çok yakın
dan temas ettiği no~<talarda biz
den daha ileri olduklarını ka
bul etmek lutfünde bulunurlarsa 
münakaşeye Jevam imkanı var
dır. 

Aksi takdirde, bahsi fenni 
çerçive dahilinde uzatabilmek 
kabil olamıyacaktır. Çünkü biz 
tıbbı beynelmilel biliyoruz. El
bette Avrupa asarı ve bilhassa 
tıbbın muhtelif sporlarla ali.ka
sındaki tecrübeler itibarile biı· 

den zengin olan Avrupa mem· 
8oJtıs fe 1u ,1$JttU r.· sı Eşre · Şefi~ baına mürac3at edeceğiz. 

benn •tr mu abe. sı Baıı suallerimize cevap vere· 
Selim Sı• beyle doktorlar ceklerin vadeden Şevki Beyefen

arasmda açnn müna\{aşa her did~n bazt Si.laller soruyorum. 
gün yeni b şekle bürünerek lütfen cevap versinler. 
devam ediy<. Selim Sırrı bey 1 - Şev!<i Beyefendi bütün 
sahadan çeı:m : ş, onun yerini Avrupa sporcularının tıbbi mu
spor federa~onlan rüesası al- ayenelerJen sonra spor yapbil· 

melerini bir kanun şeklinde çı-
mışlardır. Mvzu, Mübeccel ha- karmak istiyenlerle bu fikrin 
nımm zayıfl1ıp şişmanlaması aleyhinde bulunanlar arasında 
meselesi olmktan çıKmış, spor ·ı · d' d ı '1 sene ır evam eden ilmi ve 
işlerine dokPılarm müdahalesi fe ~ ü k l d h b ıını m na aşe er en a erleri 
kizumu gibi !a\a şayanı dikkat, var mıdu:? 
daha umumi Y. şamil bir ma- 2 - t'rofesör (Labe) büyilk 
biyet almış ır. bir doktor mudur?Ve bu husus· 

Doktor Osma Şevki B. fede- taki mütaleası ibtlcaca salih midir? 
l"'AS')'On reislerinôn Burhan ve Franız maarif, bahriye ve har
Eşref Şefik beylie gazetemizle biye nezaretlerinin sıhhiye mü· 
verdiği bir cevap~ "Spor işleri- şavirlerinin tecrübelere müste
nin ne feci halde ıulundugu an nit kanaatlerini biliyorlar mı? 
laaıldı. Tıbbın buişlere mü da Şevki Bf, cevaplarının bir 
baleai zaruridir" dı'ordu. noktasında masajdan bahseder• 

Boks federas • · . E lerken bu işin yalnız doktorlara 
yo. reısı ıre 't ld . b 1. 1 ~fik • .•. . aı o uğunu ı sas ey ıyor ar. 

~ B. •ta~ıya. iercettignnr Halbuki "massağe sportif,, in 
yra.zısında bu ıddiaa şöyle mu "m - d. l d b'' b-k b l . assage me ıca ,, en us u-

a e e edıyor: tün ayrılmış olduğu tarih on 
"ÔslD6D Şevki 1 zayıflaoı seneyi buluyor. Bu~ün b1r kaza

m~selesi hakkınl'.a bir gazete ya uğramış herhangi bir sporcu 
de çıkan mütalealarnız dolay laalettayin bir cerrahtan evvel 
aile hem bana bern\e Burb' "chirurgie sportive,, de tecrü
nettin Beye üç sütun)k bir y;Jl heleri ile tamnmış bir mEte· 
ile toptan cevap verdıiz. hassısa müracaat etmektedir. 

Evveli şunu kay~deliın i, Spor şubelerinde ihtisası olmı· 
içinde ilim ve fen telimelfİ yan, oyunlarm zaruretlerini fenni 
bolca sarfedilmiş olan ~vabınrda esaslaslar dcıhilinde tetkik etmiş 
.,Fizyotirapi,, tabirindtı ba~a olan bır doktorun sporcular 
ilim ve fen çerçevesi içine 'ri· hakkında selahiyetle mütalea 
rebileoek bir mütalel,a ·as yürütmesinin yanlış olacağını 

Profesör "Belen dö Koto,. 
gelmedim. 

c_- ) 

Macar takımı 
Uç maç yapınak üze

re f zmire gitti 
Şehrimizde maçlar yapan Macar 

gençler tikinin temsili takımı dün 
lzmir futbokularile karşılaşmak 
üzere şehrimizden lzmire hare
k~t etmiştir. Macar takımı lz
mırde Altaym misafiri olacak 
önümüzdeki cuma , pazar v~ 
müteakip cuma günleri K.S.K. 
Al!~Y ve bu jki takımın muh
tehtıle oynıyacakbr. Macarlar lz- ' 
mirdeki maçlarını bitirdikten 
sonra şehrimize gelip buradan 
memleketlerine gideceklerdir. 

. Deniz yarışlari 
Onümüzd~k~ c':'ma günü Bey

koz ~a mevsımm ılk deniz yarış
l~r.ı yapılacaktır. lstanbul Deniz· 
~ıh~ !11ınta~~sı idman yarışları 
ısmını verdıgı bu programı, genç· 
lerimizi birincilik yarışlarına ha· 
zırlamak üzere tertip etmiştir. 

Lonşan müsabakaları 
Paris, 29 A. A) - Longchamp 

büyük mükafat müsabalarına 
havanın fevkalade müsait olma· 
sma binaen İngiliz sporcuları da 
d?hil ?l~uğu halde pek çok 
kıms~ ışbrak etmiştir. lngilizler-
d:n ba~ıları hava tarikile gel
mış~erdır. Bir çok nazırlarla 
sef trler ve sair bir takım zevat 

' reisicümhur M. Doumergue ile 
Brezilya reisicümburu M. Pres
sesin etrafmı almışlar idi. 

Poliste dayak! 
Fransız gazeteleri de Turk 
gaı.eteleri gibi bundan 

Pariste Jozef Sirven isminde 
bir ahçı akşam üzeri evine 
dönerken i1.d polis tarafından 
kendilerini ta~-< ip ettiği bebane
sile t evkif edilmiş, karakola 
götürülerek adamakıllı ıslatıl
mışlır. 

Zavvallı adam beyhude yere 
eve gittiğini iddi:ı etmişse de 
evrakı tetkik edildıkten, ve 
evinin filv1ki yakında olduğu 
anlaşıld ntan sonra bırakılmıştır. 

Jozef S irv ~ni doktor muaye· 
ne etmiş ve dövi.ildüğünil rapor• 
da tasrih etmiştir. Paris müd
dei umumisi meseleyi tahkik 
etmektedir. 

Fransız gazeteleri, kanunu 
muhafazaya memur bir sınıfın 
içinde, bu gibi hadiseler çıkara
cak kımselcrin, polis mesleğinin 
baysiyet'ni kırmakta olduğunu 
yazmaktadırlar. 

3 - VAKiT 1 Temmuz 1930 

Maçkadaki feci kaza 

Atı ile birlikte uçuruma 
genç zabit yuvarlanan 

Ruhi B. dün arkadaılarının göz yaıları 
arasında defnedUdi 

Süvariler sahadan açıldıktan 
sonra Ruhi ve Nazmi Beylerin 
bindiği atlar birden ürkmüş, sür'
atle koşmaya başlam;şlar.dır. At
lann gemi olmadığı için boyun· 
lanna bağlı olan kantarmalarla 

zaptedilmeleri mümkün olamamış 
"" üstlerindeki genç zabit vekilleri~ 
/ ni alabildiğine kaçırmıya başla· 

Maçka nakliye zabit mektebi 
talebeleri evvelki gün Nişantaşı 

ile Maçka arasında atlı bir ge
zinti yaparlarken feci ve mnessif 
bir kaza olmuş, genç zabit ve
killerinden birisi ölmüş, ikincisi 
ağır surette yaralanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Zahit vekillerinden Ruhi ve 

Nazmi Beyler, diğer arkada,Iarı 
gibi atlara binmişler, gezintiye 

çıkınıılardır.Fakat bu iki gencin 
bindiği atlar araba atları olup 
çoktanberi üstlerine binilmemiş
tir. Bir mUddettenberi de dışa· 
raya çıkanlmadıklan iç.in azgın
laımışlardır. 

mışlardır. Bu vaziyet karşısında 
daha hiç bir tedbir almıya zaman 

kalmamış, atların önüne bir uçu· 
r~~ çıkmııtır. Son sür'atle ÇJlgm 
gıbı gelen atlardan biri birden
b~re uçuruma atılmıştır. Miithit 
bır sukut neticesinde Ruhi B. 
ölmUş, bindiği at ta telef ol· 
muıtur. 

Nazmi Beyin bindiği abn önüne 
bir yolcu çıkuak ab durdurmak 
istemiş, ıür' ati azalan at nia~ 
hafif surette uçuruma yunr· 
lanmıştır. 

Ruhi Beyin cenaze merulmf 
dün yapılmıı, henüz 22 Yırııru:da 
olan zavallı genç, arkadqlannm 
göz yqlan arasmda gömülmöt
tür. 

Ne oldu? 
~!-'- • • ' -- ,, •• , ~ ve1.purıarında 1 :------..::..a=r=ıza ar çoğalıyoı 

(lrlı--.ı11- -iL • . •• muvaffak oluoamam11tır. 0.Lsara· 
"' . .-

Son def11 bozulan 64 No~ 
Şirketi Hayriye idaresinin va• 

purlarına son günlerde bir sa· 
katlık arız olmuş bir hafta içi:ıde 
Boğaz'. çi sakinleri iki bUyllk 
tehlike atlatmışlardır: 

da idare merkezinden bozuk va· 
purun kendi kendine köprüye 
gelmesi için garip b~r emir ve
rilmiıtir. Vapur kaptanı bu emir 
mucibince iskeleden aynlmış, 
kendini akıntıya koyuvererek 
Bqiktq önlerine gelmiıtir. 

Bu sırada 67 numaralı vapur 
yetiferek bozuk vapuru yedeğin"" 
almiş, köprüye getirmiş, kaz~ · ı 
nın tamirine başlanmıJbr. 

64 numaralı (Küçnksu) vapu
ru bundan tam yirmi bir sene 

evvel Lavrens de iııta edilmif, 
o vakittenberi Boğaziç.inde mn· 
temadiyen çalışmııtı. 

Bir hafta içinde böyle iki va• 
purun birden bozulması Boğaz 
ahalisini haklı bir dnıiinceye dl\· 
şilrmUştUr. 

Şirket, vapurun bozuk olma
dığmı, böyle ehemmiyetsiz arı· 
zaların daima vukua gelebilece• 
ğini söylemektedir. 

' ı 
c 
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Esnaf cemiyetleri Şevki Bey Efendi, b~ı 8aal
ler sorduğumuz takdi~e bizi· 
tenvir edebileceklerini e tatlı 
tatlı konuşabileceğimizi 'adedi· 
yarlar. Bu, açılan bir ~,ka· 
şenin sonuna kadar muıtıeta· 
ıız devam edebileceğine ~lizel 
bir alamet olmak itibarile flfBnı 

bundan bir sene evvel "Mes
lektaşlarıma hitap.. is:mli bir 
makalesinde açıkça yazdı. 

Bu hususta münakaşaya devam 
ettikleri takdirde kendilerine 
daha ziyade malümat verebile
ceğimi ümit ederim. 

~iübadcle konıisyonunda 

Üç gün evvel Altmkumdan 
son seferi yapan 71 numaralı 
vapurun pervanesi bozolmuş, 
yolcular büyük bir telif ve 
korku geçirdikten sonra imda
da giden başka bir vapurla 
Köprüye getirilm•şlerdi. Bu hadi· 
senin korku ve heyecanı Boğazda 
oturanlarca daha onutulmamış
ken evvelki gün bir şirket va· 
puru daha yeni bir kaza geçir
miştir. Mesele ıudur: Anadulu
hisarmdan 9,40 postasını yapan 
64 numaralı vapur kandilli iske· 
lesine yanaşırken kazanına arız 
olan bir sakatlık yüzünden bo· 
zularak istop etmiştir. 

umumi katipliklerde 
mühim değişiklikler 

olacak 

P ropaganda için 
teşekkürdür. 

Yalnız doktor Beyfendi ;vap
larınan bir yerinde münfllfa· 

nın devamını şarta talik edi
Yorlar; sorulacak şeylerir ilim 
ve fenne istinad etmesi ş/hna .• 

Şevki B. efendi « reis ttYler
den çok rica ederim, gotnek· 
ten bahsetmesinle~ , hP:keain 
kendine göre biı r5rüıü vardır 
•e buıılann kitapta yeri yoktur, 

Haber aldığımu a göre şehri
miz ticaret odası Türk iktısadi· 
yatile ıhracat emtiasını Avrupa
ya tanıtmak ve lehimizde kuvvetli 
bir propaganda vasıtası olmak 
üzere Fransızca bir broşür neş
retmeğe karar vermiştir. 

Senede iki defa çıkarılacak 
olan bu eser bütün Avıupa mü
essesatına meccanen gönderile• 
cektir. 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhas heyeti dün reis 
Tevfik Kamil Beyin riyaseti al· 
tında bir içtima aktetmiştir. İç
timada komisyona ait hususi 
meseleler ve evrak müzakere 
edilmiştir . - ·- -

Hav .. zda bcğulan genq 
İzmirde «Yılmaz» fabrika· 

sn ~ a ateşçi Faik efendi isminde 
18 yaşında bir genç, havuzda 
boğulmuştur. Zabıtaya ustası 

Q5m::ın efendi tarafından havu· 
za itildiği haber verilmit tah· 
kikaata baslaumıştır. 

Vapur yolcuları bu esnada 
korkarak can kurtaranlara sarı· 
mışlar fakat tehlikenin büyük 
olmadığı hakkında kendilerine 
teminat verilmiştir. O sırada 
Kandilliye gelen 69 numaralı va
pur bozulan 64 Un imdadına ye· 
tişerek yolcularım almış, Kandil· 
liye çıkarmıştır, 64 N. Kaııdilli is
kelesinde bir saat kadar bırakı· 
larak tamirine çalışılmış, fakat 

Bir müddettenberi rahatsız 
bnlunan ticaret müdürü Muhsin 
B. dün vazifesine gelmiş ve ce
miyetlerin kadrolarını tetkik et
miştir. Şehrimizdeki bütün esnaf 
cemiyetlerinin kadro ve muhasE.· 

be raporları dün akşam Ankr.
raya gönderilmiştir. İktısat veka
letinde bt n :ırm tetkiki:ıdcn son· 
ra bilhassa cemiy..:tlerin katibi 
umumiliklerinde mühim değ:~ik, 
likaler yapılacktır. 
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Cengiz evlatları! 

Papas mektepleıi ne olacak? 
kan irfan mfiessesesi yanında 
bir Fransız mektebi bulunma!ını 
tabii buluruz. Türkiyede bir la-

Zeydun yaralı yatıyordu 

Son günlerde ne müthiş vartalar atlat.mışlar, 
ne büyük tehlikeler geçirmişlerdı 

-73-

1. nce zevkli bir costum var. 
Rubunda çiçe~n güzelini 

seçen, usarenin taUsını bulan 
kelebek ve an k&biliyetlerini 
toplamıştır 

Tnrkiyde imparatorluk dev-

~ 
rinden kalma bir takım 

cnebi mektepleri var; bunlann 
nhim bir kısmının vaziyeti y~~~ 
ilrk idaresinin kabul ettigı 

ı~rens pleri ile telif edilmi'· gibi
~ir. Diğer taraftan Maarıf ve
kileti bu vaziyette bulunan 
mektepler nzerinde daha ne 
yapmak lazım ise bu cihetler 
ile iıtigal etmektedir. Bu bapta 
hazırlanmakta olan bir nizam
namP- gelecek seneden itibaren 
tatbik edilmeğe başlanacaktır. 

Yalnız ecnebi mektepleri ara
smda birde Fransız papas mek· 
tepleri var ki bunlaıın vaziyetle
rini .. dece bir nizamname ile 
tanzim etmek m'lmklin değildir. 
Çnnkti bu mekteplerin esası 
bu günkü maarif pensiplerimize 
mugayir bir şekilde teşekkül 
etmiştir. 

Filhakika (Notrdam dö Siyon), 
· (jandark), (Senbenuva) gibi 
isimler verilen bu Fransız pa· 
pas mekteplelrinin temelleri 
temamile dinidir. Bu mekteple
rin bu tarzı teşekknl ve idaresini 
Tilrkiye Cnmhuriyetinin liyik 
maarif esaslan ile telif etmek 
nasıl kabil olabilir? 

yik bir Alman kültürü yanında 
bir de liyik Fransız kültürünün 
manasını anlarız. Fakat Fransa· 

da bile hüsnü kabul görmiyen 
Katolik terbiyesinin neşrini Türk
yede zararlı buluruz. 

Vakıa zahiri şekil itibarile bu 
mekteplerin hiç dirisi bini pro· 

paganda yapmadıklarını ide ia 
ediyorlar. Bu iddialann filiyatta 
doğruluğu tahakkuk etmiş olsa 
bile papas teşkilatları tarafından 
tesis ve idare edilen mekteplerin 
tamamile layik bir terbiye sistemi 
tatbik etmesine imkin tasavvur 
edilebilir mi? 

Zannediyoruz ki hükumet rsmi 
bir müzakereye girecek olursa 
bu hakikati Fransay pek kolay 

anlatabilir. Bizzat kendi memle~ 
~etlerinde layik terb ye sistemi

nin en ateşli taraftarı olan 
Fransızlar medreseleri ilga etmiş 
olan Türkiyenin hakkını derhal 
teslim edecektir. Binaenaleyh 

Türkiyedeki Fransız papas mek

teplerinin diğer ecnebi mektep
leri gibi liyik bir idareye kal

bedilmeleri lüzumunu tasdik 
Türkiyeniu imparatorluk dev

rinde memleketimizdeki papaa 
mekteE)erinin bir manası vardı. eyliyecektir. 

Bir saat evv\!l şehrin kulesinde 
bekliyen muhafızlar, sizi görmüş 
ler ve sizin esrarkeşler tarafın· 
dan takip edildiğinizi anlıyarak 
bize haber vermişlerdi. Biz, es· 
rarkeşlerle karşılaşmak için he
men köprüye doğru hareket 
etlik. Tabii size tesadüf edece
ğimizi hiç tahmin etmiyorduk. 
Sonrasını biliyorsunuz, esra_rkeş: 
1 !r de biliyorlar. Zannederım kı 
ıntikamımız fena alınmadı. 

Zeydun bir fikir ileri snrdü: 
- Bunların takibine hemen 

devam edelim. Çünkü biz cebele 
giden gizli yolları da biliyoruz. 
Bu yollardan kaleye girersek 
Şeyhül Cebeli kendi uçurum· 
!arına yuvarlarız. 

Haydar cevap verdi: . 
- Bu çok iyi olurdu. Efendı· 

niz de bu kazanın tamamlan· 
masını ister. Fakat bu sıralarda 
daha mühim işlerimiz ve harp· 
}erimiz vardır. Sonra benim al
dığım emir prensesi kurtarmak
tı. Fazla değildi. Prenses kur 
tulmuş ve esrarkeşler b? uğu~da 
yüzlerce kelle feda etmışlerdır. 

Bunden başka sizin bildiğiniz 
gibi yollar da gizli olmaktan 
çıkmıştır. Cebel Şeyhi bu yo~
lan istifade edilemiyecek bır 
hale getirmiştir. ?n1;1n için ~iz 
\\'l ~uvaffakiyetle ıktıfa edelim. 

O Va'=it bu mektepler aaue& ç, ı .. - -· T"" -d '-dS:' ·~- .... ;. 
n. nin bir nokta tered ü i.ınu mu-

ziyade Türkiyedeki Rum v: . labiJir Bu nokta da Türkiye• 
Ermeni ek"-lliyetleri için yapı • ~ rr çı~ 0 

• • • • r\-·. 

~ .. - • · ..ı:ı.ı..~t ede im. 
Çünkü Ce\>pl fedayilerı .. "'"4l 
u uutlau •onra bizi adım adım 

,,, ----- ·-.. uuuuanoafKa gene nin idareleri Jiyik bir hale kal-
o devirde Türkiyenin maarif bedilmcleri için bütçesinden bir 
siyaseti de dini esaslara müste- kt mi ar para sarfı icap etmesidir. 
nit idi. Mekteplerin yanıbaşında Hakikaten bugünkü papas mek-
medreaeler bulunmakta idi. 

Fakat Türkiye Cümburiyet ha
line geldikten sonra memleketi
mizin maarif siyaseti de esasın· 
dan değişmiştir. Medreseler ilga 
edildikten başka mekteplerin 
programlarında tamamen ·layik 
terbiye sistemi kabul edilmiştir. 
Buna rağmen bili lsi.anbulda ve 
diğer bazı mahallerde Fransız 
papu mekteplerinin devam etti
ğini görüyoruz. 

Biz memleketimizde mevcut 
olan diğer ecnebi mektepleri 
arasında Fransız mektepl~rinin 
bulunmasını da memnuniyetle te
lakki ederiz. Meseli bir Ameri-

}' ormı cıır tt u/ki . 

VAKiT 

teplerinin idare masraflan tama
men Fransız papas teşkilatları· 
nın hususi varidatları ile temin 

edilmektedir. Fransa hükumeti 
bu mekteplerin masrafları ile 
hiç alakadar değildir. 

Binaenaleyh Fransa hükumeti 
kendi hesabına bu mektepleri 
parasız bir propağanda vasıtası 

addetmektedir. Bu mekteplerin 
idaresi liyik bir hale kalbedile
cek olursa Fransız papas teşki-

latları tabii artık para vermek 
i ;temiyecektir. Bunun yerme 
Fransa hükumetinin sarfiyata 

yardım etmesi lazım gelecektir. 
Fakat Fransa hükumetinin 

Şarktaki mevcut menafiine göre 
bu hususta sarfedilecek para-

· takip edecel<f er ve bizi birer 
birer ortadan kaJdırmağa çalıfa• 
caklardır. Artık şehre girelim. 
Siz çok yorgunsunuz. Mahfelere 
bininiz. Atlanmz için endişe 
etmeyiniL Çünkü her çareye 
tevessül ederek onları kurtar
mağa gayret edeceğiz. Ben mn
cadele sahnesini tetkik ettikten 
ıonra size iltihak edeceğim. 

Bütün ~olcular mahfellere 
girmişlerdi: 

Hepsinin etrafında atlılar gi
diyorlardı. Kafile köprüden geç
miş ve şehrin kalesinde misafir 
edilmişti. 

Alev ve dumana burada ev
veli arpa suyu verılmiş, sırtlan 
ve bacskları yağla oğulmuş ve 
sonra kaba ot yataklar ayatınl
mışlar, atlar burada kendilerine 
verilen yemi yemişlerdi. 

Melike, Mesrure, Zeydun de 
hafif bir yemekten sonra yatak
larına girmişler ve iki gün kal
kamamışlard ı. 

Sal:\hattin 
istirahatlerinin üçüncü gOnUn

Onlan Cebele çıkmaktan alı
koymak için bir çok ihtarlar 
vuku bulmuştu. Bu ihtan naz:ır ı 
dikkate almak adeta delilikti. 
Melikenin Cebel şeyhinin eline 
düştüğünü tasavvura imkan yok· 
tu. Demek ki] gizli bir kudret 
onları Cebele çekmişti. Bunur 
neticesi olarak onlar Melikey 
orada bulmuşlar, onu Cebe 
şeyhine teslim eden hainden in• 
tikamlarını almışlar ve nihaye 
onu kurtarmağa muvaffak olmuş 
lardı. 

Amcalarının nasıhatini tuta 
rak Cebele çıkmakla ne iyi et 
mişlerdi. Kim bilir belki amca 
ları onlara Cebele gitmeği tav 
siye ederken kızının başına ge 
lecekleri hissederek nıülhen 
olmuştu. Fakat bütün macerala 
n muvaffakiyetle idare eden bi 
şahsiyet te Mesrure idi. Bu ka 
dına tesadüf edilmeseydi, kir 
bilir ne olurdu? Belki hepsi d 
mahvolurlar, yahut şeyhin köle 
leri arasında yer alırlardı. 

Bilhassa Mesrurenin bu işlerd 
rolll çok büyüktü. Bu kadı 
kendi hayabnı tehlikeye koya 
rak neler yapmamıştı. Bir kadı 
nın başka bir kadını kurt~ma\ 
uğrunda bu kadar feda~irhl 
göstermesine imkan var m dı? 

Haldun kendine bu sual so 
• ı _ ~.ı•..:ı.1~1 .. u.•oıı ;rtöaıln~ lr 
zardıiını hissetmişti . F akd 
gene d09llnmiye devam etmiş& 
Evet, bu kadın neden onlar 
bu kadar hizmet etmişti 
Sinandan nefret ettiği için mi• 
Sinanın köylerini basarak om: 
ve babasını öldürmesinden v 
onu esir etmesinden mi? Şnpbe 
siz bunun bu işte teıiri vardı 
Fakat artık hakikati saklama 
doğru olamazdı. Bu kadın on 
seviyordu. Ve onu Berutta ili{ 
gördilğü giindenberi sevmişti. 
Haldun bunu ta başından sez
mişti. Hele dağ başında aslan 
macerasından sonra bu derin 
alaka kendini apaşikir göster
mişti. Zeydun ile Melike alev 
ve dumana binere-k ileriledik
leri ve Mesrure ile Haldun geri 
kaldıkları z.aman Mesrure Sinan
dan neden nefret ettiğini ve in· 
tikam fırsatını nasıl beklediğini 
anlatıyorken onun bakışlarındaki 
mana hiç b!r erkeğin anhyamı
yacağı bir mahiyette değildi. Bu 
böyle olmakla beraber Mesrure 

1 Temmuz, 1880 ...................... _ .............................. . 
Fransa ile lngiltere bey-

nincie vaki Men' boOazında 
tahtelbahir bir tunel lnta
sının b savvuru bu kerre 
mevkii icraya konmak üzere 
imif. 

Tune!in ameliyatı evveli· 
yesi iç in kuyular hafrolu
nup hatta fora olunan haf
riyat tunehn tesis olunaca
ğı tabakaya kadar varmıttır. 

nın pek cüz'i bir fedakarlık ol
duğu da meydand<idır. Bu itibar 
ile bir gün bu mekteplerin ka-

panması ihtimalini göz ününe 
getirecek olan Fransa hükume-

tinin bu fedakarlığı kabul ede
ceği şüphesizdir. 

.JleluHet Asu.c 

de Haldun uyandığı zaman güneşin 
kafesle pencerelerden içeri aktı
ğını gördü. Ona yakın bir yerde 
ikinci bir yatak vardı ve Zeydun 
orada yatıyordu zeydun başı 
ve kolları sarğılar içinre idi. 
Fakat Zeydun yaralı < l · una 
rağmen rahat uyuyordu. Haldun 

neden Mefike ile bu kadar ala
kadar olmuştu? Acaba ondan 
biç mi şüphe etmemişti? 

Haldun bu sualin cevabını 
hissetmiyordu. Belki Melike kal
binin hislerini Mesrureye ifşa 
etmişti. Belki ona bu iki kar
deşten Zeydunu intihap ettiğini 

ve onu sevdiğini söylemişti. Bel
ki de ona biç bir şey söyleme
diği halde Mesrure, Melikenin 
kalbini okumuş ve her şeyi an
lamıştı. Zeydun, ölüm köprüsü 
üzerinde hasmile döğüşüyorken 
Mesrure, Melikenin yanında du
ruyordu. Bir aralık Zeydunun 
ölümü muhakkak gibi idi. Belki 
bu buhranlı dakikalarda Melike 
içini dökmüş ve Haldunu değil, 
fakat Zeydunu sevdiğini ifşa et
mişti. 

Tetekkül eden kumpanya 
on sekiz ayı kadar Mant 
denizi altında ıkı kilom•tre 
kadar yer haf rettireceğini 
zanneylemekte olduğundan 
zikrolunan tunelin ü9, d6rt 
senede hitam bulaoe~ı der
kArdır . 

1 
kardeşine ilişmedi ve kendi ken-

1 Gelenler, gidenler . dine düşünmeğe başladı. Bu 
"-'""!ı"'"ta_l_y_a_d_a_ç_ık_a_n_P,_o_p_o_l_i -d-' "!"'It_a_ly_a_.1 son günlerde ne müthit varta-

gazetesi muharriri M. lntagliyata lar atlatmış, ne büyük tehlikeler 
geçirmiş, ve o yer yüzünde bir 

1 

evelki gün şehrimize gelmiştir. cehennem gibi duran ölüm ka· 
M. lntagliyata yarın Ankaraya lesinden ne korkunç şerait da· 

j gic'ecektir. )resinde kurtulmuşlardı. Melikeyi 

M. Rist gidiyor katiller ininden ve Sinanın kanlı 
ellerinden kurtarmak bir mucize 

Birkaçgündenberi lstanbulda idi. Haldun,Beruta çıktıkları gün
bulunan maliye mütehassısı M. denberi görüp geçirdiklerini birer 
Rist Romanyadaki vazifesine birer hatırlayor ve maceralannın 
avdet etmek üzere bugün Kös- dehşeti karşısında, kendisi de 

-----------~-.. ! tenceye hareket edecektir. titriyordu. [bitmedi] 

Onun himmeUle hem hissi 
coşturan, hem fikıı aydınlatan 
bir filim seyrettim: Cen:riz ev
latları! Moskof k~sının mah
sulü bir eser, enperlyalizmin 
düşmanı bir filım. 

Hayalile sık .fk Atilinın 
dünya hantası ü~rindeki toz 
dumandan izlerini seyreden bir 
adam için, bu ~ güzel bir 
fırsattı! 

Beyoğlunun kü;ik sinemala
larından birindeyz. Sıralarda 
müşteriler pek ~yrek. Oyun 
başladı, ilk sahne bir manzara 
değil bir ittihaftı. Ruslar bu fil
mi, istiklali için ~n dökmüş ve 
dökecek mazlum nıiJletlere he
cliye ediyorlardı. 

Bu birkaç satır eserin mev
zuunu anlatacak tadar beliğdir. 
Filmin güzelliklcJnden biri de 
bütün dekorlarf ın makyajsız 
tabiattan ibaret luşudur. 

Nihayetsiz isteJ'!r, nadir ker
van izleri, akbPa ve harta( 
sürüleri, 3onra, ölü aşamıyan· 
ların leşleri.:. 

Bu yalçın tabi~ ortasında bir 
moğol çadırı, ınlarıo hayatı, 
çetin avları, zoU, cesur yaşa

yışları görülüyor 
Şehirlerde mftevlilerin azgın 

zulmü kuduruyo yağına, soygun 
alabildiğine gid10r ve bu hak· 
sızlıklara kartı en küçiik bir 
direlmeyi kur,_ra dizmeler, kor-
kunç lekeler kanlı ~etler 
takip ediyor. ı lio!t 

Tabii bu tnlbGn arrkuından 
isyan yürüy" ve bakir karlı 
dağlarda ıJıramanlarm dipçik 
izleri çoğaJpr. 

On perd sllren bu eserin 
bütün ruhu on sahnelerde tily
ler Urpertic bir heybetle uğul
duyor, boyıları köptırmüı ay-
ğırlar, üsJnde Moğollann hü
cumu, kıhJve mızrak fİmşekle
rinin vahş aydınlıiı ve bu muh
teşem aklD yarattığı bava zel-
zelesi bi bir gözlerimiz ()nün
den geçt 

Bilhas rnllstevlilerin ppka
lannı ucran, silah ve silngllleri
ni kıra~bu akın kasırgası me
bipti. QUn hücumuna uğnyan 
•aflar cJ'lriliyor, burçlar iniyor, 
toplar f8Uyordu. 

Ah p ı üz gar, ah bu iıtiklil 
aşkınnf.1ucizeli nefesi ..• Dilşman 
ordug~larını birbirine katan, 
tiban/aradıbş devrinin korkunç 
kıya~eri içinde bırakan bu rtız 
ılr, ğil midir ki zalimleri kı
ıp /çirdikten sonra hafifler, 
:thraıanların alnındaki gaza 
~in kurutur ve baılar llstOnde 
fJkJen kurtuluı bayrağını hey
htl dalgalandınrl-

Salı 

.. o 
eınmuz 

1930 Sefer 
1349 
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J\:Ulyede 

Dr. Miklesko 
i/ıme $ebep olmak dava-

~ında beraat etti 
ltanbul ağır ceza mahkeme
~ dlln rUyet edilen bir kaç 
rı neticelenmittir .• 
;' davalardan biri, Dr. Mik
• aleyhindeki alüme sebe
l davasıdır. Kendisinin 
lDl pozya çocuğunu <lüşürt
i için amaliyat yaparken, 
~izıik ve dikkatsizlikle 
bıe sebep olduğu iddia 
•rdu. 
ayizden nakzen cereyan 
eıubakemede cürüm sabit 

•• tahkikattan sonra , 
dın beraet kararile bitmiş· 
ti 

an başk' sahte nüfus 
t' vermekte maznun nüfus 
nnndan Cemal, Osman 
N\it, Seyfettin Ef. ler, 
k-nğm çıkarmaktan maz· 
nu Makrohi , Türklüğü 
•~etin manevi şahsiye· 
ti~en maznun Haçoplu 
Efaet etmişlerdir • 

-·-
Emanette c VUKUAT 1 

Be~tHili~ YÜZÜD~en 
500 lamba 

Nerelere, ne zaman aşılacak? 

Kasım paşada bir ka vğa Cemiyeti belediye dün toplan-
daha oldu mı,, emanet \e dariilAcezenin 

B & • . b temmuz ayına mahsus olmak 
k un an Jırmı5 keş guA··~ evvdel Uzere birer aylık muvakkat büt-
asımpaşa a a ız gacın a çclerini kabul et · f 

Çingeneler arasında Bektqilik Bunda mk ış ır.. bnt 
Ü U d 'ki fl 1 b" n sonra avantn ve u -

y z n en ı tara ı o an ır l • · · · 
h ll h lk d k çe encümen ennın tehrin mubtelıf 

ma a e . a 1 a~a.sın a avga yerlerine asılacak limbalar hak· 
çık~,, bar koç kışı .yaralanmıfb. kındaki müşterek mazbataları 

Dun sabah aynı mahallede ok t 
Ç . Ah .1 T f•v• k unmut ur. 
ıngene met ı e ev ıgın an· "El k "k . . .. 

lan gene bektaşilik yüzenden .. ~ trı şırkeü 500 lambayı 
kavgaya tutuşuıntlar, kavgaya goıterılen yerlere asacaklar. 

mahalle kadınlan iki taraflı Bu lambaların tesis masrafı 
olarak karışmışlardır. Bıçaklar 137500 lira tutmaktadır. Şirket 
çekilmiı, tqlar atılmış, neticede bunu yüzde bet faizle ve 65 
her iki taraftan beş kiti yaralan· senede ödemek ıartile 100,000 
mışhr. liraya yapmağa razıdır. Bu şekle 

Kavgacılar yakalanmıştır. göre tes:s masrafı 183000 lira 
tutmaktadır.,. 

KaYıtıarı silindi 
Adam öldür;; komiser 

muavinleri 

Bu mazbatanın okunmasından 
sonra Rıfat Müeyyet 8. söz al· 
mış, şunlan söylemiştir: 

- Bu mesele şehrin bütcesile 
alakadardır. Niçin bütçeden 

ayn müzakere ediliyor ? Şehirde 
başka şeylere ihtiyaç var. Şehir 

·--~llWl--

' 
Her neyi 

ELEKTRi 
Vantilatörleri 

SATIEd 
VfRffüJf 

Satılır. 

Metro Han· Tünel 
meydanı, rleyoğlu= 
Elektrik evi· Beyazıt· 
lstanbul-Muvıkkat
hane çaddesi No. 
83 Kadıköy = Şir
keti Hayriye iake
leıi No.10,0sklldar. 
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Chloro~• 

>.:nizsWılı: ıc:uı yegAoe deva kanl ihya edeıı SJROP DESCHIENS pı .a DIC 
l:u muotabip etibba tarafından tertip edelmiatir. ' IUU-.J 

Çocuk sayıfaları 

Takdir va.rakası kazanan 
oklıyucularımızın 

1 

isimleri 
tbaş cinayeti 
lÜtaleada 

Kurbağalıda Cemali öldüren 
iki komiser muavininin terkini 
kaytları hakkmdaki evrak dün 
Emniyeti umumiyeye gönderil
miştir. Muavin Bican efendinin 
fizerinde bulunan hatıra defte· 
rinde maktul Cemale karşı ga
razi olduğu yazılı bulunduğu 
görülmüştür. 

cayır c3yır yanıyor on bin lira 
verilip iki a özöz: alınmıyor l 

Ecnebi mektepler: Rahçe ısokak N"o. 33 Feyziye lisesinden 

lbaş cinayetine ait 
talltmit, evrak, müta
leak üzere yedinci müs
t,an B. tarafından müd
deİ{e verilmiştir. Bu 
mcttıaznunlardan biri 
olaldöğülmesi tahkikatı 
dal;ştir. 

(80) İskoç mektebinden !\'ahit Cevat 32 lbrahim Apti B., (133) Tozkoparan 

Azdadan Raş·t bey de itiraz 
etmiş, neticede on senede öden· 
mesini kabul ettiği takdirde şir
kete verilmesi kabul edilmiştir. 

B., (81) l\Jurat Hasan n., (82) Sen Pül
şeri sınıf 8 d::n Turan Abdullah H., l83) 
Pangaltı Notrdıtm (rJ5yondan Kıymet 

Vehbi H., (84) Şişli fr:ınsız mektebin
den Güzin H., (85) Am::rilrnn mektebin· 
den Necdet Kenan B., (881 Kadıköy Ko-

·' · ın bir davası 

Bu defterin müddei umumi
nin eline geçmesi üzerine Bican 
efendi cinnet asarı göstermiştir. 
Tahkikat tamik edilmektedir. 

l Memleket haberleri 1 turdam dosyondan 77 evim !'iurettin !•---------------.. l·L {87) Kadıkuy Sen )ozef mektebinden 
Düğün gecesi 77 Metin ~ureitin u., (87) İngiliz Kız 

mektebinden Nihal Sahıbt: H., (89) Sen 

«ıazetcsinin, mes'ul D tliı d k 
jozef mekteblnuen Nccı.lct Hefik B. (90) 

ave er arasın a avga . . . • ... .. ,.. ·- ,_ o '""' 
rık•nC4• - .. - ~e~b~nu;·a dordüncü ihz:ır." t -- ?1Uımet. ;r " •••• v U p ı n ılaydar 

· ~· T~t\ l11\can "Yeni Asır ~~ ,_ Celll B. (9.!) S. . :f e'<~iik B. 
... ıııs ... A • d , .. urı S: '93) S. 8. en 

'"ı;; • • d·· ·.. esnasın a vu- ..., ' ' 

... u .U' Oruç B. tevkif J K ü .. ·ı Al bHlııcı • • 't. çuk haberler · rt meKtepıer•n ·ı ı1 
"- ı "1:..e veya o a • . -1 .... ık hu\unanıar ı 1 

'\Se,!~ ,_, • • • l L - .. :-..-.Ju ··\f 
edilcıon ra, yerme ınes .u. Denizcilik mektebi - }ı,_ ı. -
müdbJAup müsaadesını kA.kti deniz ticaret mektebini ıslaha ka· 
alm ... ~•rettikleri noktasın- vermiş ve mektep müdüril Ankara· _ _,,, l"f rar 
d t mr·ıne muba ı va çaımlmışar.. 1 .. an me e . J • b .. d Ali iktısat nıec ııı -
harelkaydile dava edılen 1ra!~~nbira Ali lknsat medisi tc~kil edi\-
muhı; Kemal Ahmet ve miştir. Ml!clis ilk defa şahın nyasednde 
Şems Ertuğrul B. ler aley- toplanmış ,.e ith:ılAtın tahdidi ~le. ihracat 
hindıdava, dün Sultan Ah- işlerinin ta~zim~ne kara~d':~r~ış~ Jk • 

. bke· Sanayı umum mu uru .. .. .. 
met ICl sulh ceza nıa vekAled umumi sanayi mu.dü~up;~-
mea'n görülmüştür. Dava, ~~a\zmlr sanayi müdürü Re~ı vh~i'~n 

. . t" . . ekarrür etmiş ve mumaı\e~ . n 
~rae neticelenmış ır • tayı~ı ~ \ere'c Ankarayı gitmıŞt.r· . k d k şebrımızc ge ld" Posta id.l· T e~iz tetkı e. ece yeni pullar ge ı - .1 ·0ı 

, Adl" ecıinin lngilterede b:ısurdığı 100 mı i S 
Ha,.- Rifat B. , ıye r ~\un hepsi gelmiştir. Son gelen 1 ' z· 

VekiJi,,abmut Esat B. tarafın- ~e 5 liralık pu\lann _üzerinde Gazi Ha 

rchıumız, '1guo ıstanbul 
kua gelen bir hadiseden b~hı· (94) Divanyolu Cebeci\er sokak No. 
ediyor. Kara burunda tahrırat J 1 :'.\asip Şevki l 1., (95) 13alıkp:ı:ar ~lak· 

d ·1 ·1 1 N 5 S "t l' kiti!.>i Kemal B., iz ivacı veıı esı e sudiye ı lan zemin kat o. . aı ). 
arkadaşlarını evinde bir eglen· oıtlu Nami 13., (96) Beyazıt Ha~ıce us

1
ta · · z· t 0 

N 15 ..: di B (97) Yedıkule l a· ceye davet etmışbr. ıraa sokak 1 o. • a ., . 1 l (98) 

M h B cıhl :nza mah:ıl\esi F:ıtma :\l!lıha • 
bankası vezn~darı e met ey Caıt. 1 ,,.1 Mahmudi\·e caddesi No. 30 

"l b" l"kt ha Do u ' ; . ve diğer bazı zevat ı e ır ı e da Has3n Nezih B., (99) , amatya Demır 
hazır bulunmuı. kiiçUk latifeler· vol c3ddesl No. 26 Akif li, (10)) .ll:ıl·i·ç 
d b.. ük bir kavga çıkmıı. t'ener Fethiye Kayısı soka'< l;lay:u Hu· 

en uy k ılm sevin B., (101) Zahide ıtuseyın H., 
Mehmet Bey dııan ~ı ar ıt • (102) Şahriban ıı., (103) Aksa:-ay Cer-

Bensason ap:ırunanı No. l de Leman 
l\Iuh~r 1-l, (134) Camcı sokak No. 12 

de Mıgır Hampazyan B., (135) Nişantaşı 

Ba)·ır sokak No. 64 Nermin Cemil H... 
(136) Beşiktaş Akaretler No. 28 Ferhan 
Hilmi 1 I., (13?) Be~iktaş Müvezzi 
desi Na. S9 UMye Memduh H. 

Usküdar 

cad-

• "" u 
(138) Dotancılar Yc,,ı- • • ~ l 

"" . . . - , • t·"}Ttıane so'-.j_~ 
No. .2 Nimet Muhtar H.,: ~ı ) 'ediku
le Knrawan:ıvaa"' -rovo • - -

yan B,, (ı41) Osküdardan Kobolay lsma
il B.. (l4~) Oskı.id:ır lrorahorda Sıdıka l-L 

(143) Haydarpaşa Yeldeğlrmeni Karakol 

sokak Köşebaşı No. 101 U. Bahattin B. 

(l 44) Kızıltoprak istasyon çarşısı No. 

31 de Suz:ın N::cati H.' (145) Kızıltopralc 
karakol çıkm:ızı No. Ste RayegAn Akif H. 

(146) Fenerbahçe ikinci takım sol açı· 
ğı Suat B. (147] Göztcpede Enise Ferit· 
Zühtü H. (148)Göztepe No. 28 de Fat"' 

ma lL 
(Devamı va,, 

• • 
Yeni bir tıp cemıyetı 
Duyduğumuza göre ıehrimiz· 

m. '""O davada verilen iki ret\erindin bir porştrehsı. v~~d;~dyosunun an· 
·y, • Ra yo - e nm. · an· 

Bu hadiseden ~ugber olan rahpaşa Huby:ır No. 15 Ne_z~h ~.' (10~4) 
Mehmet Bey ertesı gün maruz Kocamustaf:ı paşa ~lahallebıcı so ,nk No. 
kaldığı hakareti kahveci Hacı ı ı Seniha 11., (105) Orta mektep tale· 
P.. fendı'nı·n eseri addederek beıind:n Nüıhet Mccit 11., (106) Un 
.Jmer e \\ · T so1{ak b k unu ile ağır kapanı lhcıkadın mu ha esı opaç " ... 

de bulunan emrazı nisaiye ve 

viladiye mütcahassıslan tarafın· 
dan yeni bir cemiyet te'siı edil· 

miş ve mlisaadcsi alınmıştır. 

au ta anca urş . d f No 14 Necdet H., (107) Ticaret mudur-
suette yaralamııtır. Bır tesa Ü Hığ.ii l\lümeyizl ~uri B. mahdumu ihsan 
ese\ olarak bulunan Kaymak~m 8., (10S) Samatya No. 56 da Mehmet 
Bey\!ebmet Beyi tutarak sıll· Melih B .. (109) Eminönü diş dokt0ru 

•eh, h.pia kararını temyn: cak ağustosta neşriyata ba~la)·aca~ 
eta laşı\mışur. .. d" ü Şehrimiz nü· 

N .. f mu ur -
L ı"çt·ın1aı u us .. . · o Ankara nüfus mil: 
ı..a ro fus müdüru ı ı~ımı. n~ müdtlrmıune 

1 

hını ;kinci defa kullanmasına Kemal Vecihi l\, mua\•lni Nuri B., (l IOJ 
mani lnıuşlur Carin yakalan· Şehzadebaşı 16 mart şehitleri c:~ddc~l . . ıı I Bu akıam 

• kl dil R f'k B (1 l 1) il alıç ı' ener 
mış, mtruh hastaneye na e - 24 Hasan e 1 

" • N 48 Tür- eınem•'•'".! 
. . Sadırazam Alipaşa caddesı o. ~ 

Aa\ar, bugün Barol~~ düriyeti um.u~uyesı ~ube 
\~''-~ ı"nzıbat mec ısı tayin edilmıştır. l Tayyare ce· 
"'rUA Tay yare uçuş arı - . . . 
azaıla istifa eden Asım b. .. vi\ı\yet\erımızden 

. mİ)'Ctİ b~ seneb. u~~yn vare turnesi tertip 
ve l'D lzıtt B. lerin yerme geçmek uzere ır J 

iııtiliap,aklardır • edecektir. 
uııştır. R 1.T , 112) Çnrşıkapı Hüseyin 

. kln ıza -ı., ' . . 
Ehli hay,n sergısl bu ıen• ağa mahallesi z~kcriya n. vasıta~ılc A,zı· 

MI aıalıklara fırkaca Refı•k Şevket B. 
llusuf Kenan ve İsmail 

avu ·1 . Mu" mtaz avukatlarımızd.an sa· 
ı.. er :ntnızet gösterı m\Ş- dl 

bık İzmir meb'us ve A ıy~ ve-
lerdi kili Refik Şevket Bey bırkaç 

Kayı"ide a9llaoık ze Gönül ıı.. (113) E.yip Baharıye \alı 
Memleket,jz hayvanlannın çıkmazı No. 2 Zehra H., (114) Şehzade 1 

ıslahı için he sene açılmakta başmda Te..,.fik B.. (115.) Fatih Hay~~r 
olan ehli bayv• s ~1 g 1 ~ri talimat- mahallesi Teke sokak l'o, 2 d"Rez:nk N• 

. ,, .. i (116) Ayvan saray Ayvazef en ı ıo a 1 . 

namesı Yanş Islah encumen . B (tı 7) H Süleymaniye S. B. 

f d tadil d'l · ıergı· lO Ş!msı ·• · · tara ın a~ ı ~ış v.e . . (118) Ayvansaray A)·,·azefendi camı so· \nün hava 
~aziyeti 

le Aalıava rasat merkezin-

gündür Sağlık yurdunda bulun· 
maktadır. Refik Şevket Beyin 
bumunda bir ameliyata lüzum 
görülmüt ve ameliyat doktor 
Bahri İsmet B. tarafından m~
vaff akiyetle yapılmıştır. Refik 
Şevket ~eye . ge~miı olsun der 
ve acil şıfa dılerız. 

açılacak vılAyetler"{ondenlmıttir· k k ~ 1 de A. Ziya 8., (119) Tuzcu· 
• 1t a ! o. .::· k .. B. 

Bu sene ilk sergı l"l(Seri villyeti lardı Karacabey şirketinde ..,u ·ru . 
.. d 1 ı şorma yurdunda Sn· 

dahilinde ve at '!tiştirmekle (120) Ka ın an 5a ı ., Mazlume, • den a malüıııata göre hava 
va1İy( bervcçhi atidir: 

I' 
Hav~:lf_i: 
BuıJemleketiınizi kaplayan 

Akdet dütük tazyiki bir az 

daha ttlenmiştir: 
Havd. olacalt.? 
Havmleketiınizde bulutlu, 

rlbglr~riyetle şimalden ce· 
nup uıasında, cenuptan ha· 

fif ve dil esecektir. 
Hava geçti? 
Havaıeleketimizde kısmen 

açık, tn bulutlu geçmiş, 
r6z 1ı niyetle firoal ile garp 

oe> 

dan hafif ve mutedil kuv· 
arasın 

vette esmiştir· . 
Dün saat ıs te sıcaJtlılc· 
Cenubi şarkt Anadoluda 38, 

Trakyada 34, orta ve cenubt 
Anadolu ile Marmara ve adalar 
denizi sahilinde Tasati 30, Kara· 
deniz sahilleri ile şarki Anadolu
da vasati 26 santiğrat kayde-

dilmiştir: 

h al
. yakıı• p diye ,.e (121) i'i;erlman, (12~) 

maruf av ıye .. an ınar- .. A 1-I. lar 
ılacakbr. •r · tem· 023) Şehribano (124) K. yşe l • 

başında aç · gı 0 25) Asmaaltı Kurbanzade han No. 2 

muzun onunda açıl~c~r. Kay· de Azmi 8. mahdumu Nelat B. 
seri villyetince ıergının,ükem· aeyoğl u 

liyeti için tertibat ab,.1 ve (126) Osmanbeyde Cüneyt Nasuhi B., 
~:11rbklara baılanmıştır. (127) Taksim Ayazp:ış:ı Ebehnnım sokak 

25 ve 60 No. 16 Şadıman Fikriye H., (128) T~r-
• -·' nda bir kos akmazında Dandarya ap:ırtımanı No. 

lzmırde 20 Yla96an d llÇ 8 Rişar Bchar 8., (129) Ayazpaşa Ebe· 
aarhoı olarak 60 yqlenn : ,. hanım sokak No. 16 Bahri B., (130) 

kadın ile Bahri baha par ın Bomontide Ncslican Recai iL. (131) 

cllrmti uıeşhut halinde yakala , Harbi)·e Pangalu hamamı sırasında No: 

tı " Yeni Asır " dan ~3 de Meliha Ali K. (132) Bomonu 
nııı r. 

Alkazar - Hakimel dhaa 

Alemdar - Katil dudaklar 

Bcşiktat Hilll-bir yetimin roma 

Ekler - Perestlı 
Elhamr• - Üç niklh 
Etuval - Cengiz evlltlan 

Fransız - gönül isterse 

Majik - Talili T ot 

Melek - Gece bizimdir 

Opera - Kotlejde bir vaka 

Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy • Kadın 

Bar ve MOzlkhollef" 1 

Garden Mezeyi Balet , Bekefl, 

Vantura il 
TilrkuTaZ - Tize, '" 1.Jdlna 

Tano• 1 
Tepebaıı babçcsi-Varyete,ainema; 

\ Taksim • - " " \l 
= 

.. 
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Borsalar 
·------------· ::::::::::::::1:::::-.::::::::::::::::-.::::::::::ır.::::::::: 

A(;ıldı 

Babalarını evlatlar seçerlerse ... S . f . I! Yelkenci VAPURLAR! ~ ıı.:;;.mı:;:: Kr. 
eyrıse aın H Karadeniz postası li "T.L. mukabili f)rıl~r 0,4107 

1 Maoer hik6yesi 1 

Biz kalem işçileri her sınıf 
halk ile dUşer kalkarız. Deliler 
ve serseriler de bu arada mühim 
bir yekün teıkil ederler. 

Dün bunlardan biri bana geldi. 
Hali, tavrı, lakırdı edişi şarabın 
evsaf ve havamı insana mükem
melen hatırlabyordu. 

- Beyefendi zab alileri beni 
tanımazsınız, değil mi? 

- Sizi... Hımınm ... Öhö ... 
Öhö .. ~ 

- Hele bir iyi bakın beyim 
yUzilmef 

-A ... Evet affedersiniz birden 
farkedemedim. SaçlarJnızı uzat
mışsınız da ... 

- Ne dernek bu sabah tıraş 
oldum daha! 

- Öyle ıni? Şey nasıl tanı
mam efendim? Durun bakayım; 
Siz... Siz ... Siz ... Mösyü Gilyom 
•unuz! 

- Gllyom değil Alek!andr. 
- Ha~.. Aleksandr Gal. 
-- Hayır! Aleksandr Şil-

ting. 
- Bildim, Dödoberçiçen. 
- Hayır, D6mi~koleç. 
- Şimdi hatırladım. Bir mek-

tepte okumuştuk. 
- Hayır, sizin yıkılan evinizin 

bulunduğu arsaya benim çocuk
r.,n.lf.mU geçirdiğ!rn köşk yapıl
mı§!ı. 

- Ya a al Garip şeyl . 
ca~u, naurıaaanız mü' 

- Maalesef. 
- Size salıncak sallanmayı 

~n öğretmiştim. 
- Öyle mükemmel öğretmiş· 

siniz ki bugün bile beceremem. 
- Her neyse .. Ben siz ola

maclım, siz de ben olamadınız 
ys, .. Neticeye bakın. 

. . Anlamadım ama, affeder
sınız, bu mübadelenin vaki ol
~a •. nasından kimin ne kaybetti
gını kestiremiyorum. 

- Alay etmeyin. Ben Naha 
dairesinde mübeyyizlik eden bir 
ka~i·p· parçasından başka bir şey 
degılım. önüme yazılı kağıtlar 
koyarlar kopye ederim. 

- Benimki daha fena! Benim 
önUme yazılı kAğıt ta koymazlar. 

- Sık sık aıar işidirim. 
- Tehdit mektubu almadı-

ğım gün nadirdir. 

- Fakat siz meşhur bir 
adamsınız! 

- Haydut Sobri Çazka daha 
meşhurdur. 

- Benden faıla paranız var. 
- Arzu buyuruiursa borçla-

rımızm miktarım öğrenmeğe 
kal~.madan servetlerimizi değiş 
ede.ım. 

- Sizin başınız benimkinden 
daha kıymetli. 

- Ne diyorsunuz; baksanıza 
s~çlarınız sapa sağlam; ben de 
bır kıl bile yok. 

1 Nakleden: Ömer Fehmi) 

sam siz de bana hak verirsiniz. 
Benim bir annem vardı. 

- Ne söylüyorsunuz, sahi mi? 
- Evet bir annem vardı. 

Oyle bir anne ki zamanının en 
güzel kızı idi. 

- Çok ıey! 
- Sözümü kesmeyin. GllnUn 

birinde pederiniz benim anneme 
izdivaç teklif etti. 

- Allah Allah ben bunu ha
tırlayamıyorum. 

- Muhakkak. Eğer annemin 
biraz aklı olsa idi bu teklifi ka~ 
bul ederdi. Kabul etmedi beni 
de zarara soktu. 

- Yani siz ben 
öyle mi? 

olamadınıı, 

- Evet. Annemi ikinci defa 
olarak bir mühendia istedi. O
nun oğlu şimdi bir şimendüfer 

şirketinde ... 2000 florin maaş alıyor. 
Üçüncü Prens Dokoborgun ka
tibi hususisidir. DördUncü defa 
olarak bir papas, beıinci olarak 
da '1 Çerependi Perga Bul
diz4r,, cenaplan geliyor .... Çe
rependl Pergo Buldizar .. 
cenaplarını tanır mısınız? 

-Hayır ben "RlıkoJtalapay 
Loteççi Sander ,. cenaplerını 
tanının. 

- Çok y•zık... " Çerependi 
Peruo Bnldi.ıar ,,: ı::e.naP.J.~rı Slibi cun..ii!.,_p--r>ll' zau tan ..... __ - ., - - r 

- Ne yapaytm kitaplarıma 
abone olmamışlar. 

- DüıunUn 5000 dönüm ara
zisi var. Buna mukabil bir tek 
evlida sahip. 

- Yalan ıı.öylüyorıunuz. iki 
kiıi bu geniş araziyi naaıl ekip 
biçebilirler ? 

- Ah o annem yok mu? Bu 
adamın oğlu şimdi ben olacaktım. 
Halbuki o ne yaptı? dUğün gü
nU Berlinli bir seyyar hanende 
ile kaçtı. 

- Allah allah sonra? 

- Sonrası felaket.. Ben bu 
azim servet yerine kırık bir ke
mana tevarüs ettim. İnsanlara 

babaJannı intihap etmek hakkı
nın verilmemesi ne fena f 

- Evet amma dediğiniz ya
pılsa idi bütün dünya Roçjlde 
evlat olurdu. 

- Bana ne? Ben annemin 
işlediği hatayı ve onun tamiri 
çares·ni düşlinilyorum. Siz benim 
yerimde olsaydınız ne yapar
dınız? 

- Evveli cildinizin hakiki 
rengini göstermiyen kirleri te· 
mizlerdim. 

--------------·ı i$ 5 vapuru ı! " • h a• t ıı 16.50 
Merkez acentesi: Galata Köprü bı~ındı Ü a m SU n 2 Temmuz il : : ~~.e 
Beyoglu 28152. Şube acentesi Mıh- :: Çarc..ı:amba !.·.; : : •-. DFrrac,, 

mudiye Hanı altında 1ıtınbul 2740 il yu a 

1'!1------------•ı H akıamı Sirkeci rıhbmından !i .. • Leva 

lskenderiye sürat H hareketle (Zonguldak, İnebolu, !! ·.: ~~~~: 
t l"i Samsun , Ordu , Giresun , I~ .. • Sfllng 

pos ası ı= Trabzon, Sürmene' ve r.· .. • Pezcta 
M ı R ) 11 T R ) · d • • Mark ( 1 Z vapuru em- ize ye azımet ve av et d 

ı: .. • Zloti 
muz Cuma gfinü ıaat 13 de n edecektir. 1i .. . Pengö 

Galata nbbmından hareketle i! Tafsilat için Sirkecide Yel- :1 20 Ley Kuruş 
ertesi ıabah fzmire varacak Ü kenci hanında kain accntasına i! ı Türk lirası Dlna.r 

ve aynı günün aktamı İzmir- P. müracaat. Tel. İstanbul : 1515 li .. Çervoneç Kuruş 
t u-=::::uamu::ımı1.111:1rı=m:mu111:ımu=:::: Nukut 

de11 kalkarak Pazartesi sken- Herkeı -· 
deriyeye varacakbr. lskende- GELİP GÖREBİLİR 
riyeden Çarıamba kalkarak 

ı Isrcrlln Cf ngfllz) IO 
1 Dolar (Amerika) 

20Frıınk [Fraıı.mı;' 
ıo Liret [ ltaıya ' 
O Frank 1 Belçtka] 
O Drahmi [Yunan] 

20 Frank [lsvlçref 

Cuma İzmire varacak ve öğ
leden sonra lzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden ıonra ls
tanbula gelecektir. 

OLeva (Bulgar) \ ~r 
ı Florin [Felemenk] 

lyta~k surat postası 
( M E R S f N) vapuru 1 

Tem muz Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, KOçükkuyu, Edremit, 
Burhaniye, AyYalığa gidecek 
Ye döntltte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, ytık alınmaz. 

1 rabzon ikinci postası · 
( A N K A R A ) Yapuru 

3 Temmuz Pertembe akşamı 
Galata nhbmından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

.Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
•• -:"

0
• 'l"ab.:l:.?" Rize. Hooa

ya gıdecek ve aolifiil\? Jl!l11R 

Yapılamıyacağına 
olmak için pazartesi günleri 
saat 14, 16 arasında bizzat 
fabrikamızı gelip görünüz 

[.Defterdarlık llAnları 1 
·tR•Lflİ svvfı> VJ.' 

.> i l '- ~- .u, . ,1 ıff 

lO Kuron [Çetoslovak] 
ı Şllıng (Avusturya] 
ı Pezeta (İspanya] 1 
ı Rayşmark (Alına.aya] 

ı Zloti !Lehistan ! 1 
ı Pengö 1 Macaristan · 

20 Ley [Romanya] 
Dinar !Yugoslovyaf 

ı Çevoneç ı Sevyet r 

ıcaret ve zah 
flatlu Th:aret ._...,, lttıttbh 

t.rafmctan ••~ 
Ol ....... 

K. P. 
BuAday 
Yumuşak 1 IO 
Sünter 
Sert 10 2~0 
- Zahireler -
Çavdar 
Arp~ 
Mmr 

FJ90'I"' 
r ıe~eıer ~ ki.iilı 

Matbaamıza ifl!/e eser/iı 

s 

s 

iakeleıile Rize, S&rmene, Of, 
Trabzon, Polatbane, Görele, 
Gire.on, Ordu, Fatsa, Samıun, 
Sinop lneboluya uğrayarak 
gelecektir. 

~GLE!\'CE YERi - Rumeli
kavağmdaki metruk tabye 
( N. 8, iskele sokağı) Bah
çe v~ . Gazino yapılmağa 
elverışlı vapur iskelesine 
yakın şeraiti dairesinde 3 
sene ~ıiiddetJe kiraya veri
lecektır. Senelik kirası 240 
ııra, kiralamak pazarhkla 
6 Temmuz 930 Pazar 14 30 

Muhit 
Bu güzeJ ayhk mecmuU nci 

( GÜLCEMAL) vapuru ta
rafından. yapmnakta olan ( İZ
MIR SÜR'AT) postaları 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta İstanbul'dan pazar 
tesi lımir'den çarşamba gün
leri ıaat 14,30 da kalkar. 

(MERSiN SORA T) postaları 
da 16 Temmuzd.-n itibareJ 
her hafta lstanbuldan çarşaıl· 
ba günleri aaat 11 de kalJar. 

İstanbul - lskenderiye }'ol -
culan için: 

Lira 
Tek }ataklı lüks kamara.la bir 220 
yolcu için 
Tek yataklı lüks kamau'r çift 195 
yoku için beheri 

T~k yat~~lı birinci ka{alar I 30 
Dıgcr bırınci 120 
ikinci .. 80 
Üçüncü " 40 
Gıherte ) emcksi 20 

Bir yolcun; azimet ve av
det biletlerift avdet kısmın
dan yüzde ırmi be9, iiç veya 
daha fazJ nüfuslu bir aile 
olursa yv'e o~uz; ve üç veya 
daha fı8 nufuslu ailelerin ... 
yalnız zımet biletlerinden 
yüzde il tenzilat yapılır. 

54}1sı çıktı. Ahmet Cevaralettin 
Şıikrü, Osman Cema~ Nahit Vasfi 
Mahir, Yaşar Nabi, SeJiıtı, lrfan 
Emin, Refik Ahmet Bevletlebrure 
Hurşit Hanımın yazıla~ru 1tevldir, 
mündericatı mütenevvi ve ca.I tavsiye 
ederiz. 

defterdarlık t .1. (lf- l B,O) 
V AICI' 

T abıişlerinizi y~ar. 

kodak~~ 
nıyt 

F~toğraf makinderr 
Haf ıf Sağlam 

Basit 
Zarif ve emindir 

BROWNiJES 

._,_ _____ .ılll - Doğru, ama kıyrnet sizin 
başınızın dişinde değil içinde 1 

- iftira 1 geçen sene sekiz 
dişimi çıkartmııtım. 

- Neye yarar. Ben arbk 
kendimden vazgeçtim. Başımdan 
nefret ediyorum. Çünkü içinde 
birşey yok. EIJerimden nefret 
ediyorum. ÇUnkti it yapamıyor· 
!ar. Saçlanmdan nefret ediyorum. 
Çünkü bana nıasraf kapısı açı· 
yorlar. Şu halde onlara ne diye 
bakayım? de,l idin.iz ne yapardınız! 

- ~zizim, bunların hepsi gü- ~l.rn yerme geçmeden onun 
- Siz alay edin. Halbuki ben 

gayet ciddi söylUyorum .. Siz ben 
olacakbnız, ben siz olacaktım. 

- Kader bunun nasıl değiş
tirdi anlatır mısınız ? 

- Tuhaf bir vak'adır. Anlatır-

zel.. Ala.. Mükemmel.. Fakat he•bna en karlı olan işi .''aptım. 
. 0 ' aşmıdan defettim. Öyle 8 uzun sözün kısast sen buraya ~ annesi benim b b l y 

· · ld" ? c.:. "d' a am a ev-nıçın ge ın ı~e ı ı madem ki ben 0 ola-
- Budapeştenin en akıllı ada- ıktırn. Şu haJde benirn bu be- / 

mı olarak sizi görüyorum. Akıl dan kurtulmaklığım onun bir HER YERDE ARA l.l'lrJ\r~ 
dan~mcya gddim. Benim yeri~- \tttten ~hl~i demekti. 1 ~~~~~~~~-~~~~~~~~'~ ~~ı~~~;~J 

POCKET ~ KOOAKS 

., 
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• 
ilan 

t - Asker1 l~elerle orta mekteplere 930-931 ders senesi kadro 
noksanını doldunıak ve yüksek sınıfların talebeleri tercih edilmek 
üzere aşağıdaki iartlan haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leyli u nıeccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

A) devıe smıf için 

1 6 " 
16-12 yaşları içinde olanlar 

1 7 tt 17-13 
" ,, 

" 
f 8 " 

18-14 .. ,, 
" ~ 9 " 

19-15 . 
" " n , 10 20-16 ' " " 

,, 
" I 11 21-17 ' " " " 
,. 

B) Evvelce gördüğü tahsilin derecesini gösterir şahadetname 
ıreYa taadiknareyi haiz bulunmak. 

C) Vücudu teşkilatı ve sıhhati müsait Ye sağlam ve her türlü 
enırazlardan kri olmak (emrli kumandaya mani reklket misilli arı 
zaları olanlar e boylan pek kısa olanlar ahnmaz.) 

D) Kuıurtı bir seciye ve ahllk sahibi olmak. 

E ) Ailesi içbir sui hal ve şöhret sahibi olmamak. 

2 - 6 ıncsınıfa yeni birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devreli ~ muallimli ve 5 derıaneli ) resmi ilk mektep şaha
detnamesini aiz bulunmalan ve hususi ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk.ıektebin son iki sımfında okunan derslerden imtihan 
vermeleri laaıdır. Orta mekteplerin 2 inci ve üçüncü smıflariyle 
lise ıınıfların her hangi birine girmek üzere müracaat eden hu
smt Orta ıkteplerle tahsili Orta aerecede olan resmi ve hu
susi m ılek nektepleri müdavim ve mezunları girmek isteyenleri 
sınıftan evv~i sınıflann bütiin derslerind~n imtihan edilirler. Bu 
meyanda a~ri tedrisat hakkında 8 inci sınıfa ğirecekler 1 inci 
kitaptan 9 ~u sınıfa girecekler 1,2 inci kitaptan 10 ncu sınıfa 
girecekler 1,3 Uncü kitaptan 11 inci sınıfa girecekler 1,4 kitaptan 
imtihan ediler. 

3 ._ Reni Orta mekteplerden ve Lise sınıflarından naklen 
gc:ienleri ati tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettiklerine 
dair vesik&.Jraz ettik\eri ve sair şartları haiz olduklarl ve ipka 
l:: ulunmadı~rJ takddirde muadil sınıflara bili imtihan alınırlar. 

4 - K't muamelesi Temmuz iptidasında başlıyacaktır. 1 inci 
maddedek,artları haiz bulunan talebelerden ikinci devreye talip 
olanlar lıtbulda Kuleli ve birinci devreye talip olanlar Habcoğlu 
As. liseler! ve İstanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 

veya orta mekteplerin müdüriyetlerine ve 
orta mektep olmıyan yerlerde bulunanlar ilam 

okuduklan tarihten itibaren bulundukları yerlerdeki en büyük 
askeri K. eya amire veya askerlik şubesi Rs. liklerine istida ile 
müracaat :derler. Yeniden kaydı kabul muamelesi lisenin son 
sınıfları i~ 25 Tem muzda diğerlerinin smıflar için l 0-8-930 hitam 
bulur. l3ulliplerden sonraki müracaatlar kabul olunmaz. 

Ders •ııcs b~~ı d ı :~tan sonra sivil liselerden naklen askeri 
liseye gıııiye taı.p olanlar kabul için müfettişliğe müracaat 
etmelidirr. 

5 - .t~alara rapdedılecek evrak vesaik şunlardır. 

A) f.<iraflı nutus tezkeresi veya resınen musaddak sureti 
B) E ıeneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi (Aşı saha-
'.\l'Peı olnuyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 

ı 
J'cccanen aşıyapıhr) 

tın bulundukları veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ· 
J ıt~ame veya keza fotoğraflı ve teferruatlı tasdiknamesi. 

lıetınin ve kendisinin sui hal ve şöhret sahibi bulunma· 
.1 1ıkında mahalli hükumetinin fotoğraflı ve m~sa.:ldak bir 
(l• 

aktri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu takdi.4e 
ta~'i olduğu ve olacağı kanun talimat emrü esasları bili 

t tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 
birer teabbüt senedi. 

\u 
ı.ırah uyku halinde gezer sidikli bayılmak ve marazl 
.:!:. müptela olmadığı ( bu gibi hastklıklkrdan biri ile mek-
~ıtden evvel malul alduğu bilahara anlaşılan talebe mek· 
.-ı:-ırdır. Ve ozamana kadadar ·o telece için hükfımetçe 
:/. masarif velisinden tazmin ettirilir ), ve veli bulunma-

A_m_e bangı bir zamanda tahsili terk etmek isterse ve zabit 
lerı01~0aenirse mektep masrafını tamamen tediye edeceği 
m11!1\un~rlikçe musaddak velisinin teahhütnamesi. 

G -er ve valdesi bayatta değll ise velisinin kim olacağına 
ı• ve tati\nmda mezun gidecek ise kimin nezdine gideceğıne 

dair 111\bir vesika. 

H ..\ti aıbhiyeıi mUmkUn mertebe tam olan askeri bir 
bastan(a muayene komisyonlarmm sıhhi raporu. ( Kabiliyeti 

beden\~tnamesioin muaddel (A) sutunu veçhile.) 

6 -lif sınıflara kayt olunan talebe miktarı kabul edile
cek ınifazla ise matlup feraiti haiz oJanlar arasında sınıf

larına rkçe yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğrafya ve tabi· 
iyat dcı tahriri müsabaka imtihanı yapılır. . 

7 .olerdeki kaydı kabul komisyonlarınca kayt ve şayanı 

-
--- VAKiT 1 Temmuz 1J30 - 7 -

Posta telgraf U. M. levazım mü-
dürlüğünden: 

1 - Müstahdimin için imal ettirilecek 2500 - 2700 takım elbise 
ve kasket kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 16 temmuz 930 tarihinde icra kıhnacağından talip
lerin şartname almak için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini 
ihtiva edecek kapalı ye memhur zarfları tevdi için de mezkur ta
rihe ınüsadif çarşamba günü saat on dörtte lstanbulda Y eniposta· 
nede mübayaat komisyonuna müracaatları . 

lstanbul Adliye levazım müdür· 
lügünd~n: 

İstanbul umumi Hapishane ve Tevkifhanesi hastağinı için 
bir sene zarfında muktezi 3280 kilo koyun eti ile 22200 kase 
yoğurt ve 5040 kilo süt münakasaya vaz edilmiştir. Talipler 
ıartnameyi görmek üzere Adliye levazim memurluğuna ve müna-
kasaya iştirak etmek üzere teminatı muvakkatelerile birlikte 
13-7·930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsusuna müracaatları ilan olunur. 

Tahlisiye. U. Müdürlüğünden: 
Rumeli Tahlisiye mmtakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mev· 

kiindeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun, Arnavut 
kaldınm tarzında yeniden ınşası yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya vezedilmiştir. Bedeli keşif (16848) liradan 
ibaret olan mezkur yolun ihalesi 16 Temmuz 930 Çarşamba günü 
saat 14 de icra kılınacağından talıplerin bu baptaki şatnameyi gör· 
mek üzere Galatada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye mü• 
racatları. 

Hariciye Vekaleti Mübayaat Komisyonundan: 
Vekalet müstahdimini için haptmlacak elbise, kasl<et, palto ve 

ayak kabmm pazarlıkla yaptırılması mukarrer bulunduğündan talip· 
lerin nümüneleri görmek ve şeraiti anlamak Uzere her gün Levazım 
Müdürlüğtine ve pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin yevmi ihale 
olan 9-7- 1930 tarihine milsadif çarşamba günü saat 16 da Müba
yiat Komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

5.000 kilo üstüpi mübayaaaı 
TOtQn inhisarı umum müdürlüOünden : 
idare için :i.000 kilo üstiipi pazarl ık la mübayu edileceğinden taliplerin nümu· 

neleri ve yüzde yedi buçuk t eminatı muvakkateleri ile birlikte 7 - 7 - 930 pa1.artesi 
günü saat 10.30 da Galatada mübayaat komi'.'>yonunda bulunmaları. 

ııı~ıııııııı~ııı~ııııııı~ıı 111 

Büyük Tayyare Piyankosu 
6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır 

Büyük ikramiye 200,000 liradzr. 
Ayrıca 100.000 lirabk bir mükafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, liralık büyük ikramiyeler vardır. 

I-liç kazannıamış Nunıaralara 30 zar lira 
teselli nıükaf atı verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun yedinci günU akşamına 

kadar talep edilmelidir. 

1~!111 ~Jll~lllll~ 
kabul görülen talebelerin kabuli kayıtları ile dahili jurnal edilme· 
leri müfettişlikten ayrıca verilecek emır lizerine yapılır. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ikinci sınıflarına ah•acak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
iiçüncti sınıfa alınacak olanlar lstanbulda ve Bursada bulunan as
keri liselerle Erzincan ve Konya orta mekteplerine ve mlifettişlik
ten verilecek tertibat veçhile ahnacaklardır. Lise ikinci dev.re 
sınıflarına kabul edilecek olan talebe temamen Istanbuldaki ve 
Borsadaki askeri liseler ihtiyacına göre alınacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı yapıldığı takdirde on birinci sınıfın 
müsabaka imtihanına temmuzun 25 ve diğerlerinin agustosun 11 
inde başlanır. 

1 ::>- T cı liplerin kabu]ü kat'i emrine kadar yapacakları masraf ar 
kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edılmeyen· 
lerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri lıseler hiç bir taah
hütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşağıdaki lise ve orta mek-
teplerde açılacak. 

1 - Kuleli lisesinden (yalnız ikinci devre talebeler için} 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yalnız birinci devre talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalanız: birinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lisesinde (yalınız birinci devre talebeler için) 

LÜKS zarif ve ~clfaf ru: ha .n .. c mal 
cdilmıştir. 

Bu pullar okadar ince dir ki b r •:.huJc 
rntlkcmmd bir k<'puk husule ı;eurır, o 
kadar saftır kı en narin kuma:hırı bile her 
durlu yıkama ıeh!ıkcs:nden muhaf~za ed~r 
Bacun clb:sck rım:.ı: husu!! bır ııına'ya 
layıktırlar. ı..uKS ılc yıkamak pek basıt 
ve emin dır ~·e elbisclerını:a ıkı mıslı !azla 
cla}andırır. 

LUK 
1 Mahkeme ve icra ilanları 1 

Su.lt"n Ahmet üçüncü sullı hakim· 
üffindetı: 

Asmaaltmda 9 No. lı mağazada 
iken ikametgahı meçhul hacı 

Mihael evlatlarına 
Avram Efendi tarafından aley

hinize açılan alacak davası neti
cesinde 300 liranın tahsiline 21-
6-930 tarihinde karar verilerek 
işbu karara karşı tarihi tebliğ
den itibaren on glin zarfmda 
temyizi dava edip etmiyeceği
nize dair ilanen tebligat ifası 
kararlaştınlmış olmakla bermu
cibi kanun ilin olunur. ----- --
/sl a11bal ikinci icradan: Ahmet ka-

şif ve Hasd.li Bcylciin J.A Bey
ker şirketine olan borçlarının 
ödenmemesinden dolayı 16-1-930 
tarihinde haciz edilen müstamel 
Eseks markalı otomobil 9 tem
muz 930 tarihinde saat 9-10 a 
kadar Taksim taksi mahallinde 
açık arttırma ile satılacağı ilan 
olunur. - ------

Er · sullz hukuk lztJ.k.imliffin dtn: 

Eroeğin Tahtırevan çiftliği 
hissedarlarından Abdülkadir Ef. 
vekili Şevket Bey tarafından açı· 
lan izalei şuyu davasında meı· 
kur çiftlikde hisseleri olan müd· 
dei aleyhlerden Marmara ada· 
smda Udviye kızı Nakıye, Latif 
Efendi kızı Nebiye, Hacer hanırn 
kızı Minnet ile oğlu Cevdet, Lütfi 
efendi kızı Müzeyyen ve oğlu 
Cevdet nam kimselerin muvaz
zah ikametgahlarl malum olma
dığından on gün müddetle ila
nen tebligat yapılmasına karar 
verilmiıtir. 

19-7-930 cumartesi saat 14 de 
Erdek sulh hukuk mahkemesine 
gelmt-dikleri veya bir vekil gön
dermedikleri takdirde hakların
da ale] usul gıyabi muamele ya· 
pılacagı ilan olunur. 279-19 

•m==::==:: V J.\ K 1 T -=::==• fi r-il Abone şartları : H 
U Memlekette ecnebiye g,.,,• 
n 1 aylıt Kuru~ 150 9 
.. 3 .. ,. 400 "° ) 
H 6 .. .. 750 14SO .. 
!! 12 " .. 1400 ı700 
H i 
~ u 
i~ V AKlT ı 5 kuruştan,, fazlaya ~ il atmamak, kendi evinize kadar n 
ı getirtmek istiyorsanı:ı p 
~ Abone olunuz? g 
fi Daha ucuz .v~ kolay edin· ı== 
il miş, gazetemızın abonelerine 
P olan hediyelerini de kazan-

ı mış ol~~s:~~~~~ ................ _ u -.:::::::sn:.:::: .................................. 1 ... ::::. 



hasa zeytin yağı okkası kurllş ......... 
Arbk yemeklerde, aalatalarda, tathlarda, pi)IYda, bayYarda ye blllıa11a mayonezde Hun zeybm yatı latimal ecliais. Çlbaktl pek af Ye mtfatir. !erl>et 11111 :P1111CUr. 

llaami,eti JOktur. S.kbllarclaa almtnuz fiattu daha ucuzdur. Mahltt yatlardan teveldd etmek IAzlmcbr. Tereyafl yerine Huaa zey\iıı yap isti:~~emekWll 
•a111 içmek -.tile Huan ıeytia 7ajmı doktorlu taniye etmektedirler. Kum, laf, 'bahrek Ye hilba11a karaciier, afra.-. ~k hastalı hol W .;tı.ml~~ 
_,tia J11ia i9aiz. Kiloluk tltelerde 80, bir ve beı ve daha btıynk tenekelerde ufi okkam 100 brafbır. 8...- ecza depmuclur. Toptanalara tenat. .. ---·---··--···················-·-···---·······-···········-···-~ 

,... KOLUMBiA, ODEO 
' 

POLiDOR, PARLEFON VE 
Çeftdld ekalblz olarak depomuzda mevcuttur. Her hangi bir memlekete bütün m•talann istenilecek Çefiderinl bir koU dablllnde ve en lel'i zamanda göndeririz. Toptan ve perakende ~ kabul 

4-ar. 8-aat ilkonco fellltlmlzl Te btaloklan on bq taratluk pul leffedilmiş mektupla isteyiniz. Adres: latanbul $ultanhımım DikranJID Han 21 numara Santr Jeneral firketi. ... ··--·······-·······---------------········-----------···· 
Lise tnlebesile .Fransızca öğrenmek Maarif vekaletinden: v A 

isteyenlere : ı - Murif ""'1etlııce _. btıtçedea ı.ı.n oı- orta (Küç~ ... ü~ · 
dereceli mekteplerle U.. " Maallim mektepleri için TBrk harfle- AA1~:a.&•'61-.& 

Fn••ac•mn ruha olan pyn loyast fiilleri bellemek için maaJ- rile buılmq bezli ve koraqli mektep duvar baritalan ubll T.ıfll'-!':2!el 
Biti~ ( Ga,,. kıyut fiiller rehberi ) ai a1mız. Fiab 50 aluıacakbr. .:••2•··~-tt :11Msa ,....Ue ~ kaılllfbat. Ankara caddem Muallimler kitapbane8i. ~._ 

2 - Ba haritalar liJul ye tahil ayn, ayn olmak llzere Tllrkiye : :1 • 

........ ali metruke müdürlüğünden: 

Satılık hane 
g•ıbptcla Kariyeiatik Alipqa mabaDesinde Camiiterff soka

lmda atik 21 mllk'errer cecllt 49 numaralJ ve bir miktar bahçeyi 
llıaYi llanp laaaeDİll becldi naktea ye pefinen tediye edilmek llzere 
400 lira Welle 5-7·930 tarihine m&aadif cumartesi glntı saat 14te 
aleaJ ~· De Ablaeakbr. Taliplerin ytlzde 7,50 besabile te
.a.t .,.ld_,,,,,. latuhal milli emlak mlklBrlGilae mtlracaat ey-
ı-.a.n. 

Devlet Demiryollan ilanları 
1 - ıco.,.. YeDlce laatb llseriade Alaca istasyonu civarmda 

f*•.._uı+• cleld ocaktan ihraç edilecek 20,IOO IU l.lılf. 
2 - Ealdfeliir-Allhra .. tb lwmde Biçer iatasiyonu dnraDdi 

Wloaaetre 436 dald oa1kha ~ edilecek 10,000 M 3 halut. 
3 - Elkifebir-Koaya llattı llzeriade 395 inci kilometrede ftld 

Bosdaj tq oc:atmclaa Çlbnlacak 10,000 M 3 halat. 
4 - F.kifebir-Ankara hatb &winde Beyfikklprll istaayoaa 

cfnmcla 479 mca kilometrede Y&ki taf ocajmc:lu Çlbnlacak 
10,0 o il s balut. 

5 - • Yeaice hatb lzerinde Haalan iataqona civarmda 
307 illci ......... laf ocaiuıdu ÇJkanlacak 10,000 M 3 balat. 

6 - Ha~Esidfehir hattı Ozeriade 258 iaci kilometrede 
ftki tat ~ çıbnlacak 10,000 M 3 halut. 

Yakanda •la alb mabtelif ocaktan çıkanlacak halaltlarm 
..,.. wfla aJn aJll mhab•lın 21 temmuz 930 puartesi g&nll 
1Rt 15 elen itibaren Ankara Dmet demiryollan idaresinde yapa
"akbr. Mlaak••J• iftirak edeceklerin teklif mektuplanm Ye 
~ temiaatlanm •JDI glbade -t 14,30 a kadar mllnakua 
._ •• .,onu kltipliiiae •ermeleri llamchr. Talipler her kısma ait 
... akıu fUbaamelbai 5 lira mukabilinde Ankara ye Haydarpqa· 

• ftmelerclea, ICODJaJa ait alanlan aynca Konya veznesinden 
tle tedarik eclehllirler. 

Gaziantep vilayeti nafıa baş 

hendi liğinClen : 

•• 
mu-

Beher kilometram 100 lira heubile Kilis 01slahiye yolunda 10; 
Be.i-Achyaman yelanda 20 ye beher K. metresi 80 lira hesabile 
Aab~ • Pqaklprlsl yohm• 20 K. metroluk kımmlarmm 

:~tllar wmam mldllrhljllaıla olbaptaki talimab mucibince istilqafile 
-.ka femüyemiDin tamimi 25-6-930 tarihinden itibaren 20 gthı 
•clcWle aleat aurette mlubuya Yuedilmif Ye temmuzun 15 inci 
ı ihalesi mukarrer Hlunmut olcluğndan talip olanlann 
yeYIDi kadar V-allyet daimi eaclmenine ve faıla mal6mat 
almak iatiyenleria 8q m""-dillij'e m .. caatlan illa olunur. 

ydın san'at mektebi 
ütü den: 

lleldel ' idn "'-927, 927-9'l8, 928-9'29 aeaesi mea 'r•• 
...... ameleri veldleti celile t.rafmdan pderilmif oldujundan 

• 8"el levlii ipa me.ma Efwlileria teahh8tlil posta ilcretleri 
• hirlilde iç adet fototraf ft 50 lmrafhık damga pulaa 15 
.... ......, •ldep iclanline .......... el.-i iJb oluaar. 

haritam ile bet lata ye ..,ptteh kire haritalarmdan mlrekkep : J 
• • 

tam seri .. nde olac:aldlr. KıtaJarm uyut Y• tabii haritalanma : 4 • • a • 
ayn yeya beraber olmamada, mmttah kire ile 'Amerika kıtaauun • ~ ~ } 
hir YeJa iki ayn haritada pterllme8iade hir mahzur yoktur. ! Cl'Y.•H:i 1 

: 10 tWa) { ıef: s - Haritalarm eb'am upr1 90xtıo Gılacak .. ilmi, ttdrisl : ....,. 1 1 
loymet itibarile her tlrll kuarcla iri hahmacakbr. i Alı 11 Wııfrw " _,.. fiil 

4 - Ba suretle maarif Yelrlletiace harita nbyk istlyen 1üUer : '* .._ .._. : 
Aiaatoa 1930 gayeailte beis tertip etmif oldaklan TDrkiye bari· f 1~ ~ :Z =-~ ,.. 
talan ile kıta baritalan aerilerUKlea bezli Ye kometli iki takımm ••• •••••• eiffiW•M 
bir Wicla ile MUrif yekAJeti Talim ye T erhiye daireliae makhaz 
mukabilinde tevdi ecleeelderclir. 

Tetkike Yeilecek lata lmita ..Deriaia ya tam•mea •eya hltla 
seriDiD tahedilmit lıali h,aklrmda fUdr Yerecek 1111'ette hiç olmaua 

hir taae.Wa çizıi. JUi • ..m ltiharile tamam hir fekilcle matha ,.,~-----
olarak ..umm llamchr. ~ mtlaYedde Wiac:le slatlerilebi-
lir. Y .._ Tllfdye baritalan ikmal eclilmif olarak Yerilecektir. 
MllnecWe •We lrabal ecli ... lmitalana prcwaı....IUD h••madaaa 
ene! .............. pltbr. 

5- 8- A6 topfam ~ mlltehams hfr komlayona 
Wt.dr ... ft koWeywla h•ldcmda mlahet rapor ftrilen 
lleritalarm m"ıl..t ba il içhl !O EJlll 1930 tarihinde ppalacak 
......._,. l(ftlaak edehllec:elderdlr. 

6- Maa.baa prtlan aynca we ...... a11 zarfmcla DAa 
ohmacakbi. 

7 - Vflrlletçe haritalan Umt Ye teclrid kıymet noldai nuarm
claa ilk ~ maftfık slrlim tabilerin llaritalan Villyat lm-
81181 iduel9rlace ilk mektepler için ubll ahnmak lzere aynca vill· 
Jetlere de Ye taftiye edilecektir. 

1 Jandarma lma.IAt.aneel llAnları 1 
m&nakua 

Tarihi ptı saat 

15555 Çift dolak Bi-L: "lmalivesl 21·7·930paarteai 10 
12000 Takım lothk elbiae~ ! 
15555 Adet serpUf ~ ~ 
12222 Adet bput 2t-7-930puartesi 14 

Kamqa imalltbaaeye ait olmak 11ure yukarda cimi ve miktaf
lan yum melbasabD kapela wf mlmkaaa Ulalile lataahalu jan
d•rma imallthane8iace m.au,e.i ye mBaakan zamanlan bizalannda 
yualıcbr. Şartname Jandarma imalA•haneaindea verilir. Teklifname
DİD tarzı imlha prtnamede mtbaderiçtir. 

• • • 
1000 ill 1500 adet tahta -ddc kapalı zarf ualile utm alı

nacaktır mtınakau 22 t.emm 9.JO taribiacle aah glnll -t 14 te 

Fran11zca ve 
tecllr bir matmazel 
lut yapmak anusaacı-~ 
adresine mflracur. 

Zayi - Şebzadeblill-' 
aruuıda nUfus &elk 
mektep hOviyet vanıbm• 
tanlar Vıkıt mOdl~ltdl 

jandarma imalltlwıeaiDde ,apalacakbr. Şartname K~da imallt· ı..--------.-c -""';: .... 
haneden verilir. Teldifaameaia tana taluiri pıtnamecle mlla-
deriçtir. ı:----~----~.tlı-

Emniyet sandığı müdürlüğüaden: 
Muharrem Be,m 19778 ikraz namaralJ de7n aenecli mucibince 

Emniyet uamjmclaa iatlktu erlecliti mehlai mabhiliade Saachk 
namına merlma hahmaa Fatihte Dlls"2Ade mahalleaiade çamqara 
sokajmda eski 4 Ye yeni 23 aamarah Ye ohu tlç UfU1 ana &ze
rinde klrsir hir kattan ibaret biı' cl8kır,aıa tamamı Yacleai hita
mmda boram a.l_.emeal hueWle .._yeclep çakanlarak alta Jlz 
•be• Ura beclel .. kabm.cte •llfterW Ali Riza Bey namma 
kat'ı karanpdıilmif ile de mumaile,& makar dlkkhi teferrutdan Temmaanın;0,30 
imtİD& .,Wijiad- icra ··-- ...... tekrar yirmi ... slDll mt ...... ,. 
mtlddetle mlza7edeye Çikanhmf Ye 26 t ... m tarihine mladif ham .............. ~ _ 
cumartesi pi •t oa bette kat'ı kararma çekilmeli mukarrer 
hulun~ owa.ı.m:a.a blllp olanlann yeYmi muk6rda saat on bete •••'ul lllldllr=lteft"-et 
kadar Suaalc tclartılline mllracut eylemeleri ilAa olunur • 

k 


