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Okuyuoular1mıze takdim ettiQimlz 

haftalık " VAKiT,, ın l9inde 

muntazam bir forma halinde 

tekaüt kanunu vardır 
j 

Haftalık''V AKIT,, ı isteyiniz! 
Moskovadaki konferans 

Heyetimiz dün Ankaradan 
geldi, yann gidiyor 

Heyet azalan konuşulacak zirai ve baytari 
meıeleler hakkında izahat verivorlar 

AJdın meb'uau Mardin meb•usu 
2". Mazhar B. Ali Rıza B. 

Ma.ko,-ada açılacak olan zi- nna milteallik sıhhi mesail gö
,.ı ve baytari konferansa hfi- rilşülecektir. Şimdiye kadar biz
kametiiniz oamına iştirak edecek n Rusyaya ve Ru•yadan bize 
olan heyetimizin reisi Aydın çekirge geçmemiştir. Çekirge 
öl'@b'usu Ma~lıar Bey diln sabah meselesi lran murahhaslarile 
ubrimize plmiftir. Heyetin di- görOfDlecektir Iğdır pamuklarının 
ter azası olan Dr. Sallhaddin ihraç iskelesi Batum olduğu halde 
Mardin meb'usu Ali Rıza Beyler bu havalinin pamuklan buradan 
Ankaradan yarın geleceklerdir. değil, Trabzondan ihraç edilmek-
.~ün bir muharririmiz heyetin tedir. 

reıaı !'1•zhar Beyle görüşmüş, Bu yol ise uzun ve sapa oldu
mumaileyh seyahatleri hakkında ğu gibi: pamuklann maliyet fia
fUDlan aöylemiıtir: tını arttırmaktadır. Bir çok za-

.. Heyetimız Ali Rıza, Sala- manlar Iğdır pamuklan bu yüz
haddin, Pendik bakteriyolojiha- den ihraç edilememektedir. Son
aeai mDdilrü Sefik beylerden ra Iğdır ovasının temadisi olan 
mDrek1'eptir. Yarın Odcsaya Ermenistan topraklarında pamuk 
gidiyoruz. 10 temmuzda Mosko- ziraatine ehemmiyet verilmiştir. 
Yada Tilrkiye, Rusya ve İran Bu pamukların nakli meselesi 
htıldlınetlerinin İftirakile yapı- sirayeti emraz noktasından şaya
lacak olan konferans ta hazır nı nazardır 
bulunacağız • Konferansın Bütün bu meseleler görüşü
mllddeti tayin edilmemiştir. Me- lecek, tarafeyn arasında batle
aiain neticelenmesine bağlıdır. dilen mesail hakkında mukave
Ziral ve baytari meseleler gö- lenameler yapılacaktır. 
rilflllecektir. Ziraat meselesinde K&nferanıtan sonra Rusyanın 
çekirgeler ve pamuk hastahklan sıhhi ve baytari teşekküllerini 
hakkında mütekabil mücadele tetkik edeceğiz. Seyahat bir bu
eaasları, kara ve deniz hudutla. çuk ay sürecektir. 

Eyüp halkı, semtlerine tramvay yepılmac'ığı için vilAyete 
tilr iatld• verip Emaneti tikAyet etmitlerdir • 

• Gueteler • 

- ~ftndi111, ıu Şehreminlnı bu şey s3yleyin, bize tr.:ımvay yapttrmıJ or. 

Prinıler 
Ancak eylülde 

verilebilecek 

Liselerde spor yurtları açılacak 

Ankara; 2 ( T eJefon) - T Cf• 
viki sanayi kanunundan istifade 
eden milesseselere Yerilecek 
primlerin beyannameleri lkbıat 
Yekileti tarafından yeniden tet
kik olunmuf, bazılarının noksan
lan görülmllş ve mahallerine 
geri gönderilmiştir. Bu suretle 
primlerin ancak Eyllllde verile
ceği tahmin olunmaktadır. 

Mektep talebesi hariçte 
kulüplere giremiyecek ! 

Maarif vekaleti mekteplerde spor 
hayatını tanzim eden bir talimat

name yaptı 
Bu karar, bazı spor kulüplerini 

kuvvetten düşürecektir 

itilafnaırıe 

Tasdik kanunu 
neıredild.i 

Ankara, 2 (Telefon) - Neşri 

tarihinden muteber olan Türk -
Yunan itilaf namesinin tastiki 
hakkındaki kanun Resmi gazete
nin 1 Tem muz nushasmda inti
ıar etti. 

Etıbba odası 
Doktorlar ihtlıAa meıeleılnı 

tetkike lüzum görmlyor 
Etibba odası idare heyeti don 

toplanmıştır . Doktorların her 

Sen ~arardan sonra artık lr,alıipll!l't/tn çeTtilt«lc olan .gnçMf' 

türlü hastalığa bakmalan mese· 
lesi dün de içtimada görilşül
müştür. Esasen bu meselenin 
müzakeresine lüzum görülmemek· 
tedir. Zira "ihtisas vesikaları tas
dik edilmek üzere Sıhh "ye ve
kalı'~tine gönderilmiştir. 

Bu vesikalar gelince mesele 
kendiliğinden halledilecektir • O 
zaman doktorlar ancak ihtisa ~
ları dairesindeki hastalıklara ba
ka bileceklerdir. 

Etıbba . odası çarşamba günü 
tekrar toplanacaktır. 

1930 daktilo 

Muhtelif spor kulüplerine da
hil olup müsabakalara iştirak 
eden gençlerin bir kısmı mek
tep talebesi olduğu malumdur. 
Maarif vekaleti son gilnlerde 
orta tedrisat müdürlüğüne tabi 
mekteplere gönderdiği bir ta
mim ile orta mektep talebesinin 
hariçteki kulüplere intisabını ve 
bu sıfatla müsabakalara iştiraki
ni menetmiştir. Bundan sonra 
kulüplere müntesip kalan ve o
yunlara iştirakte israr eden Lise 
ve orta mekteplerle bun!ara mu
adil mektep talebesinin kayıtla
rı terkin edilecektir. 

Bu memnuiyete mukabil bü-

şampiyonluğu 
1930 daktilo müsabaka jüri heye------------

tinin,tesbit ettiği noktalar şunardır. Makinelerinızin mar-
1 - Müsabaka ı ı temmuz kasını ve CklaviJ1tdeı inizin 

sırasını pazar akşamına 
cuma günü sabahleyin dokuzda kadar Vakık müsabaka 
başlayacaktır. Müsabakaya itti· 
rak edenler mukaddema bildir· m ... murluğuna bıldıriniz. 
dikleri markada ve klaviyede makine ile çalışacaklardır. Pazar 
günü saat on beşe kadar marka ve klaviyelerini Vakıt idare
hanesinde müsabaka memurluğuna bildirilmesi lizımdu. 

2 - Müsabaka on beş dakika devam edecektir. Verilecek 
mevzu bir defa okunacak ve müsabıkların her birine birer matbu 
nümunesi verilecektir. 

Müsabaka şu suretle yapılacaktır: 
a) muayyen müddet zarfında verilecek yazıyı aynen yazmak 

(fakat vuruş adedi nazarı dikkate alınacaktır.) 

b) bir yalnış vuruşa mukabil tam vuruştan on vuruş ten
zil edilecektir. (beş vuruş bir kelime added lecektir.) 

c) Tashihler Fransada kabul olunan bart-m üzerinepir. 
ç ) Mücerret bir metinden ibaret ticari bir m !ktup nümunesi , 

Daktilo müsabakası
na girecekler 

Makinelerinin marka-
sını, klavivelerini11 ~ıra$ı
nı pazara kadar bildir
~lnler. 

yazdmlacaktır. ( Sürat tetkiki) 
d ) Şeridin muhakkak siyah 

kısmile yazılacak. 

e ) Hatalı hareketler müsa
bıkın hesabına geçecektir. 

f ) MüsabJkların yanında 

lastik bulunması şartbr. 

tnn mekteplerde spor yurtlan 
teşkili kararla~brılmış, bir de 
talimatname yapılmıştır. Bu 
yurtların tabii reisleri mektep 
müdürleri olacak, beden terbi
yesi muallimleri de kaptanlık 
edeceklerdir. 

Bu yurtlara mektep talebeıile 
muallimler ve müdürler gire
bileceklerdir. Talebe m~zun olur 
olmaz veya mektepten ayrılır 
ayrılmaz bu teşekkülden de 
ayrılmış addolunacaktır. 

Muhtelif mekteplerdeki spor 
yurtlarının bir kümesi bulunacak 
bunun riyasetine şehrin en kı
demli lise müdürü getirilecek. 
sn kıdemli b5ds9 tşsbiysej mu. 

Bu kadın katii değil! 

1,500,000 
l\':üsha basılan roman 

S. S. Van o·ne 

Şarlok Holmes mübdii 
Konan Vovel artık eser 
vazı yor. Onun verini 
Amecikalı 5. 5. Van 'Dine 

iufmuşiur. 

1&"811~11Bnı3-- ft. .. ,,_._ 
Pek yEkında 

"V AKIT,,sütunlarında 
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Maca~.~akımı LYAKIT TILCRA' TILIPOK~ 1 Memleket haberıerı 1 
~~~~~··~~~~§vHe•••aL.•aı,' Ş ı izmire vardı, musabakalar !la:= ... • .. - enaat •' 

yapacak 

lzmlr, l ( A. A. ) - Macar gençlik Yenı.. bı·r nı·zamname vun!ln Deı·sı·cunıhuru Mıllf fu tbol taktmı bugiın fstanbuldan J U il il 
şehrimize gelmişlerdir. Altay, Karşıyaka 

cpor kulubü ' e bu iki kuhibtin muhte· 
Jitile üç maç yapac.aklardır. 

allimi de müfettiş intihap o)u
nacaktır. 

Bu spor yurtları aralarında 
müsabaka yapacaklar, vekaletin 
tensip edeceği bir günde Türki
ye birinciliği müsabakaları da 
yapılacaktır. Bütün bu müsaba· 
kalarm gayet samimi ve dosta· 
ne bir:bava içinde geçmesi za
rureti tabıi olduğu cihetle, şayet 
bu hava ihlal edilecek olursa o 
zaman buna cür'et edenler 
mensup oldukları mektep idare· 
leri tarafından cezalandırılacak· 
lardır. 

Yüksek mektep talebesi iste• 
dikleri kulube intisapta serbestir. 
Eu talimatmname talebenin şuurlu 
ve müfit bir spor terbiyesi alarak 
yetişmelerini istihdaf etmektedir. 
Bu karar üzerine muhtelif ku
Juplerin kadolarında tadilat ya
pılması zarureti hasıl olacaktır. 

Bu emrin tatbiki spor kulüp
lerimizin bugünkü mevkilerini 
sarsacak ve futbolde birinci sı· 
nıf takımları ikinci dereceye 
düşürecektir. Çünkü birçok spor 
şubelerinde birinci sınıf kulüple
rimizin elde ettikleri muvaffaki
yetlerin en büyük hissesi doğ

rudan doğruya henüz mektepler· 
de okuyan genç ıporculann 

omazlarma yüklenmektedir. 
Meseli bugün Galatasaray bi

rinci futbol takımını teşkil eden 
oyunculardan Avni, Burhan, Re· 
bii, Kemal Şefik ve yeni takım· 
da yer almıya başlayan Asım, 

Hüseyin, Rıza Galatasaray lise· 
sinde talebedirler. 

Diğer kulüplerden de akhmı
za gelen isimleri sayalım: 

Fenerden Reşat, Fikret ve 
Kadri Ticaret mektebinde, Be~ i k
ta;tan Nuri lstanbul lisesinde, Na
zım Darüşşafakada , Hayati ve 
Şükrü Ticarette, Feyzi ve Eşref 
ecnebi mekteplerde talebedirler. 
vefada futbolcuların kısmı azamı, 

lsbnbulsporda Samih, Salahattin 
Hasan, Nihat, Kemal henüz li
selerde tahsil gören gençlerdir. 

Galatasaray, Beşiktaş, Fener, 
lstanbulspor kulüplerine mensup 
bilümum atletler hemen hemen 
tamamen güreşçi ve boksörler 
de kısmen mekteplidirler. 

zamanında Çemişgczekte bölük 
emini idim .. Sekiz gümüş me
cidiye maaşım vardı. Gül gibi 
geçinir, üstelik para arltmrdım. 
Şimdi nerede ?., Bu memleketi 
ıslah etse etse Mehti ıslah eder. 
Çemişgezekte evliyadan bir adam 
vardı.Şeyh lmat Efendi, o bütün 
bu günleri daha o zamandan 
keşfetmişti«Ben bu gidisi beğen
miyorum. » demişti de ben .. 

Niyazı Efendi infialle sözünü 
kesti: 

- O evliya Efendi şimdi 
mezardan kalksın da Cennetme
kana ait beğenmediği bir o gün· 
lere baksın, bir de bu günlerle de 
aradaki farkı anlasın .. 

Aktar Burhanettin Efendi bu 
s&zlere kızdı ı 

Hukuki kıymetlerini kaybeden tapu kayitleri 
naııl taıfiye edilecek ? 

ltilafnameyi bugün 
tasdik edecek 

Ankara, 2 (Telefon) - Tapu 
kayitlerinden hukuki kıymetle
rini kaybetmiş olanların tasfiye-

si hakkındaki 1515 numaralı 
kanunun 3 üncli maddesi muci-

bince tanzimi lhım gelen ni· 
zamname vekiller heyeti tarahn· 
dan kabul edilmiıtir. Bu kanu· 
nun birinci maddesi, tapuda mu· 
kayyet olup baıkalannan miilki
yetinegeçen musakkafahn ve bu 
hükümdeki bağ, bahçe ve arsa· 
ların 15, diğer arazinin 10 sene 
malik sıfatile nizasız ve hüsnü 
niyetle zilyetleri namına tesçil 
edileceğini emretmektedir. 

Yeni nizamnameye göre tapu 
defterlerinde yazılı olan bir gay· 
ri menkulün gayri resmi surette 
satım, bağışlanma, taksim bram ... 
pa ve emsali muamelelerle bq· 
kasının mülkiyetine geçtiği ve 

kanunu medeninin meriyeti tarihine 

dar musakkaf ve bu hOkümde 
bulunan bağ ve bahçe veya ar
ıalann 15, diter arazinin 10 se• 
ne malik aıfatile nizasız ve hüs
nü niyetle tasarruf altında bulun
durulduğu her hangi bir tasar· 
ruf muamelesi eınuında bir 
resmi makam ve ihtiyar heyet· 
lerince ihbar edilir veya zilyet 
tarafından bu yolda bir beyan 

vaki olursa tapularca evveli fUl)o> 
lar tetkik olunur: 

A) - Adi senet, zilyet lehine 
olup müruru zamana uğramıt 

ilam, tesçil yapılmamıt teıbit 

vasikaın, musaddak irade ve fer
manlar, kayitsiz maruf mUhnrln 

m ütevelli,sipahi, mültezim, temessilk 
veya senetleri,kayit.siz tapu,bazinei 

hassa senetleri, muvakkat tasar· 
ruf ilmühaberi, tapu defterlerin· 
den çıkarılmış kayit suretleri, 
mülkname, muhasebatı atika ka· 
lemi kaydı, mübayaa, istihkam, 
ihbar hüccetleri, evkaftan devri 
yapılmamış tasarruf kaydı. 

B) - Bunların tetkikinden 
sonra mevzuu bahis mahallin 

vergisini kimin vermekte olduğu 
varidat idarelerinden ıorulacak
tır. Zilyetlerin tasarruf müddeti 

- Açma kutuyu, söyletme 
kötüyü ... Dedi •• Adım batına 
hafiyeden geçilmezdi sokaklar• 
da.. Haddine mi düsmüf, ıöyle 
kahvede oturasında böyle ser
best serbest konuşasın; vallahi 
soluğu doğruca ya Zabtiye na· 
zırın ve ya Kabaaalın kar1111nda 
alırdın .• Atarlardı insanı eıek 
cennetine ... Artık akıllarına 

gelecek te seni çağıracaklar 

diye işin yoksa bekle ••• Hiç 
olmazsa bugün töyle karıı kar
ııya oturup iki kelime konuıu· 

yor, dertleşiyoruz • Bu da kir 
değil mi ?.. Her ne kadar mlita· 
reke olacak işler düzelecek de· 
dikse de iş, umduğumuz gibi 
çıkmadı, o başka mes'ele .• 

Niyazi Efendi cevap verdi z 

ve niza olup olmadığı tesbit 
olunacakbr. Bunlann neticesi 

151S numaralı kanunun birinci 
maddesinin emirlerine uymaz 
veya vesikalar ile hilafı Yeya 
hükllmsüzlüğil sabit olursa tesçil 
talebi reddolunur. Alakadar bu 
kararı Villyet komisyonunda 
tekrar ettirebilir. O da ret ka· 
rannı tasdik ederse mahkemeye 
müracaat eder. Eğer vesikalar 
Zilyedin lehinde ise keşif yapı
lır. Keıif raporu diğer alikadar
lann itiraznameleri ile beraber 
Viliyet komisyonuna gönderilir. 

Ziliyetler arasmdaki tedavülle 
muayyen müddetlerin dolması da 
şayanı kabuldür. Ancak bunlar 
arasında da niza olmamalıdır. 

iptal ediliyor 
Eski harflerle yapılan 

müracaatlar 
Ankara, 2 (A.A.) - 929 ha· 

ziranmın birinden itibaren Arap 
harflerilc vaki olacak resmi ve 
hususi hiçbir mUracaatın nazarı 

dikkate alınmıyacağı evvelce 
ilin edildiği halde el'an bazı 

kimseler tarafından mezkür harf
lerle hükumet makamabna mll· 
racaat vaki olmaktadır. Bu bap· 
taki kanunun dördüncil maddesi 

mucibince Türk harflerilc yazıl· 
mamıt olan resmt ve hususi hiç· 

bir mUracaatın muameleye ko· 
nulmıyarak iptal edilmekte oldu
ğunu ve edileceğini bir kere da· 
ha beyana mezunuz. 

lskenderiye hattı 
lzmlr vapuru 11 temmuzda 

hareket edlvor 
fstanbul, 2 ( A. A. ) - Seyrlsefaln 

idaresi ı ı temmuz cuma gününden itiba· 
ren ı~tanbul ile lskenderlye arasınba .5e· 

ferler icrasına başlıyacaktır. Her hafta 

cuma günü lstanbuldan f skenderiyeye ''e 

Atina, 2 (Hro) - Yunan rei
cümhuru yarın Türk • Yunan 
itilafını tastik edecek, itilifname 

sureti cumartesi günü resmi 
gazetede neşredilecek ve pazar 
günn musaddak nüshalar Tür-
kiye sefiri ile Yunan hariciye 
nazırı arasısnda taati edilecektir. 

İstanbuldaki 
Yunan emlaki 

Dostane mauıkerelerle 
halledilecek 

Atina, 2 (Apo) - Yunan 
mübadele baımurahhası M. F o
kas itilifname mucibince sahip-

lerine iadesi llzım gelen latan· 
buldaki Yunan emlikinin müte· 
rakim ·kiralannın tahsiline teşeb-
büs edilmesi meselesini muhtelit 
mübadele komsiyonu nezdinde 

mevzuubahıettirecektir. Diğer 
bazı haberlere göre bu mes'ele 
Tevfik Kamil B. ile M. F okas 
arasında dostane bir surette hal
edilmek üzere bulunduğu cihetle 
bitaraf Azaya mUracaat edil· 
miyecektir. 

Celal ve Mahmut B. ler 
İzmir meb'usu ve 1~ bankası 

müdürü umumisi Celal Beyle "' '' 
Siirt mebusu ve bankanın mec
lisi idare reisi Mahmut Beyler 
bugün öğleyin Köstenceye gide
cek olan Romanya vapurile Bu
dapeıteye gideceklerdir. 

Tütün mehaulünde bereket 
izmir Ak.hisarında husust muhabiri· 

mlzden: 

Bu yılki tlitün mahsulü çok 
temiz yetişmiştir. TUtün kum· 
panyalarında iştihalı faaliyet ve 
hareket görülüyor . Öbür mah
sullerde de feyizli bir mebzu
liyet vardır. 

çarşamba gUnü l~kenderiyeden lsranbuta 1--------------.ı 
Doktor Şev ki Bey yarınki 

munrazaman sefer yapılacakar. ilk sefere 
nushamızda spgrculara cevap 

seyrısefaln idaresinin en lilks ' 'e seri verecek 
gemisi olan fzmir vapuru tahsis edilmiş-

tir. 

- ilkinde de sonunda da işte 
kirımız bu hürriyetten.. Ağız 
kavaflığı yapmak.. Bot hürriyet 
karnımızı doyurmıyor Burhan 
Efendi. 

Jandarma mütekaidi Hüseyin 
Efendinin tekrar derdi taze
lendi: 

- Doğru diyorsun Niyazi 
Efendi!.. Benim maaıım kaç 
kuruı Allah aşkına, bugün ayın 
on sekizi .. Daha geçen aya ait 
maaşı almadık .. Ben tekailt 
maaşını almadıktan sonra hürri
yet ha varmıı , ha yokmuş ... 
Bana vız gelir .• 

Niyazi Efendi onu teselli etmek 
istedi: 

- Maaş işini ecnebiler ele 
alacaklarmıt diye bir söz işittim. 
Eğer bu olursa o vakitler işler 
düzelir. Görmüyor musunuz ya· 
bu, heriflerin katırlanna yedir· 
diklerini bizim değme Beyimiz, 
Efendimiz bulamıyor. Bu zaman· 
da.. ÜzUlmle besliyorlar herifler 

o katırları.. Onun için fıstık gibi 
hayvanlar .. 

Kahveye yalpa vurarak izzet 
Kaptan girdi • Tam manasile 
olğundu. 

Aşağıda Mehmedin meyhane
sinde kafayı eyice tiltsülemişti. 

Mebmedin meyhanesindeki rakı 
gerçi fena idi ; fakat ne olursa 
olsun, içtiği meyhane, Dimitiri· 
nin meyhanesi değil Mehmedin 
meyhanesi idi • 

Kaptan, Yakonun, hele Dimi· 
mitirin elinden gül suyu içmek· 
tense Mehmedin elinden zehir 
içmeği müreccah bulurdu. iki 
tek attı mı, dilnyaya ferman 
okur, batını sallayarak : 
" Buvvvvvvl .• ,, dedi mi karıısın
da olanları titretirdi .. 

O gece de Mehmedin meyha· 
nesinde içtikten sonra biraz 
meze almak için köylçine çık· 
mış, bir Türkilr. idare ettiği 

tiyatronun kapısında Türk bayra· 
ğmm yanında bir Fransız bay• 
rağının asılı olduğunu görtince 

f zmirde bir ltalyan iki 
kızını berbat etti 

lzmirde Alsancakta Burnuva 
caddesinde oturan İtalyan teba-
sından mimar Civanni isminde 
bir adam 18 yaşındaki kızı An· 
jel ile 16 yaşındaki Polondayı 
bir zevce gibi kullanmıt ve biri· 
sini altı aylık hamile bırakmııtır. 
iki betbaht kız hadiseyi bir is-

tida ile lzmir müddei umumili· 
ğine bildirmişlerdir. 

Bu görülmemiş şenaat hak· 
kında "Yeni Asır,, refikimiıİD 
verdiği tafsilita göre bu aile 
evveli lstanbulda bulunuyorlar· 
mış, kızların anneleri hafif met· 
rep bir kadın olduğu için kız· 
lar mes'eleyi babalar1Da anlat· 
mışlar ve giiya bu işe kızan 
Civanni kızlarını alarak lzmire 
gelip orada yerlqmiştir lzmirde 
bir iki ay sakin geçmiş, kızlan 
için ıeni bir ihtiraı buymağ'a 
başlıyan a,lçak baba kıılannı bir 
akşam afyonla uyuttuktan sonra 
büyük kızını berbat etmiş ve 
tehdit suretile altı ay zevce ıi· 
bi kullanmıştır. 

Bundan sonra kllçllk kızına 
tecavüze başlamış, bunun üze· 
rine iki kız faciayı ihbara ka· 
rar vermişlerdir. Müddei umu• 
milik işe vaz'ıyet edince Civan· 
ni lstanbula kaçmıştır. Sefil 
baba yakalanınca İzmir Aitr 
ceza mahkemesine verilecekm: , 

Bursada da bir facia 

oldu 
Bursada Hisar denilen meY

kide de kanlı bir vak'a olmuı 
bir baba oğlunu, kızını ve ken· 
dini vurmuştur. Baba Gemlik 
muhasebei hususiye tahıildan 
Arnavut Hasan Ef. dir. Oğlunun 
ismi Aptullab, kızınınki Firuze· 
dir. Facia sebebinin, ailesi efra· 
dının müsrifliğine kartı Hasan 
Ef. nin duyduğu hiddet olduğu 
söylenmektedir. Aptullah derhal 
diğerleri de hastanede ölmüt· 
lerdir. 

Tirede bir cinayet 
Tire eşrafından Rüstem aiann 

babası Mehmet ağa köye bq 
dakika mesafede öldilrlllmUşUlr. 
Cinaydin paraya tamaan yapıl• 
dığı anlaşılmaktadır. 

lzzet Kaptan çileden çıkmıştı .• 
Kapıdaki adama bağınyordu: 
- Olan!... Çağır bu tiyatro· 

nun sahibi olan herifi .•• 
Elini arkasına kavuşturarak 

tiyatrocuyu beklemişti •. 
Tiyatronun sahibi daha kar

şıdan Kaptanı görünce, haber 
getirine: 

- Bulamadım de •. 
Diye nefes nefese ı6ylemif 

ve sonra tiyatronun arka kapı• 
ıından kaçmıştı •. 

Kaptan, haber getiren adama 
bağırıyordu : 

- Söyle o terese.. Ya adını 
değiştirsin, ya milletini .•• Kapı· 
ıında bir Tilrkiln iımi olan bir 
tiyatroda bu bayrak aıılmaı, bu 
işte böyle alınır ve böyle par
çalanır ••• 

Kaptan, bunu demekle bera• 
ber kaldırıma kadar uzanan 
Fransız bayrağına asılarak onu 
elinin bütün hızile koparmıı, 
sonra etrafına bakınmıştı. 

( Bitmedı) 
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Binlerce fakir veremli her 

türlü yardımdan uzak! 

Resmi teıekküller hususilerden, hususi teşek
küller, resmiler den medet umuyorlar 

Vuem mücade:e cem;reti resi 
Dr. Ali Pş. 

Şehrimizde fakir halk için bir 
,erem hastanesi bulunmaması, gün 

geçtikçe kendini hissettiren feci 
bir eksikliktir. Bu yüzden hemen 

bütün fakir veremliler sokakta 
kalmakta, hem kendileri kur-
tulamamakta, hem de saçtıkları 
mikroplarla diğer sıhhatteki a
damları zehirlemektedirler. 

Emanetin yaptıracağı hastane
nin arsası bile tesbit edilmemiş
tir. Fakir hastalar için Büyükada 
ve Heybeli sanatoryomlannda 
ancak 14 yatağı vardır. Bu ya
taklar dolu olduğu için Emanete 
müracaat eden her veremli ta
biatile reddedilmektedir. Bu 
&urdıi:le timdiye kadar 1000 den 

ziyade hasta geri çevrilmiştir. 
Bu hastalara bir çare bulu-

.-ıp bulunmayacağı hakkmda 
dün bir muharririmiz veremle 
mücadele cemiyeti reisi Ali Pş. 
ile görüşmüştür. Ali Pş. demiş
tir ki: 

- Maalesef veremJilere yar
dım etmek için paramız yoktur. 
Biz halktan alacağımız para ile 
ancak veremlilere bakabiliriz. 
Asıl halk bize yardım etsin ki 
Biz de veremliJere yardım 
edelim. 

Vilayet Sıhhiye müdürü Ali 
Rıza B. de bunları süylemittir: 

- Bugünkü teşkilatla filha
kika veremlilere bakmanın imka
na yoktur. Herşeyi, her hizmeti 
resmi teşekküllerden istemek 
doğru değildir. 

Çünkü nihayet dairelerin bir 
bütçesi vardır. Bununla ne ya
pılabilir? 

Her memlekette cemiyetler 
kendı aza]arını, cemiyetin para
sile tedavi ettirirler. Bizde bu 
niçin yapılmıyor? 

Veremliler~ yer bulmak, tedavi 
etmek için yalmz resmi teşekkül
lerden istiane etmek kafi değil. 
Şimdiki halde şehremanetinin 
yaptıracağı hastaneyi beklemek 
lazımdır. 

Sarhoşluk yüzünden bir facia 

O sküdarda bir genç tabanca 

ile bir garsonu öldürdü 

Hadise gece yarısı cereyan etmiş, 
katil derhal yakalanmıştır 

Son günlerde cinayet vak'a. 
arı artma~ tadır. On beş gün 
ıarfında iki komiser bir sabıka
lıyı, bir polis bir sandalcıyı, bir 
balıkçı da karısını öldürdü. Daha 
bunların tahkikatı ikmal edilme
den evvelki gece gene bir kan
lı vak'a ile karşılaştık. 

Bir genç sarhoşlukla bir gar
sonu öldürdü. 

Bu hususta aldığımız maluma· 
ta yazıyoruz: 

Maçkada oturan Behiç B. ..is
minde bir genç evelki gece Us
kUdara geçmiı, İnşirah bahçesin
de oturmuıtur. Gece saat üç bu
çuğa kadar bahçede rakı içen 
Behiç bey iyice sarhoş olmuş 
aaat dörtte bahçe kapanınca se
sini çok beğendiği hanende Me
tihati ve kırnatacı Neı'eti ya-

nına alarak bir otomobile bin
miş ve Çamlıcada Avni efendi
nin Sefa gazinosuna gitmiştir. 

.Gazinoda Behiç Beyin oturma
sına garson Ihsan ve Aleksan 
tarafından mümanaat edilmiş, 
kırnata çaldırmaaına ise büsbü· 
tün mümaneat edilmiştir. 

Garson Aleksan bilhassa u• 
yuyacaklarını söyliyerek fazla is
rar etmiş, bu yüzden Behiç bey· 
le aralarında kavga çıkmıştır. 
Behiç B. biraz sert davranmış 
Aleksanı tokatlamış bunun Uze~ 
rine Aleksan bıçak çekmiştir. 
Garsonun elinde bıçakla üzerine 
atıldığını gören Behiç B, taban
casını çekmiş, iki el ateş etmiş 
kurıunlardan biri(kalbine isabet
ederek Aleksanı öldiirmüştür. 
Behiç B. yakalanmıtbr. 
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Denizcilik işlerinde garip kararlar 
Yazan: Cem 

- 4 temmuz kayık yarışhırı 

hakkında mıntaka denizcilik he· 
yetince ittihaz edilegelen karar
ların son şeklini 24 haziran ta
rihli tamiminizde okudum, ve 
kürek sporlarında medeni dün
yada mer'i usullere iltifat etmi· 
yerek indi mülahazalarla hüküm
ler ihdas eden hey' etinizi yanlıt 
kararlarJan sıyanet etmek saa· 
detinden daha çok zaman mah· 
rum kalacağ'lmızı teessüfle gör
düm. 

Tamiminizi başdan nihayete 
kadar tahkik etmeğe zaman 
müsait olsa idi Uç buçuk satır 

içine sığabilen zühul ve hatala
larm miktarına ve hele ne ipti
dai mevada bile saik olduklarına 
siz de faşardınız. 

İşte çok küçük bir iki misal : 
Tamimlerinizi kah kulüplere 

kah deniz kaptanlarına tevcih 
ediyorsunuz; ııuntaka denizçilik 
heyetine ancak kulUp reislerinin 
muhatap olabileceklerinden fÜp
hemi ediyorsunuz. 

Bilirsiniz ki kürek ıstılahında 

"tek,, kelimesi kürekcinin iki e
lile bir kürek çekmesini ifade 
eder; bir kürekçinin iki kürek 
çekmesine alem olan (çifte) nin 
mukabilidir. Demekki (tek çifte) 
denemez nasıl 2 çifte, 3 çifte 
diyorsanız öylece bir çiftle de
seniz murat ettiğiniz sandalı 
ifade etmiş olursunuz. Bu küçük 
miaalleri keHme oyunları addet 
meniz mümkündürt beis yok 
maksat zühul ve hataların hudu
duna hep birlikte erişmek, hay
ret ve yesimizin muhik olduğu· 
nu size kabul ettirmektir. 

Bir misal daha getireceğim, 

kabilse şaşmayın! ... 
Yukarıda medeni dünyada 

mer'i usullere iltifat etmediği
nizi söylemiıtım; itirafa mecbu
rum ki son tamiminizde bütün 
garp memleketlerinde mer'i olan 
bir kaideyi aynen alarak diğer 
muharreratımzl süslemişsiniz, fa
kat şaşmamak miimkünmüdür ki 
beynelmilel talimatnameden ter
ceme edilmiş, yegane aldığınız 

bu pek doğru kaide, sizin elini
ze geçince, fahış bir hata olu
yor 1.. Bahsetmek istediğim ser
diimenlere ait olan atideki mad
dedir: 

" (B. M.) Nizamnamesi muce
bince serdümenler, kıdemsiz, 
müptedi, ve saire gibi kayatlar 
yoktur; yalnız serdümenler Elli 
kilodan nokaan olamaz. 

Elli kilodan noksan iseler fıta
lara azami 10 kiloya kadar 
ağırlık konur. 

Bakımz! r.eden bütün dünya 
için doğru olan bu kaide sizin 
tarafınızdan kabul edilince hata 
oluyor? Garp memleketlerinde 
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' müsabakalara iştirak eden kürek
çiler birbirinin aynı vasıtaları, 
yani merakibi kullanmak mecbu
riyetindedirler. Bu vahdeti 
temin için, nizamnameler, yarış 

merakibinin tulünüt küpeşte ve 
su kesimindeki arzlarını, umkunu 
hatta kaç tahta ile :caplanması 
lazım geldiğini ve nihayet sıkletini 
tesbit etmiştir. Bu kadar itina 
ile tesis edilen müsavatın dümen· 
cilerin sıkletlerinde bulunabile
cek müessir bir tefavüt ile ihlal 
edilmesine elbet cevaz verilmez. 
Bundan dolayıdırki sizin suya 
sabuna dokunmaz zannile ve 
kararlarınızı süslemek maksadile 
aldığınız o madde orada vaz 
olunmuştur. 

Halbuki bizde vaziyet Garp
tekinin ayni midir? Yarış yerin
de sıralanan, faraza bir çifte 
fıtalara baksanız görürsünüz ki: 
Biri veya ikisi 0,70x 6,60 eb,a
dmda ve 40 ·ıe .45 kilo ağırb

ğında oldukları halde yanlann
daki, mesela Beykoz fıtası 

0,90X7,10 eb'adında 60 kilo 
sıkletinde Haliç kulübünün fıta
sı ise 0,95 8,30 ve 75 kilo sik 
!etindedir. işte yan yana sıra
lanmış irili ufaldı bu fıta1ar bey
nindeki cüsse farkından, ve bu 
farkın tekne sür'atlerine olan 
tesirinden sarfınazar, yalnız siklet 
farklarını ve neticesini teemmül 
eden ve söz söyleyen Haliç ku
lübü kos koca fıtasile, mesela 
G. S. veya A. O. fitalan ara
sında aleyhindeki 30-35 kilo a
zaltmak için 40 kiloluk bir dü
menci koysa siz hemen üzerine 
üşüşüp dümencisinin altına on 
kiloluk bir ağırlık mı ilave ede
ceksiniz? .•. Ve böylece müsava
tı tesis ettim, doğru bir iş gör
düm 1 iddiasında mı bulunacak-
tmız ? 

Diyebilirsiniz ki: «şayet o 
hafif dümenci Haliç fıtasında 

değil de karşısına çıkan ve zaten 
hafif olan fıta da bulunursa mü
savatsızlık ziyadeleşdirilmiş ol
maz mı? " Varsın olsun müsa
vatı nasıl olsa tesis edemiyecek 
olduktan sonra heyetiniz işe ne 
diye müdahale eder ? Biraz fazla 
biraz eksik, bozuk bir kantar 
yine bozuktur 1 Bahusus yarış 
vasıtaları arasında bir vahdet ve 
müsavat bu!unması lüzumuna 
kani olsaydınız günlerce nefes 
tüketerek bu sene hiç olmaua 
bir tek vasıtayı, faraza bir çif
teleri tevhit edelim, bir tek ya
rıf ta olsun hakiki galibi ve mağ
lubu tayine imkan buJalım ,, tar
zındaki tekliflere muarız kalmaz
dınız. İşte görüyorsunuz ki bey
nelmilel nizamnameden aldığınız 
bu biricik madde ( kel başın 

ilstilndeki şimşir tarak ) gibi gö-

ze batan bir hata olmıyor. Bu 
itibar ile size onu tavsiye eden, 
müteveffa denizcilik f ederasyo
numuzun son azası ve halen 
türbedarı olan Rıza beye, zuhul
leriniz silsilesine bir yenisinin 
ilavesine sebep olduğl! için ser
zenişte bulunmak hakkınızdır. .. 

Mukarreratımızı baştan başa 
tahlil etmiye imkan ve zaman 
olmadığını söylemiştim; Hepsin
den sarfınazar ederek yarış me
safelerine ait olanlara geliyorum. 
Geçen 1929 senesi mıntaka ya· 
rışları mesafeleri şöyle idi : 

k ıdemliler müptediler hanımlar 

1 çiftt: 1200 1200 800 
2 " 1600 1600 1200 
3 ,, Çubuklu-Beykoz 2000 1600 

2 a§ustos 1 929 yarı,ıarı 
kıdemliler müptediler hanımlar 

çifle 1200 yarda 1200 Y. 600 Y. 
2 ,, 1600 Y. 1600 Y. 800 Y. 
3 ,, Çubuklu-Beyko:r. 2000 Y. 1200 } . 

Bu sene yarışlarının da hiç 
olmazaa ayni mesafeler üzerin· 
de icra edileceği meczum idi. 
Hatta haziranın 15 inden sonra 
bir gün tif ah en bunu teyit etti
niz. O günden 24 Hazirana ka
dar bir hafta zarfında akbnıza 
ne geldi ki 24-4-930 tamiminiı
de mesafeleri tezyide lüzum gör
dilnüz ? Sakın üç şamandıra ek· 
sik bulmuş olmayın. 
Mesafe: T ek (?) çifte 1200 

ıu • 1600 
Üç ,, Çubuklu • Beykoz 

lsbu mesafeler kllçilk, hanım, 
milptedi ve kıdemsizler için dahi 
(muteber (?) dir.) buyuruluyor. 

Bu işle meşgul olanların bil
mesi lazımdır ki bilcilmle ıera
itile ve mesafesile malum olan 
yarışlara hazırlanan kilrekçiler 
laakal 4 ay müddetle tedrici ve 
muayyen merhaleleri olan bir 
idman takip etmek mecburiye· 
tindedir. Demek ki yarışların 
arefesinde yarış mesafeleri tez
yit veya tenkis edilemez. Bahu
sus bu gibi tebeddülleri vehleten 
emredenler bir kulübe de men· 
supsalar ( kendi arkadaşlarına 
gizlice bu mesafe üzerinde id
man yaptirdı bizi de son daki
kada haberdar etti ) gibi haki
kata mutabık olmasa bile hatı
ra gelebilecek düşüncelere ve 
dedikodulara bais olabilir. Em
rettiğiniz yarı.j mesafeleri ile 
geçen seneki mesafeler arasın
daki farkm azametini anlamak 
için bu mesafelerin " küçükler 
sınıfı istikbal düşünülerek ihdas 
edildiğinden 18 yaşını tecavüz 
etmemeleri şarttır n dediğiniz 
ve bu tarzı tahrire göre 16-17 
yaşındaki çocukların bile dahil 
olacakları sınıfa ve hanımlara 
dahi şamil olduğunu -düşünmek 

(Lut/en 54yfayı çe11irini 
d 
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İranlıların 
(Anadolu Ajansı) Ağrı dağı şe

kaveti hakkındaki malum tebli· 
ğini gazetelere verdiği vakit bu 
meselede lran komşumuzun mes -
uliyeti bulunup bulunmadığım 
tetkike muhtaç bir nokta olarak 
göstermiştik. Bizim kanaatimize 
göre Şark komşumuzun bu 
husustaki mes'uliyeti açıkbr. 
Çilnkll Ağrı dağından Şark hu
dudundaki köylerimize zaman za
man taarruz eden eşkıyanın Iran 
topraklannda silah.landıklan mu
hakkaktır. 

Bizim bu kanaatimizin ne ka
dar yerinde olduğunu anlamak 
için Istanbuldaki resmi İran 
mahafilinden alınarak dünkü 
(V akıt) ta neşredilen malumatı 

biraz dikkatle okumak kafi 
gelir. 

Resmi Iran mabafili şu haki
kati itiraf ediyorlar: 

Ötedenberi eşkiya yatağı olan 
Ağrı dağından yalınız Türkiye 
topraklarına değil, Iran köylerioe 
taarruzlar vaki olur. lran hüku
meti bu gibi eşkıya taarruzları
nın önfine geçmek için bunlarm 
bir kısmını para ile tatmin ede
rek ve kendilerine icabettiği 
kadar silah vererek diğerlerinin 
üzerine göndermek siyasetini 
tatbik etmiştir. Fakat bu tedbir 
ile Ağrı dağındaki şekavet bas
tırılamamıştır. Bilakis lran hü
kumetinin \'erdiği silahlar ile 
Ağn dağı baıtan aşağı müsellah 
bir şekavet yuvası haline gel
mıştir. 

O halele şimdi ne yapmak 
lnzımdır? 

Iran hükumetinin bu hususta 
ne düşündüğü henüz malum de .. 
ğil imiş • Fakat f stanbuldaki 

İranlılar. kısım kısım ellerine si
lah vermek suretile tenkil edile
miyen Celalilere nasihat edilirse 
yola getirilebileceklerini ümit 
ediyorlar imiş 1 

Bu sözleri yazar iken bazı 
muhterem okuyuculanmız belki 
latife ettiğimize hükmederler. 

lAzımdır. Burada hatırıma şu 
fıkra geldi. 

Eski zamanlar cebabiresinden 
biri "vurun herife bin sopa,, di· 
ye emretmiş, adam gülmüş, "ne .. 
gülersin,, diye sormuş, öteki ce· 
vap vermiş " ya sen ömründe 
sopa yememişsin veyahut sayı 

saymasını bilmiyorsun ! ,, 

Bir metre veya daha ziyade 
genişlikte on, on bir metre u
zunluğunda haşa yarış vasıtaları 
değil, ancak eski devir kibar
larmm tenezzüh sandalları veya 
onların kopyaları olan tekneleri 
şirket vaporlarının 18 dakikada 
katettikleri bu mesafeye sürük
lemek için kaç kürek çekmek 
lazımdır ve beher yarış küreyi
nin kilogram metrelik bir kuv
vet mecmuunun nasıl bir ac..~de 
baliğ olacağından haberiniz var 
mı? olsa idi bu muazzam kuv
vet ve zahmetle 16-17-18 ya
şındaki neşvünUmaları tamamlan
maktan çok uzak çocuklar ara
sında hiç bir mlinasebet olmı· 
yacağını da bilirdiniz. 

Zihninizi fazla yormamak için 
kayıktan ve kürekten daha ziya
de anlıyacağınızı rrıemul etmek 
istediğim bir spordan, at yarış· 

mes'uliyeti 
Fakat bu meselenin latifeye ta
hammülü olmıyan bir mevzu ol
duğunu biz de pek iyi biliriz. 
.Onun için bahsettiğimiz sözlerin 
tamamen resmi İran mahafilin· 
den işitilmiş fikirler olduğunu 

bir kerre daha temin ederiz . 
Bazı Avrupa devletlerinin müs

temleke idaresinde müracaat 
ettikleri birbirine düşilrme siya
setini İranlı komşumuz çok yan
lış olarak Ağrı Celali aşiretleri 
hakkında tatbik etmek istemiş
tir. Fakat nihayet kendileri 
de anlamışlardır ki bu tarzdaki 
hareketleri ile büyük bir hataya 
düşmüşlerdir. 

Fakat bu tefsir İran hükume
tinin Türkiyeye kartı samimi bir 
dost talekki edildiğine göredir. 
Böyle olmadığı takdirde lranın 
hareketini memleketimize karşı 
bir düşmanlık suretinde ifade 
etmek lbım gelir. O halde ken-
disi ile dostluk misakı aktet· 
miş olduğumuz İran komşumu
zun samimiyetinden şüphe mi 
edeceğiz? · 

Maamafih Iran hükumetinin 
Ağn Celalilerini teslib etmiş 
olmasından Türkiye aleyhine mü
teveccih herhangi bir sui niyet 
bulunmadığını kabul edelim. 
Bu takdirde bundan sonrası 
için komşumuz tarafından nasıl 
bir hattı hareket takip edilmek 
lazımdır, bunu düşünelim. Zan
nediyoruz ki yapılmak lazım gelen 
şey lstanboldaki İran mahafilinin 
düşündüğü gibi silahlı Celili 
eşkıyasına nasihat hey' eti gön
dermek değildir. İran komıumu
za düşen vazife evvelce bu eş

kıyaya dağıtbkları silahları elle· 
rinden tekrar geri almaktır. Bu 
da ancak Ağrı dağı şakilerinin 
tenkilinde Türkiyeye yardım et
mekle mümkün olabilir. 

İran hükumeti Türkiye büku· 
meti ile samimi bir surette teş
riki mesai ettiği tak dirde bu 
mes'ele pek kısa zamanda ko
ayca haledilir. 

)arından misal getireyim. Elbette 
işitmişsinizdir, 6000 metrelik at 
yarışları vardır! 3 yaşındaki tay

lan da yanşa sokarlar, fakat 
onlann 6000 metrelik yanşa so
kulduklarını hiç duydunuz mu ? 
Birisi kalkıp ta size 3 yaşındaki 
tayları da 6000 metre koştur
malı dese! Siz ona deli mi oldun 
demez misiniz? 

Herhangi bir maksatla, kalkar 
ortaya eşi emsali olmıyan bir 
karar, bir hüküm, bir kaide 
atarsınız: «Bir kürekçi ancak iki 
yarışa girebilmek hakkını haizdir. 
dersiniz ve bundaki muzmar mak
sadı gizlemek için "bizim kürek
çilerimiz Avrupanınkilere benze
mez, zaiftirler, az gıda alırlar, 
dersiniz. Yaşını başını almış kı
demli kürekçilerimizi. pek ala 
başarabilecekleri bir işten ala· 
korsunuz, sonra döner çocukları 
ve genç kızları 3000 metrelik 
yanşa mecbur edersiniz! 

Bu ne perhiz, bu ne lihna 
turşusu? 

Çocuklarımızı ve kızlanmızı ta 
Çubukludan Beykoza kadar ya
rıştırmıya kalkmakta bir kastı 
mahsus yoksa, çetin bir cehaletin 
hayratlığı görülebilir. Biz bizim-

Günün siyaseti : 

Sar- havzası meselesi 
DUndenberi Almanlann Ren 

eyaletinde büyük şenlikler 
yapılıyor. ,. Versay ,, muahedesi 
mucibince Fransız, lngiliz ve Bel
çika kıtatı tarafından işgal edil
miş olan Ren mıntakası haıiranın 
son gilnü tamamen tahliye edil
di. Ana vatana kavuşan şehirle-

~ rin kaffesi parlak merasim yapı
yor. «Mayans,,e M. "Virt., 0 Trev,,e 
M. "Fonkerar,, '•Spir,,e M. "Trev
rayuns., gitmiflerdir. Altı tem
muzda "Kel,, de yapılacak mu
azzam ıenliklere "Hindenburg,, 
bizzat ittirak edecek ve hariciye 
nazmi "Fon Körti8os,, bir nutuk 
söyleyecektir. 

Bu ıenlikler arasında bir şi-
ki yet sayhasının yilkıeldiğini de 
unutmayalım. "Ren,, mıntıkasını 

tabliye ettirmeğe muvaffak olan 
alınanlar şimdide "Sar,, havza
sı hakkındaki kararın uzamasın
dan şikayet ediyorlar. 

Filhakika eğer "Sar,, havzası 
hahkmda bir itilaf husule gelip 
bu günlerde Cemiyeti akvama 
sevkolunursa cemiyet mezkur 
itilaf hakkında bir karar vere
bilecektir. Eğer itilaf gecikecek 
olursa "Sar,, havzası ancak 
1932 de Almanyaya avdet ede
bilecektir. Almanlar havzanın 
reyiam suretile 1935 de Al
manyaya avdeti mukarrer iken 
iiç senelik bir mühlet için feda
karlığa lüzum olmadığı kanaati· 
ni besliyorlar. 

Cemiyeti akvam eylülde top
lanacağına göre Fransa hükumeti 
Sar hakkında aktedilecek itilafı 
ya meclise lastik ettirmeden ce
miyete göndermeğe ve yahut 
tehire lüzum görecektir. 

"Tardiyö ,, kabinesinin tasdik 
ettitmedetı Sat hakkında akte· 
deceği itilafı cemiyete sevket· 
mesi pek de varit değildir. Fran• 
sız meclisinin temmuz ortasında 
dağılacağına göre meclisin ka
pa!1,nasından evvel itilafın tas-
dik edilerek sevki imkansızdır. 

Bundan başka itilifin halli 
henüz kuvvei karibeye gelme
miştir. Fransıılar "Sar,, maden-
lerinden bir hisse talep eyle· 
dikleri halde Almanlar buna 
kat'iyen muanzdırlar. Bu vaziyet 
dahilinde ıeri bir uzlaşmaya 
intizar abestir. Hülasa diye• 
biliriz ki Ren mıntıkasının tahli-
yesi iki komşu hükumet ara
sında beklenen mukareneti te
min edememiş belki Almanyanın 
mütalabe kapısını tezyit ve Fran· 
sızlarm itilaf girizligini takviye 
etmişıir. 

M. Gayur 

kileri tabiidir ki böyle bir 
nadanlığa zebun etiniyeceğiz. 

Fakat eminim ki memleketin mü
diranı ve Mübeccel Hanımm bir 
kaç kilo kaybetmesi önünde 
isyan eden heyetleri memleketi
mizin bütün çocoklannı, muzir 
karannızın tahakkukundan sıya
net ederler! 

lptidadan söylediğim veçhile 
indi mülahazalarla kaideler ihdas 
edeceğinize medeni dünyanın, 
tecrübesine, ve makbul usullerin 
müracaat etseydiniz, bakın ne 
görürdünüz! 

cArt. 72 ..•.. 
-cAucane 10Urse de Dames doıznce 

sous les 1<..e.r:lements ae l' Uniôr! ne 
devra ex.-teder un pareous dt mitle 
metres. 

Tercümesi: madde 72 ..•. "İttihat 
nizamab altında icra eıdilen hiç 
bir Hanım yarışı bin metre me
safeyi tecavüz edemez"! .•• 
Başka söze hace var mı ? 

Hayı rhahı n1Z 

Cem 

~~~§§CENNET 
• • FEDA YILERI =:vazan:Ô#fll~~= 

Melike kurtulduktan sonra ... 

Salahattin tarafından, arkadaş,arile birlikte 
Şama davet ediliyo~du 

-75-

Haydar daha sonda onlara 
Melikenin artık istirahat ettiğini 
ve son maceraların yorgunluğun· 
dan kurtulduğunu ve kendilerini 
beklediğini söyledi. Bu iyi ha
berler gençleri daha fazla can
landırdı ve neş'elendirdi. 

Bir saat sonra Zeydun, Meli· 
ke, Mesrure ve Haydar bir ara
da bulunuyorlardı. Melike Cebel
den getirdiği elbiseleri atmış, 
Haydarın temin ettiği muhteşem 
elbiseleri giymişti. Yüzü henüz 
soluk olmakla beraber onun 
gözlerindeki korku zail olmuştu. 

Melike amcazadelerini rikkat 
ve nezaketle selamlamış, evvela 
Halduna, sonra Zeyduna, ken
disi için katlandıkları zahmetler
den, uğradıkları tehlikelerden, 
ihtiyar ettikleri fedakarlıklardan 
dolayı liararet ve samimiyetle 
teşekkilr etmiş, daha sonra bir 
tarafta muhteıem boyu ile duran 
Mesrureyede teşekkür etmiş ve 
onu öpmüştür. 

Hepsi de sofranın etrafına di
zilmiş, neş'e ve zevk içinde ye
meklerini yiyorlardı. 

Sofradan kalkmadan evvel 
Sultan SelAhattin tarafından 
gönderilen elçilerin muvasalat 

ettiklerini illn etmişler, Emir Hay· 
dar ayağa kalkarak bunlan 
karşılamış, onları yanına oturt• 
muş, bunlann içlerinden biri 
hürmetle taşıdığı mektubu Em;r 
Haydare vermiş, Haydar bu 
mektubu Melikeye teslim etmişti. 
Melike mektubu açarak oku-
duktan sonra onu halduna ver· 
di ve yüksek sesle okunmasını 
rica etti. 

Haldun okudu: 
" Müminlerin emiri ve Alla

litn kulu Salahettinden aziz ve 
sevgili kızı Balebek emiresi Me
like H. Hazretlerine ordumuzun 
güzide kumandanlarından ve 
sadık dostlanmdan Emir Hay
darın verdiği haberlere : göre 
katillerin reisi olan Sinan na
mında mel'unun kalesinden ve 
şerrinden kurtularak binlerce 
askerimizin muhafazası albnda 
Humus şehrinde l>ulunuyorsunuz. 
Yanınızda kurtulmanıza çalışan 
ve muvaffak olan iki amcazade 
niz, Mesrure namında bir kadın 
bulunduğunu da haber aldım. 
Hepinizin hemen Şama gelmesini 
istiyorum. Yola çıkmağa kudret 
kesbettiğiniz dakikada hemen 
hareket ediniz. Hepiniz burada 
hürmet ve muhabbetle karşıla
nacaksınız Amcazadelerim ile 
Mesrure namındaki kadm da 
sana refakat etsinler. Şayet bun
lar senden ayrılmak ve kendi 
memleketlerine gitmek isterler
se serbesttirle'r. Fakat siz daki· 
ka fevtetmeden tarafımıza ha
rekete çalışınız. Hepimiz seni 
görmeği özlüyoruz. Cümlenize 
selim!,, 

Mektup okunduktan sonra Me
like söze başladı: 

- Hepiniz dinlediniz. Kara
nmzı söyleyiniz! 

Haldun ile Zeydunun kararı 
birdi. Melikeye refakat. 

Melike Mesrureye döndüı 

- Ya sen. 
- Ben de gelirim. Çünkil 

başka bir yere gidememl Cebe
le dönersem beni hemen parça
larlar. 

Melike Emir Haydara döndü: 
- Cevabımızı dinlediniz, dedi. 
Haydar başka bi~ cevap bek-

lemediğini söyledi ve ilAve etti: 
- Fak at efendiler, sizden bir 

teahhüt istiyorum. Sizin buraya 
gelmekten maksadınız, Balebek 
emiresi Melike hatunu babasının 
nezdine iade etmektir. Bunun 
için siz onu Masyas kalesinden 
kurtardınız. Memleketimizin en 
seri atlan üzerinde on.ü kuş gibi 
uçurdunuz. 

Bana refakat ettiğiniz müd
detçe böyle bir harekete teşeb
büs etmiyeceğinize söz veı-iyor 
musunuz? 

Evvela Haldun ayağa kalktı ve: 
- Size refakatimiz esnasında 

hiç bir şekilde sizden ayrılmağa 
teşebbüs etmiyeceğime yemin 
ederim! dedi. 

Haldunu Zeydun takip etti. 
O da yemin etti. 

Haydar, daha sonra Mesrureye 
bakb, sonra yüzünü çevirdi. 

- Hayır, dedi, Cebel şeyhi
nin mezhebine giren bir kadının 
yemınıne inanamayız. Hanım, 

biz seni yalnız tarassut altında 
bulundurmakla iktifa edeceğiz. 
Haıdar sonra elçilere döne

rek: 
- Bugün Şama hareket ede

ceğiz! dedi. 
ikindiye doğru kafile hazırlan

mıştı. Bu bir kafile değil, bir 
ordu idi. En ortada Melike bin 
mahfeye binmişti. Etrafında bir 
mızraklı onu muhaf aya memur 
idi. Haydar, kendi muhamlarilc 
birlikte onun önünde idi. Mes· 
rure dana geride idi. Zeydun 
ile Haldun iki ata binmişler 
Melikenin yanında gidiyorlardı. 
Onlan Alev ve Duman takip 
ediyordu. Melike, pencereleri 
açık olan mahfesinden, amca
zadelerile konuşuyordu. 

Bir aralık Melike elile iıaret 
ederek: 

- Bakınız ! dedi. 
Hepsi de baktılar. Uzaktaki 

dağlar gurup renklerine boyan
mıştı. En uzakta Masyas kalesi 
görünüyor ve birkaç gün 
evvel canlarını kurtarmak için 
katettikleri yollar uzanıyordu. 
Daha yakında, Humus şehrine 
yakın nehir pırıl pırıl akıyordu. 
Şehrin duvarları üzerinde sap· 
lanan mızrakların tepesinde, um
dukları mevhum cennete kavuşan 
fedailerin kelleleri saklanmıştı. 
Şehrin kuleleri üzerinde Sultan 
Selahattinin bayraklan azamet 
ve ihti.Şamla dalgalanıyordu. Me
like, esrarkeşlerin korkunç yuva• 
sında çektiklerini habrlıyarak 
titredi ve esrarkeşlerin kalesine 
bir kere dalia bakarak: 

- Cehenneme düşmüş gil>i 
yanıyor! dedi. 

Filhakika, Masyas, ak;am g&o 
neşinin kızıl rengini almış, yanı
yordu. 

[Bitmedfj 



e!e:--~~~~r::~~~~~~!'-'!!!~~--------~~~~~~!!"'!'!!!!!~~~~!~!!!!!!!!~~~~~~~~~~--.....,.-- S - VAKiT 3 Temmu~ 1930 

.(_-___ "_V_A_K_ı_T_,_,_ı_N ___ s_E_H_i _R __ H_A_B ........ E_R_L_E_R_i....-;.;...__..:..],. 1 
Emanette 

Enıanette tasarruf 
Vilayette 

Çekirge 
Vilayet dahilinde tah

ribat yapmamışbr 
Çekirgelerin vilayet hududu

na geldiği, Gebze ve civarında 
mücadeleye batlandığı yazılmıştı. 
Vilayet ziraat müdürü Tahsin 
B. bu hususta şunları söylemiş. 
tir : 

- lstanbulda çekirge öteden
beri vardır. Hariçten gelmiş de
ğildir. Çatalca, Silivri, Bakırköy 
ve Yal ovada faı:ladır, bunlar 
muzırdırlar. Bir de Hadımköyle 
Yakacıkta vardır ki bunlar 

0 
kadar muzır cinsten değildir. 

Çekirge tohumları bu sene 
buralann serinliği do)a.yısile ge~ 
inficar etmiştir. Esasen b;z 
nerelerde çekirge olduğunu bil
diğimiz için, daha evvel tedbir 
alarak sürfe halinde iken öl
dürttük. Vilayetimiz dahilinde 
çekirge tahribat yapmamıştır. 

Dünkü sıcak 
Hararetten bir adam 
. düşüp öldü 

Üç gündenberi devam eden 
fMla sıcak dün biraz hafiflemiş 
ve hararet 26 ya düşmüştür. 

Kandilli rasat merkezi havanın 
l>ugün bu1utlu ve rüzgaun poy-
raz eseceğini haber vermektedir. 

Evvelki günkü şiddetli sıcak
lardan şehirde bir ölüm vak'ası 

' o.muş ve seyyar manavhkla iş-
tiğal eden Habip isminde biri 
Divanyo.undan geçerken birden
bire kaldırım üzerine düşmüş. 
ağzından kanlar akarak ölmüştür. 

lOlsene mahkümu 
Hapisanede çıldırdı mı? 

Umumi hapisanede adam öl
dürdüğü için 101 seneye mahkum 
01~? Sı~n, delilik asarı göster
c:figı, koguştaki arkadaşları tara
fından haber verilmiş, bunun 
üzerine Sırrı müdürlük odasına 
getirilmiştir. 101 sene mahkumu 
müdür odasında yazı takımın~ 
kendi başına \?Urmuş, sonra in
tihar etmek için pencereden 
aşağı atılmak istemiştir. 
Sım muhafazaya alınmıştır, Tıbbı 

edliye sevkediJecektir. 
uee _ 

Güzel San'atlar 
birliğinde 

Güzel San'atlar Birliği Musiki 
şubtsi azası dün birlik merke
zinde kongre halinde toplanmış 
idare heyetinde ınühal iki azalığa 
köse Mihal zade Mahmut Ragıp 
ve piyanist Şerafettin Beyler 
i•illap edilmiştir. idare heyeti, 
reisliğe Mahmut Ragıp Beyi 
seçmiştir. 

l\f üzeler~ müdürü dün 
A vrupaya gitti 

Jstanbul asan atika müzeleri 
müdürü Halil Etem B., tedavi 
edilmek ve ayni zamanda müze· 
lerde tetkikat yapmak üzere, 
dün Avrupaya gitmiştir. Halil 
B. e Topkapısarayı müzesi mü· 
dürii Muhsin B. vekalet edecektir. 

Emanette maaş 
Berem beklendl§i iqin henüz 

verilmedi 
Emanette henüz maaş veril

memiştir. Barem cetvelinin gel
mesi bir iki gün daha beklene· 
cek, gelmezse eski:li gibi memur· 
tarın maaşlan verilecektiı:. 

Tice ~et odasında: 

Yerli malJara yardın1 
Tic=ıret odası meclisi dün 

fevkalade olarak reis vekillerin
den Süreyya Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

İçtimada evveli Ağustosta 
açılacak yerli mallar sergisine 
odaca 3000 liralık muavenet 
edilmesi hakkında !ktisat veka
letine yazılan tezkereye gelen 
cevap okunmuş ve Vekaletin 
2000 liralık muaveneti muvafık 
gördüğü azaya bildirilmiştir. 

Bundan sonra sergiye oda 
namrna Gani, Hacı Recep 
Beylerin iştiraki kabul edilerek 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Muhtelit 
mübadelede 

Tasfiye işleri ve bankalEra 
konulan haciz 

Yunan ayanı tarafmdan tasdik 
edilen Türk - Yunan itilafnamesi 
Yunan delegesi tarafından nususi 
surette muhtelit mübadele ko
misyonuna tebliğ edilmişt;,. Fa
kat, komisyon resmi bir tebliğ 
almadığmdan henüz heyeti umu
miye içtimaını aktetmemektedir. 

Diğer taraftan komisyon ev
velki günkü içtimamda tasfiye 
talepnameleri ve Atina itilifna· 
mesi bürolarını lağvetmiştir. 

Bu tasfiye ile açıkta kalan 14 
memura birer maaş ikramiye ve
rilmiştir. Bundan başka evvele~ 
Türk - Yunan hükumetleri tara
fından tarafeynin bankalardaki 
mevduatına konulan haciz iti
larnamenin imzasından sonra akit 
mucibince fekkedilmiş bulun
maktadır. 

Mevduat sahipleri bakJarıoı 
hesapları bulunan bankalardan 
alal:>ileceklerdir. Fakat şehrimiz
deki faaliyetini 1924 senesinde 
terkeden Atina bankasının bu 
kayıtla hiçbir alakası yok:ur. 

Çünkü mezkur banka 1924 
senesinde sırf Yunan hükumeti
nin bir iş'arı üzerine şehrimizde· 
ki şubesini lağvetmiştir. 

Banka alacakhlarımn parasını 
diğer bankalara yatırarak sahip· 
lerine makbuzlarını vermiştir. 

Buna nazaren Atina bankasında 
parası olup ta başka bankalara 
naklolunan mevduat sahipleri 
paralarını diğer bankaliidan ala· 
bileceklerdir. 

Güzel bir narekr.t 
Operatör Cemil Paşa çifte 

havuzlardaki köşkünün bahçesini 
Hililiahmer menfeatine halka 
açmıya karar vermiştir. Bahçeyi 
gezenlerden alınacak neş kurUf 
Hililiahmere ait olacaktır. 

Gı.yri mühedıltere tevziat 
Bugün Garbi Trakyalı müba· 

· dillerden arazi sahiplerinin ikinci 
avans ikinci parti tevziatı yapı
lacaktır. 

Tevziata saat 9 dan 16,30 a 
kadar devam edilecek ve 50 kiıi 
para alacaktır. 

Kadın birliğinde 
lisan derslerine ka9 harum 

girdi?, 
Kadınlar birliğinin açtığı İngi

lizce kursuna iki giln zarfında 
11 hanım, Fransızca kursuna 6 
hanım girmiştir. İngilizce dersi 
pazartesi, perşembe, Fransızca 
dersi cumartesi, çarşam ha gün
leri öğleden sonra verilecektir. 

,r-
VAK l T adliyede 

Yaz tatili 
Mahkemeler, UJ temmuz
dan $ evlDle kadar kapalı 

Adliye dairesinde yaz tatili 
20 temmuzda başbyacak , 5 
eylüle kadar sUrecektir • Hukuk 
v~ ticaret mahkemesinden biri 
ile Uç ceza mahkemesinden biri, 
yahut ağır ceu mahkemesi 
bu müddet zarfında müstacel 
işlere bakacaklardır . Bu sene 

tatilde nangi mabkemerlerin faali
yette bu)unacakJan, 02 temmuz
dan evvel belli olacaktır • 

20 Temmuzdan 5 eylüle kadar 
avukatlar da yu tatili yapa
caklardır. 

Filim kazası 
Aktör TalAt B.ln ağır cezada 
muluıkeme~ine karar verildi 

Geçen teşrinisaninin on birinci 
pazartesi günü Zincirli kuyuda 
« Kaçakcılar » filmi çevrilirken, 
aktör Talat B. in sevkettiği 
otomobil devrilmiş, bu kaza 
neticesinde aktör Arşak Karakaş 
F.f. ölmüş , yaralanan . Hasan 
Tahsin B. bir haftada, Sait B. 
iki buçuk ayda iyiletmişlerdir . 

Tahkikatı yapan altıncı müs
tantik Süreyya B., kararnamesi
ni yazmak ~in Sait B.in kat'ı mu
ayene rakorunu be:tliyordu. Bu 
rapor, son zamanda verilm1ş, 
kararname yazılmış, dava T alit 
B. hakkında tedbirsizlik ve dik
katsizlikle ölüme ve mecrubiye
te sebebiyet ııoktasmdan ceza 
kanununun 4SS inci maddes'.nin 
son fıkrasma göre muhakeme 
kararile İstanbul ağır ceza mah-

Ankarada bareme göre yapılan 
ytni Emanet kadrosunda 64 
memuriyet inhilal vukuunda ta
sarruf edilecektir Bu memuri
yetlerden birisi umuru hukukiye· 
den bir avukat ve iki müfettiş, 
muhasebeden dokuz memurdur. 
Diğerleri muhtelif şubelerdendir. 

[ VUKUAT \ 

------------'~ 
Katilin bıçağı ---Kendi söylediği yerde değil, 

Davuipaşada bulundu 
Dizdariyede sokak ortasında 

karısını öldüren balıkçı Hikmet 
dün lekrar isticvap edilmiştir. 
Katil cinayeti müteakip yakalan
dığı zaman bıçağı Samatyada 

deniz kenarına attığım söylemiş 
ve evvelki sabah polisl~rle bir
likte Samatyaya götürülmüştür. 
Katil yanm saat kadar deniz 
kenarında bıc;ağı aramış, bulama
mıştır. Halbuki katil yalan söyle
miştir. Aleti cerh Davutpaşada 
yere gömülü olarak bulunmuştur. 
Bıçak değil, 15 santim tulünde 
bir kamadır. Kamanın yeri katilin 
dünkü isticvabmda meydana çık-
mıştır. 

Maktul Ayşe H. ın üzerinde 
müteaddit aşk mektupları bulun
muştur. Bu mektuplarda ismi 
geçen avukat katibi Cemal efen
diain dün maliimatma müracaat 
edilmiştir . 

Katilin karısına " seni yaşat

mam 11 tehdidini savurduğu esna
da bu sözü işiten bir şoför de 
isticvap edi]miştir. 

kemesine gönderilmiştir. Doğum ve Kadm hastalıkJarı 
Eylülün on sekizinci günü mütehassısı 

muhakemeye l>aılanacakbr. Doktor 

Kadın kaçırmak Hüseyin Naşit 
Türbe eski Hilaliahmer binası Kemerburgazda BOşnak Ah- 1 • 

mediıi kUdl Ümmühan H. ı il' .\;;;;.~N~o~ . .il~O~Tiiieiioiile~fo~nmii: •J•s-t.iiiiiiiiiii26i!!iii2iiiii2~ 
kaçırmakla maznun olarak Y akup 
isminde birisinin muhakemesine 
dün ağır cezada başlanmıştır. 

Y akup " Kad1n kaç'İrr.1ak 
benim yapacajım iş değil .! ,, 
diyerek inkir ediyor. $ahit ça .. 
ğınlacak. 

Şarkıdan çıkan kavga 
lstanbul ağır ceza ınahkeme• 

sinde dün tüctardan lnegöllü 
Hasan Basri Ef. nin cerh mad• 
desinden muhakemesine başlan
mıştır. 

Davaya g6re, Ş;şlide bir ga· 
zinoda kavga çıkmlf, Rumca 
ıarkı söyletikiit!9ine kızan Basri 
Ef. " Butaeı Yunanistan mı? ,, 
diye lsatırmtt , orada oturan 
Ahmet v6 Necmc!ttin Efe:nlerdi
den Necmettift Ef.yi yaralamıştır. 

Mahkeme; ~hit celbine kal-

Jstanbul iicaret müdür· 
liiğünden: lstanbul garsonlar 
cemiyetinin idare nay' eti intibahı 
5-7-930 Cumartesi günü Gala• 
tada Voyvoda caddl!sinde İzmir
li oğlu hanındaki cemiyet mer
kezinde yapılacağı ve saat 10 
dan 16 ya kadar intibaha de
vam edileceği alakadarana ilan 
olunur. 

Hanım efendi, 
lstanbulda, Havagazı Elek

trik ve T eşebbüsati Smaiye 
Türk Anonim Şirketi, BEY A
ZlTT A ELEKTRİK EVlNDE 
5 TEMMUZ 1930 GÜNÜ, 
SAAT 15-30 DA verilçcek 
ameli aşçılık dersinde lütfen 
hazır bulunmanızı rica ile 

l<eshi ~eref jeiiyıiileiiri.. •lllİllllfıl•-•i 
mıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
: iyi bir müjde a 
: SEE-ffEE Büyük Çin trupu dünyada yekta, heye· • 

• canlı ve orijinal Dil' temaıadır. Muazzam dekorlara ve altın 
• işlemeli muhteşem elbiselere mali~ ~lan bu müstesna heyeti 
• temsiliye, misli g6rülmemit feerik bır manzara arzeder. 

: SEE-HEE Trupu bu günlerde Avrupada ve cenubi 

• Amerikada seyahat etmekte olan en mütenevvi varyete numa-

: ralanna malik: bir lieyetür. . " .. 

• SEE-ffEE Trupu şayam hayret oyunlarile butun te

• mafageranın takdir •e alkıtlarmı celbeder. Bilumum hokkaba~
: bk, canbnhk ve milvazene oyunları ve ezcümle ~ayet . te~lı~ 
• keli milli oyunlan bftyük bir maharet :.e . ~evvalıyet ıle ıfa 
• ediliyor. Trup h~r temsilde kostüm degıştırıyor. .. .. .. 
• Büyük fedakarlıklar ihtiyarile angaje edilen bu trup onumuzde
• ki 10 temmuz perşembe gilnü ??????de temsillerine başlıyacaktır. 

••••••••••••••••••••••• m•• • 

.3 Temmuz Perşembe 930 

1 lariçte dahılde 

l aylı~ Kurut 150 
3 .. .. 403 801 
6 .. • 750 1450 
12 .. .. 1400 2700 

Safer 
1349 

Bu geceki Ay 

Güneşm dofuşu: 4,33 - lıa'ıfı . 19,45 

Ayın ' doguşu: 13,10 - balı,;ı: 24,15 

Namaz vakitlerl 
Sabah Ofl• lltındt 
2 32 12,18 16,19 

Alqam 
19,45 

Yahr İm.a't 
21.47 2. t 1 

Hava: 

As eri rasat um .m mtrk,tzinatn 
alman nıalurnat:z göre: 
Hav::ı. taz;iki ve deği§mLsi: 

Memleketimizi kaplamıt bu
lunan Akdeniz düşük tatyiki 
daha fazla kuvvetlenmiştir. 

Hava nasıl olatak i' 

Hava memleketimizde ekıe
riyetle orta Anadolu yafmur
lu, umumiyetle timal, ce
nup mıntakasmda cenubi isti
kametlerden mutedil ve. kuv
vetJiesecektir. 
Hava nasıl geçti P 

Hava memleketimizde ek
seriyetle bulutlu, rüzgar umu
miyetle şimalden , cenupta 
cenuptan mutedil esti ve Ol'fa 

Anadoluda yağmurlu ve fırfı
nal ıgeçti. 

Dün sıat 15 te ~ıcaklık: 

Cenubu şarki Anadoluda 36, 
Trakya, Marmara, 30, orta 
Anadoluda, 28 Adalardenizı 
sahiiterinde vasati 30,. Kara· 
deniz sahillerinde vasati 25 
santigrat kaydedilmiştir. 

Radyo: 

Bu akşam Ankarada 
Saat 19 R. C. orkestrası: 
I - l\.leyerber: Marş Şillet 
2 - Kalman: Mariça 

3 - Turil: Fantezi 
4 - Ştraus: Vals 
5 - Luvigan: l\laziirka 

Sinemalar ı 

Alkazar - Hakimei dha.ıi 

Alemdar - Katil dudak1ar 
Befiktaş Hilil -.J Çarın yaveri 
Ekler - Perestiş 

Elhamra - Üç nikAh 

Etuval - Silik çehreler 

Fransız - gönül isterse 

Majik - Talili Tot 

Melek - Gece bizimdir 

Opera - Ebedi ınuamma 

Şık - Kazanova 

Süreyya Kadıköy- Kadın 

Eğlence yerleri : 

Gard en Mezeyi Balet, Be'<efi. 
Vantura 

TürkuYaı - Tize, ve Lidinı 

Tarsov 

bahçesi- Varye!e,sınema 

" _"_J 
www 

Teşekkü~ 
l\lu•tarip bulunduğum d ş etlerımın 

ameli~ tını mmaffakiyetle icta ve :!4 
-aat z:ırfınd:ı c:ıhhatimi temin eden d şçı 
mrktebi muallimi-erinden muhterem ... uat 
ı~mail Be:ı efendiye teşekkuratımı alenen 

Maziıa' 





• 
ilin 

1 - Askeri liıelerle orta mekteplere 930-931 ders senesi kadro 
nokıamnı doldurmak ve yOksek sınıfların talebeleri tercih edilmek 
tızere aıağıdaki ıartlan haiz Türk talebesinden ihtiyaç miktarında 
leyli •e meccani olarak talebe kayt ve kabul edilecektir. 

A) devre ıımf için 

1 6 .. 16·12 yaıları içinde olanlar 
1 7 .. 17-13 ,, ,, 

" ı 8 ,, 18-14 
" .. " 2 9 

" 19-15 ,, 
" " 2 10 ,, 20-16 

" " " 2 11 
" 21-17 

" 
,, 

" 
B) Enelce gBrdllğil tahsilin derecesini gasterir şahadetname 

Yeya taıdiknameyi haiz bulunmak. 

C) Vücudun .teıkilab ve sıhhati müsait ve sağlam ve her türlü 
emrazlardan berı olmak (emrü kumandaya mani rekaket misilli arı 
zalan olanlar ve boyları pek kısa olanlar alınmaz.) 

D) Kusursuz bir seciye ve ablak sahibi olmak. . 

E ) Ailesi hiçbir sui bal ve töhret sahibi olmamak. 

2 - 6 •.ncı sınıfa yeni birinci devre birinci sınıfa gireceklerin 
tam devr~l~ ( 5 .muallimli ve 5 dersaneli ) resmi ilk mektep şaha
detnamesını haız bulunmaları ve hususi ilk mekteplerde tahsil 
edenlerin ilk mektebin son iki sınıfında okunan derslerden imtihan 
vermeleri llzımdır. Orta mekteplerin 2 inci ve üçüncü sınıflariyle 
.ise sınıflarının her hangi birine girmek üzere müracaat eden hu
ıuıi Orta mekteplerle tahsili Orta derecede olan resmi ve hu
Jusi meslek mektepleri müdavim ve mezunları girmek isteyenleri 
ıanıftan evvelki sınıfların bütün derslerinden imtihan edilirler. Bu 
~eyanda askeri tedrisat hakkında 8 inci sımfa ğirecekler 1 inci 
k~taptan 9 uncu smıfa girecekler 1,2 inci kıtapt .. n 10 ncu sınıfa 
gırecekler 1,2,3 Uncli kitaptan 11 inci sınıfa girecekler 1,4 kitaptan 
imtihan edilirler. 

3 - Resmi Orta mekteplerden ve Lise sınıflarmdan naklen 
gelenleri askri tedrisat kitaplarından hangilerini takip ettiklerine 
dair vesika ibraz ettikleri ve sair şartları haiz oldukları ve ipka 
bulunmadıkları takddirde müadıl sınıflara bila imtihan alınırlar . 

4 - Kayt muamelesi Temmuz iptidasında başlayacaktır. 1 inci 
maddedeki ıartları haiz bulunan talebelerdt"n ikinci devreye talip 
olanlar lıtanbulda Kulelı ve birinci devreye talip olanlar Halıcoğlu 
As. liselerine ve İstanbul haricindekiler de doğrudan doğruya dahil 

asi, liseye . veya orta mekteplerin müdüriyetlerine ve 

. r ı Ye ya orta mektep olmıyan y~rlerde bulunanlar İlam 

~ ııd ukları tarihten itibaren bulundukları yerlerdeki en büyük 
• ~ ' ri K. veya amire veya askerlik şubesi Rs. liklerine istida ile 

müracaat ederler. Yeniden kaydı kabul muamelesi lisenin son 
ıınıfları için 25 Tem muzda diğerlerinin sınıflar için l 0-8-930 hitam 
bulur. Bu taliplerden sonraki milracaatlar kabul olunmaz. 

Dera •eneıi baıladaktan sonra sivil liselerden naklen askeri 
liseye geçmiye talip olanlar kabul için müfettişliğe müracaat 
etmelidirler. 

5 - Istidalara rapdcdılecek evrak vesaik şunlardır. 

A) Fotoğraflı nutus tezkeresi veya resmen musaddak sureti 
B) Bir ıeneyi tecavüz etmemiş aşı şahadetnamesi ( Aşı saha

detnameai olmıyanlara askeri lise veya orta mektep hekimleri 
tarafmdan meccanen aşıyapıhr ) 

C ) Mezun bulundukları veya tahsil eyledikleri mebtebin fotoğ
rafh ıahadetname veya keza fotoğraflı ve teferruatlı tasdiknamesi. 

D) Ailesinin ve kendisinin sui bal ve şöhret sahibi bu'.unma
dıklan hakkında mahallI hükümetinin fotoğraflı ve musaJdak bir 
ilmühaberi. 

E ) Aıkeri lise veya orta mekteplere kabul olunduğu takdirde 
mektebin tab'i olduğu ve olacağı kanun talimat emrü esasları bila 
kayd ıart tamamen veya aynen kabul edeceğine dair velisinin ve 
kendiıinin birer teahbüt senedi. 

F - Saralı uyku halinde gezer sidikli bayılmak ve marazı 
çırpınmağa müpteli olmadığı ( bu gibi hastklıklkrdan biri ile mek-

tebe vermezden evvel malul alduğu bilahara anlaşılan talebe mek

tepten çıkıkarılır. V ~ oza~ana kad~dar o tele ~ e için hükumetçe 
ihtiyar olunan masanf velisındcn tazmin ettirilir ), ve veli bulunma
dığı ve her hangı bir zamanda tahsili terk etmek isterse ve zabit 
olmadan evlenirse mektep masrafmı tanıanıen tediye edeceği 
hakkında noterlikçe musaddak velisinin teahhütnamesi. 

G - Peder ve valdesi h.ayatta d~ğıl İse velisinin kim olacağına 
ve tatil ıamanı~da ~eıun gıdecek ıse kimin nezdine gideceğme 
dair muteber bır vcsıka. 

H - Heyeti aıbbiyesi mü~kün mertebe tam olan askeri bir 
ha1tanenin veya muayene komısyonlarınm sıhhi raporu. ( Kabiliyeti 

bedeniye talimatnamesinin muaddel (A) sutunu veçhile.) 

6 _ Muhtelif sınıflara kayt olunan talebe miktarı kabul edile
cek miktardan fazla ise matlup şeraiti haiz olanlar arasında sınıf
larına göre Türkçe yabancı dil, riyaziyat, tarih, coğrafya ve tabi
iyat derelerinden tahriri müsabaka imtihanı yapılır. 

7 - Mekteplerdeki kaydı kabul komisyonlarınca kayt ve şayanı 

VAKiT 3 Temmuz :U!O - 7 ~ 

Yüksek Maadin ve 
Sanayi Mühendisi 

Mektebi 
Leyli ve meccani olan bu mektep atideki tubeleri havidir: 

ı - \'üksck mad~n Mühendislifi. 
2 - Yüksek sanayi Mühendis,iei • 
Bu ıubelerin tahsil müddeti 4 senedir. Mezunlar staj jçin Avru

paya gönderilir. Münhasıran lise mezunları kabul olunur. 

3- Maden meslek şubesi. 
Bu şube madenlere jeometr ve başçavuş yetiştirir. Tahsil müd· 

deti 2 senedir. Orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep me· 
zunları imtihanla kabul olunur. Asgari yaş 18 dır. 

Duhul imtihanı yapılmasına lüzum görüldüğü takdirde mahal ve 
zamanı icra gaıetelerle ilin edilir. 

Tedrisata bir teşrinevvelde başlanacaktır. Şimdiden kayıt mu· 
amelesi başlamıştır. lstidaya melfuf 6 foto ile vesaik ve ınhhat 
raporunun Zonguldakta mektep müdüriyetine irsali. Mtidüriyet 

Tehlike ... 
yavrunuzun sıhhatJ için.! 
Çocuğı.ırı hayatı musteıueh hafarat taraf· 
ından tehlikeye llka edilir. Onlar ço~uğun 
mukavemet k a blllyetinl azaltarak müdafa. 
uız küçük vücuduna hastalık atılarlar. 
Hasarat tlfullyetin en korkunç afetidir• 
On1arı Flit ile ö ldürünüz . 
Flit sinek , sivri sınek , p i re. güve. kar~noa, 
hamam böceği ve tahta kurularını itlaf ve 
yumurtalarını ımha eder . Tehlikesizdir. 
K a t'iyen leke y a pmaz. 
Flit ı dlger ha~arat öldürücü mayllerle ka· 
rı,tırmayınız. Sarı tenttkeye • siyah ku· 
sağa dikkat ediniz. 

_:pcıha ;_Çabuk _lildiirür 

Umumı Deposu :J. BERT ve ŞÜREKASI istanbut. Galata Voyvoda Ha• 

Şehremaneti ilanları 
o;::==z"""'""===="""""~~~~==:;:=:::;o:===-==-

BAYA ZIT DAİRESlNDEN: Eminör. ünde yap · ırılacak röfüj 
pazarlık suretiyle ihale edileceğinden talip olanlann ihale gilnii 
olan 5-7-930 cumartesi günü saat 14 tc daire encümeninde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

kabul görülen talebelerin kabuli kayıtları ile dahili jurnal edilme
leri müfettişlikten ayrıca verilecek em r üzerine yapıhr. 

8 - Orta mekteplerin birinci ve ilcinci sınıflarına ahnacak 
olanlar temamem Konya ve Erzincan askeri orta mekteplerine ve 
üçüncü sınıfa alınacak olanlar Istanbulda ve Bursada bulunan as
keri l iselerle Erzincan ' ve Konya orta mekteplerine ve mütettişlik· 
ten verilecek tertibat veçhile alınacaklardır. Lise ikinci devre 
sınıflarına kabul edilecek olan talebe temamen lstanbuldaki ve 
Bursadaki askeri liseler ihtiyacma göre alınacaktır. 

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

10- Taliplerin kabulü kat'i emrine kadar yapacakları maarafar 
kendilerine ait olup gerek bunların ve gerek hiç kabul edilmeyen-
lerin bu yoldaki masrafları hakkında askeri liseler hiç bir taah
hütte bulunmazlar. 

11 - Kaydü kabul komisyonları aşa~ıdaki lise ve orta mek-
teplerde açılacak. 

1 - Kuleli lisesinden yalnız ikinci devre talebeler için ı 
2 - Halıcoğlu lisesinde (yaloız birinci devre talebeler için) 
3 - Bursa lisesinde (yalmız 1 irinci ve ikinci talebeler için) 
4 - Konya lisesine e (yalınız birinci devre talebeler için) 
5 - Erzincan lisesinde (yalımz birinci devre talebeler için) 

Seyrisef ain 
Merkez acentesi: Galata Köpru başında 

Bcyo~lu 2362. ~ube acentesi Mah

mudiye Hanı alanda !stanbul 2:'40 

YALOVA 
" PLAJ ve 

Kaplıcaları için 

Cuma postafarı 
Köpriiden: 

S,D. S,D. S,D. S,D. 
8,00 9,00 13, 15 21,30 

Yalovadan: 
S,D. S,D. S,D. S,D. 
5,15 18,00 19,00 19,45 

İskenderiye sürat 
postası 

( 1 Z M 1 R ) vapuru 11 Tem
muz L.uma günü 1aat 13 te 
Galata rıhbmından hareketle 
ertesi sabah İzmire varacak 
ve aynı günün akşamı lzmir
de11 kalkarak Pazartesi İsken
deriyeye varacaktır. lskende
riyeden Çarşamba kalkarak 
Cuma İzmire varacak ve öğ
leden sonra lzmirden kalkarak 
Cumartesi öğleden ıonra ls
tanbula gelecektir. 

lıtanbul - lskenderiye yol -
culan için: 

Lira 
Tek yataklı lüks kamaralar bir 220 
yolcu için 
Tek yataklı lüks kamaralar çift 195 
yolcu için beheri 
Tek yataklı birinci kamaralar 130 
Diğer birinci " 120 
ikinci 11 80 
Üçüncü • 40 
Güverte yemeksiz ~O 

Bir yolcunun azimet ve av
det biletlerinin avdet kısmın
dan yüzde yirmi beş, üç veya 
daha fazla nüfuslu bir aile 
olursa yilzde otuz; ve üç veya 
daha fazla nüfuslu ailelerin 
yalnız azimet biletlerinden 
)Üzde on tenzilit yapılır. 

ı udanya ~ostuı · 
Cuma, Pazar, Sah, Çartam

ba günler; idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

ı r~bzon ikınci posrnı 
( A N K A R A ) vapuru 

3 Temmuz Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönUtte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop İneboluya uğrıyarak 
gelecektır. 

12 - l 3 Temmuz 93J Kadınlara 
14 E rJ,eklerc 

Türkiye Seyrisefain idaresi 
mütekaidin Eytam ve eramilin 
Haziran 930 maaşları balada 
muharrer günlerde verile -
cektir. 

( GÜLCEMAL) vapuru ta 
rafından yapıımalda olan ( IZ · 
MIR SÜR' AT> postaları 14 
Temmuzdan itibaren badema 
her hafta lstanbul'dan pazar
tesi lzmir•den çarşamba gün
leri saat 14,30 da kalkar. 

(MERSiN SÜRA TJ postaları 
da 16 TemmuzdSln itibaren 
her hafta lstanbuldan çarşam
ba günleri saat 11 de kalkar. . .. ~ 
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je g<ıııaer!lecek melaı pların tizerlne idare içinse (Jdare) yazıya 
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lstanbul acentesi : Refik Sabri ve~ 
. . o 1 

Tütün Gümrük .No. 26 - Tel. lst. 23t9 

BüyO.k Tayyare Piyankosu 
6 inci keşide 11 T emm 1930 dadır 

Büyük ikramiye 200,000 liradır. 
Aynca 100.000 liralık bir mlikafat ile 50.000, 40.000, 

25.000, 10.000, lirahk bllylik ikramiyeler vardır. 

Hiç kazanmamış Numaralara 30 zar lira 
teselli mükafatı verilecektir. 
Bayilerden Temmuzun yedinci günli akşamına 

kadar talep edilmelidir. 

ll~lllll l~~ı 
Lise talebesile Fransızca öğrenmek 

isti yenlere: 
F ransızçanın ruhu olan gayn kıyasi fiilleri bellemek için muallim 

Biti efen dinin ( gayn kıyasi fiiller rehberi) ni alınız. Fi atı 50 posta 
parasile 65 kuruştur. Ankara caddesi muallimler kitapanesi. 

Türk iye kibrit ve çakmak 
i nl1isarı işletme idaresinden: 
l\lemur kadromuF. ta namdır. Be de müracaat edilmemesi rica ve ilAn olunur. 

Defterdarlık ilanları 

Bakırköy malmüdürlü(Jünden: 
KİRALIK GAZİNO - N. 3. Kalitarya kariyesinde muhammen 

kirası 60 liradır. Müddeti icar bir senedir. Kıra şeraiti defaten, 
kira muamelesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te Bakırköy mal
mUdiriyetinde aleni surette yapılacaktır, 

* * K1RALIK HANE- N. 116 Kalitarya kariyesinde üst kat iiç oda 
bir sofa alt kat taşlık ve hali. Bir sene müddetle kiraya verile
cektir. Şeraiti tediye ihaleyi mllteakıp defaten; icar muamelesi 9-7-
930 çarşamba gtınll saat 14 te Bakırköy malmüdiriyetinde aleni 
auretle yapılacakbr. (M.) 
KİRALIK HANE - N. 117 Kalitarya kariyesinde üst kat iki 

oda bir sofa alt kat bir oda bir mutfak bir hala, bir sene müddetle 
kiraya verilecektir. Muhammen kıymeti 120 liradır. Şeraiti tediye 
ihaleyi mllteakıp defaten, kira muamelesi 9- 7- 930 çarşamba günü 
aaat 14 te Bakırköy malmüdiriyetinde yapılacakbr. (M.) 

* * ll- Y qil köyde tayyare müfrezesi kumandanlığı deposunda mev-
cut bidonlan ile gaz tenekelerinin satış muamelesi 12-7-930 cumar
tesi günil saat 14 te Bakırköy Malmüdüriyetinde Aleni yapılacak· 
br. (M.) . .. 

Kiralık hane - No 4 mükerrer. Kalitarya karyesinde iki oda bir 
ıene müddetle kiraya verilecektir. Bedeli sabıkı 52 liradır. Şeraiti 
tediye defaten kira muamelesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 te 
Bakırköy malmildüriyetinde aleni yapılacktır. (M.) 

• • Kiralık hane - No 17 ve 19 KalHarya karyesinde sekiz oda iki 
hali; bir .tene müddetle kiraya verilecektir. Bedeli sabıkı 130 li
radır. Şeraiti tediye ihaleyi müteakip defaten icar muamelesi 9-7-
930 çarıamba günn saat 14 te Bakırköy mal müdüriyetinde yapı
lacaktır. (M.) 

• • 
Kiralık hane - No 4 Kalitarya karyesinde üst kat üç oda bir 

ıofa bir mutfak ve miktarı kafi bahçe bir sene müddetle kiraya 
verilecektir. Bedeli sabıkı 170 liradır. Şeraiti tediye ihaleyi müte
akip defaten icar muamelesi 9-7-930 çarşamba günü saat 14 de 
Bakırk&y mal mfldilriyetinde aleni suretle yapılacaktır. 

= SAVISI HE~ VE~DE 6 KU~U., = 
MATBAA VE İDAREHANE.: 

ISTA1'BUL. Babıali, Ankara caddesinde •v AK.IT YURDU. 

Tel 1970 (tdare)t971 (Yazı) 1202 (Klcapı Telgraf : Valcıt. Posta kutusıı: 4& 

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

mürekkek yüksek dereceli ve leyli bir muaaJim mektebidir. 
İhzari kısmın tedris müdeti iki sene olup ikinci senede ta

lebe fen ve edebiyat şubelerinden birine ayrılır. Mektebin ihza
ri kısmını bitirenler mesleki kısma geçerler. M('sleki kısım: 

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

mestirdir, bu şubelerden birini bitirenler orta mekteplerle muallim 
mekteplerine muallim o~urlar. 

Mesleki kısım mezunlan Darülfünun Fen ve Edebiya şube
lerine girerek üç sömestir daha devamdan sonra lisan imtihanına 
iştirak etmek hakkını kazanırlar. 

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

1 - Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
2 - Yaşı yirmi üçten fazla olmamak. 
3 - ilk muallim mektebi mezunu olmak. 
4 - Mektebe kabul için yapılacak mijS1ba1:ca imtihamnd::ı 

muvaffak olmak. ,. 

Mektebin ihzari kısmının müsabaka imtihanına girmek isti
yenler temmuz 1930 nihayetine kadar ilk muallim mektepleri 
müdürlüklerine ve muallim mektebi bulunmıyan yerlerde orta 
mektep müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Yapılacak müsa
baka imtihanlarının tarihi iki ağustos cumartesi ve dört ağustos 
azartesi günleridir. İmtihanlar muallim mekteplerinde bulun
mıyan yerlerde orta mekteplerde tahriri olalarak yapılacaktır. 

İmtihan sualleri Gazi Muallim mektebi müdürlüğünden gönde
rilecektir. 

Gazi muallim mektebinin mesleki kısmına ihzari kısmını biti-
renlerden başka aşağıdaki şartları haiz olanlar da kabul olunur. 

1 - Vücudu sağlam ve kusursuz olmak. 
2 - Yaşı yirmi beşten fazla olmamak. 
3 - Liseden mezun olmak. 

A) Mesleki kısmın pedagoji şube-sine geçmek için ihzari 
kısmına girmezden evvel iki sene ilk mektep muallimliği yap
mış bulunmak şarttır. 

B) Mesleki kısım şubelerine girecek lise mezunlan 20 eylül 
1930 tarihine kadar mektep müdürlüğüne müracaat etme;tdirler. 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum Müdürlüğünden: 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin lstanbul içinde 

-VAKITı?_:l 
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Satılık 
Satılık iki hane - Fatihte yeni 

küşat olunan Fevzipaşa caddesi üzerinde 
müceddet ve metin olarak inşa edilmiş ha
vadar ve nezaretli hanelerin biri altı 
odalı diğeri ayni mahalde tramvaya bir 
dakika mesafede üç odab ve miktarı klfi 
bahçeleri olan hane ehven fiatla acele 
sanlıktir. Talip olanlar sabahlan saat 
9 - 12 akşamları 7 buçuğa kadar Fatihte 
a.tkerlik şubesi yanında Cümhuriyet kıra· 
athanesinde komisyoncu Rüştü Beye 
müracaat eylemelerL 

İş arıyanlar 
Uzun müddet -satıcılıkta bulun· 

muş iyi Türkçe bilir bir matmazel ma• 
ğazalarda iş aramaktadır (VAKIT R.) 
rümuzuna müracaat. 

Türkçe - Fransızca ve Rumca 
bilo!n bir matmazel aileler nezdinde 
mürebbiyelik yapmak istiyor. [Vakıt K.] 
rümazana müracaat 

Fransızca ve Türkçe yazmağa muk
tedir bir matmazel müesseselerde daktilo. 
luk yapmak arzusundadır. İdaremizde L. 
adresine müracaat 

Alım - Salim -Yazı makinesi - Kullanılmış Rc
mington markalı Türkçe, lngilizce kltv· 
yelL ldarede 11 numaraya müracut 

Kamyonet istiyoruz-Florya ga· 
zoz fabrikası için az kuUanılmış bir 
kamyonet istiyoruz. Sirkecide Mitat 
paşa hanında 23 numaraya müracaat. 

111• 
Acele 

Daktilo aranı yor 

kamyonla bir sene zarfında yaptıracağı nakliyatın münakasa sure- 1 

Samsun için seksener lira 
ücreti şehriye ile iki daktilo 
kız aranıyor. İbateleri de temin 
edilecektir. Taliplerin muvazzah 
adreslerile müstacelen Beyoğlu 
postrestan • d. d. » rtımuzile 
mektupla müracaatları. 

tile lS.6 930 tarihinde ihalesi muarrerken görülen lüzum üzerine 

milnakasa temdit edilmiştir. 22-7-930 tarihinde. mütaaahhide ihale 

edileceğinden taliplerin şartları anlamak ve pey sürmek için umum 

Müdürlük ticaret şubesine müracaatları. 

Pendik 

ğiinden: 
Kilo 

Bakteriy~loji 

Adet 

rnlidti rlü-
Kazanınak için 
fi ilk şart ilandır P: 
=i !: ilansız kazancı arlırmava e savaşmak, havada ta· 
1 yyare$iZ uçmıa çalıı-1 mak g-:bidir 

. !i Ticaretinizde, san'abnızda 
n muvaffak olmak istiyorsanız :: 

11 Koyun derisi Yapağı 130 
29 Haziran 930 tarihinde pazarlıkl.ı satılacağı ilan edilen 

Pendik Bakteriyolojihanesinde mevcut ve mikdarı yukarıda yazılı 
yapağı ve koyun derilerine yevmi mezkfırda talip zuhur etmedi
ğinden müzayedenin 7 Temmuz 930 Pazartesi gününe temdit 
edildiği ilan olunur. 

• 

Darülfünun emanetinden: 
Türkiye cümhuriyetinin büyük banisi ve ilk reisinin ismine iza

fetle ve (Gazi Mustafa Kemal mükafatı) namile ilmi bir mükaf cıt 
tesis edilmiıtir. Bu mükafat 1500 liralıktır. Demokrasiye ve Cüm
huriyete ve bilhassa Türkiye cümhuriyetine ve demokrasisine mü
teallik ve isin ve mevzuundaki ulviyet, ciddiyet, ehemmiyetle mü
tenasip ve ilmi usule müstenit olarak yazılmış en İyi eserin sahibi
ne cümhuriyet bayramı olan 29 teşrinevvelden bir gün evvel ita 
olunacaktır. 

-Eserler, eylülün birine kadar kabul edilecektir. 
Eserler makbuz mukabilinde emanet kalemine tevdi edilmelidir. 
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