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Esnaf ve Fırka 
rinden beklenecek, beklene
bilecek mu\ıaffakiyet sırrı da 
ancak bu olabilirdi . Siyaset 
ıafhaaında iatlımar edilmek 
zarureti hani olunca, cemiyet
ler, bütün mevcutlarile hare
kete seleblllrlerdi. 

! Dün~ maç Türkiyekırtasiyerekoru! 
ene muhtelitimiz Haziranın 19 uncu günü çı

kan gcızetemlzde, iki mühim 
haber vardı. Bunlardan biri, 
lıtanbulda bulunan " - 2 • cemi
yet hesaplarının ııkı bir tefttıe 
tabı tutulacağından bahıedl
yordu. lkinclıi de, esnaf cemi- ' 
yetlerlne dahil bulunan bir za
tın acı, muhik ıtkiyetlerini 

bir araya tophyordu. 

' 1 
Macarlarla 2-2 be- , 

1006 istida ve hiç ! 

Bu tki fıkranın eıaa itiba
rile alakadar olanların, ha11a
ten b lk fırkaaı lıta.nbul mer· 
kezi hey'etinln ıtddetle alaka
ıını uyandırmıı olması lazımdı. 
Çünkü : Eınaf cemiyetleri ti

caret müdürlüğlındeki müra
kip1'ğe merbut ileler de, eıas 
itibarile Halk Fırkasına menıup 
teıekküllerden ibaret bulunı
yorlardı. 

Ticaret müdiriyetıntn tef
tiı k rarı pek yerinde, ~sa
betll, takdiredilecek tetebbüı
lerdendir. Şu kadar var, ki: 

iıte, memleketin, her ke
ıln, Türklerin Fırkaıı olan Halk 
fırkası ıu eıaılara riayet et
mezıe, yani eaııafı ıiyaıi ıuura 
ıahip ettikten ıonrt mesleki 
muamelelerinde, kendi idari 
ıolerl e tealluk eden hu&uaatta 
kaydaltana almamalıydı, 

Siy al bir Fırkanın mnra
kabe bahaneatle meılekten an-

maz, eınahn ihtiyacını tak
d.rden külliyen aciz, bir takım 
zevatı eınaf itlerine k•nıtır

maıı o i lerle fırka namına 

uzlaftırmaaı oldukça tehlikesi 
düıünülmiyen bir ıey idi. 

rabere kaldı Hiç işittiniz mi ? Miditlili bir muhacir 
Dünkü gün, stadyumda cu

maya nazaran az kalabalık var. 
Berabere bir netice ile blten 
Betiktaı Fener küçüklerinin mü
sabaka1ından bir müddet sonra 

\ 

alkıılar ara11nda Macarlar ve 
1 

bunları müteakiben muhtelit o
yuncular, sahaya çıktılar. Ta
kımlar yer aldıkları zam n 
m htelltimtz ıu ekilde tdl. 

1006 istida vermiş gene işi yapılmamış. 
iskan dairelerinde eli ayağı 

titreyerek doloıan biçare bir ih
tlyar adam ağız bizim gazeteci 
ol duğumuzu öğrenince, elindeki 
kalın zarfları açtı, tomarlar ha

lindekl veıalki göste rerek bir
den bire pek lnanılmAyacak yeı
ler anlattı. fakat kalan :zarflar için
ce ki evrak bu adamm ıahfdi-

Şevket dl. Bu muhacir batından geçen 
Samih Adnan ıayanı hayret ıeyleri ıöylece 

Mahmut Hauni Reıat anlatıyor: 
Ntyazt Salah Nazım Muzaffer F. - 339 seneıl Midilliden mü-
hakem ıeref bey. badeleye tabi olarak Ayvahğa 

Oyun ıaat 6 da baılandı. geldim. Verilen evde üç ay ka-
lık hücumumuz mndafaala- dar oturdum. Tefyiz muamelesi 

randa kırıldı ve ·geri çevrildi. ' yapılmadan o zaman iıkan mü-
Macarlar bir müddet ıanrthaf- diri, timdi Balıkesir valisi olan 

Ticaret müdürlyetinln bundan 
evel yaptırmıı olduğu teftıı
lerden beklenen neticeler a
lınamadığı te 'yidedilmektedlr. 
Sebep olarak ta, bazı kudret
li zevatın tavassutları ileriye 
sürülüyor. 

Nitekim, "(2,, cemiyette 
"50,, bin it güç sahibinin ıt
kayetri de hep bu nokta ü
zerinde toplanmakta, tekaıüf 

etmektedir. Neticede vatan
d ol nn namını yt\kseltmek 
lıtedik1eti koı koca muazzam 
bir "Farka,, nın ıul iıtlmale 
milstelt teıktlat olduğu kana
atleri hasıl vluyor. Haddi za
tında fırkanın birer tavsiye 
ile cemiyetlerin baıları
na pçlrdt l ıahıeların yol
ıuzluklarından Fırka niçin 
mea'ul olabilir zannedilmemeli
dir? Yazık, günah değilmi? 

. larının hüınü ldaresile kalemize Ôzdemir Selim bey tarafından ı 00 istida verdiğl halde tıinl yap-
' bir çok tehlikeler geçlrltller. Bu zabıtaya verilen emir üzerine tıramayan Midilli mubadill za-

h ~\cum1ar eınıuıında mndafaa- mübadil olmayan ve hakkı mu- valh ihtiyar iıte budur f 
mızın eplyce mütkülata düçar hnceretl olmayan Üsküplü Ha-

cer efendiye iade edildi. Bila· ı tlnlik vermiılerdi. Fakat 160 
olduğu görülüyordu. 60 d t ti kt r hara andan da alınarak bir Gl· ağaçta l 8 e zey n yo u. 

Mamafi ara sıra, tehlikeli rltll muhacıra adeta ıatıldı. VI· Ben memurlara fedakarlık yapa-
hücumlar yapıyor ve fırsatlar layete bir beyannalJ'e ile mü j madığım için bu kuru ağaçlığı 

Bir türlü ihtimal verilme
mek lazımgelen ıu rivayetle
rin tahakkuku takdirinde, Ti
caret müdlrlyeU de, emaf 
müraldpllği de Hatk fırkası 
da iyi bir vaziyete girmlı ol- ı 
rnıyacaklardır. Ezcümle Tah
mil T ahllye cemiyeti muame
latında geçmlı olan bir me
ıeled~, mevzuu babı kudretleri 
te' ıirlne mllal olarak göıterl· 

liyor. 

kaçırıyoruz .. 7 inci dakika Mu- racaat ettim. Ondan sonra mü- 1 vermltlerdi. Bunun W:~rine kay-
1 zafferin sıkı bir eütü direği yala- teaddit müraca tlarım teslrıiz j makamlığa f ıtid~ vererek mai-

yarak dııan gidiyor. kaldığı liçln nihayet ınhhi bir duriyetimln telafisini istedim. 

lstanbulda Esnaf cemiyetleri 
teıekküllerlne kayıtlı " Elll 
Binden" ziyade vatandaıı, tam 
,,(2" muhtelif cemiyet temıil 
etmektedir. Bu teıekküllere 
rnenıup mllletdaılar bir mem
leket Fırkası olan Halk fırka
sının belll batlı siyaıi rükünle

rinden · madutturlar. 

Görülüyor ki: Esnaf cemi
yetlerinin para muamelelerinde 
karı Idık hasıl oldukça, esnaf
ta Fırka aleyhine bir sofukluk 
peyda olmaktadır. Şikayetçiler 
Fırkaya ıamlmi rabıtalarında 

müttefiktirler. Sızıltının hedefi 
hep meılek tetekküllerinln batı· 
na meslekten anlam1yan tavsiyeli 
adamlann geçirilmiı, kayrıl

mıı olma11ndadır. 

Halk Fırkası Eınaf Cemlyet
lertni batı boı bırakıın denile· 
mez. Fırkanın en mühim, en 
ruhlu vazlfeıt, o teıekküllere 
ılyaai Jıttkamet, ıiyaai tuur, 
ılyaıi terbiye vtıreblli:ııeğe ça· 

1 htmak, muvaffak olmaktır. 

Bütün cemiyetleri kendin· 
de cem ve temıil edebilen blr ı 
Fırka Dünyanın bir tarafmda 
mevcut olmadığı için' "ılyaıi 
mefk6re birllli,, namına ıu 
vaziyet memnuniyeti calip ah
valden olabilirdi. fakat esna
fın hali, vaziyeti, yalnız ıiyaai 
ekıerlyet te'alllne,teıkllfne ha
dim olmaktan ziyade, ikUıadi 
idi. Memleketin hayatile mu
kayyet olan Ticaret, alıt verit 
ıahaıında, it hayatında yük
sek kabiliyet ve kıymet lf ade 
edebilecek hale, ıekle sokllla
bllrneli tdi. Eınaf teıekkülle-

skan muamelatına 
başlandı 

latanbul mıntıkaıı lskln 
müdlriyetlne tayin edilen K:ırk
larelt lık D müdtlrü Cemal bey 
vazlf ıtne bati nuftır. 

Bır mQddettenberl tatll edilen 
lıkan muarnelitına dünden itiba

ren baılanıbrııtır. 
lıkan mndtrlyeti umumiyeıl 

z.arranındt tamamlanmayan ınu
anıelelerh1 ltmanına baı1anılmıı
lır. 

Bu hakkı esnaf ta, her aklı ba
tında olan da kabul ve tasdik 
eder. Hatta, ediyorlar .da ... 

Onların iıtedikleri:meılek 
tılenne müdahale edilmeme
sinden, tunun bnnun adamı 
kayrılacak diye, para itlerinin 
karııtırdmamaaından ibarettir. 

Acaba gereil gibi anlatala
bllindi mi? 

Arıf Orttr 

H. Rifat B. 
ti n-t• 

Temyiz layihasını 
bugün makamı 
aidine • 

verıyor 
H. Rifat bey 3\) büyük ıahıfe

ltk btr temyiz laylhaıı hazırla
tır. 

Buıün makamı aidlne verecek-
tir. Haydar Rıfat B. hakkından 
emln oldutunu söylemektedir. 

Bir aralık oyun mütevazin ıebep göstererek Burhanlyeye 1 istida iıkin müdiriyeti ile kay-
bir surette cereyan etmeRe baı· naklimi istedim ve giltlmıede makam arasında gitti geldi ve 
hyor. oradaki meıken buhranından nihayet 111 mevcut olmayan bir 

Müd f dü it dolayı tekrar Ayvalığa lade e· a aamız oyununu ze - komlıyona ha vale ettiler. 

1 
dlldim. Hala iskan olunama· 

mlı, ıuur u oynuy«Jr.. dımi · 6 sene toplanan11)'3tl 
Hücum hattında Muzaffer Y dl ıı...oedenberi b1r tek o- ko111ı"svonl 

fevkalade bir oyun oynuyor.. .:: .1 • 
Ftkrelle çok güzel uyuıuak dacıAa ıahlp olamadım. Handa O komisyon altı ıenedlr bir 

sol taraftan Macar kaleılnl sar11- otelde kira verip geztyorum. türlü teıekkül edemedi. 

1 
Zeytinsiz zeytin ag'Yadan Gene tapu kaydı mucibince 

yor ar. _ Y 

22 inci dakikada Macarlar Gene aynı ıenede lıkanı adi I Midillide ki emlakime mukabil 
aleyhine verilen bir Frikik • . ıurellle bana 160 ağaçlı bir zey- bana 62 dönüm zeytinlik veril-

~~~· .... ~ 
SaA taraftan topu kapan Muzaffer K d b • ı • v • f 1 • t ' 
güzel bir ıürütle ~ol müdafilerinl 1 a ın ır ıgı aa ıyet e . 
atlatıyor ve yennde bir tülle I 
topu Macar kalesine ıokuyor. 

Macarlar, bu sıole, 2 dakika 1 Kadın birliğinin aylardan beri gazt te-
sonra mukabele ediyorlar. 1} d ki d ki v • ? 

Macarlar devrenin ıonlarına er en Sa a ) arl Slr meger neyIDIŞ • 
dofru 2 inci gollerini de kayde· 
dıyorlar. Ve ilk devre Macarla· 

Kadın birliği yPnl itler ya-
pacağanı ıöy-

rın 2-1 lehine olark bitiyor. terken bunla-
11.kincl devrede takımımızda 

makul bir tebeddülAt yepıluyor: 
Mahmudun yerine Şehtp heçı· 

yor. lıte ikinci devrede, genç ta-

rın nelerden i
baret olduğu

nu blr ıır ola-
rak gazetecl-

kımımız tam bir muvaffalltyetle lerden ıak1a-
oynuyor ve bariz bir hakimiyet yordu. Hain 
teılı ediyordu.. bir darbı me 

Hem bu hakimiyet muvakkat ıel vardır : Kadınlar l; irliğl 
bir müddet deill, tamamen oyu- "Sarauaaiı ge· reiıi 

L. Bekir H. nun ıonuna kadar devam edl- Un etmitler de 
yor. 

Oyuncularamızın candan,temlz 
ve ahenktar oyunları okadar 

ıaıırtıyorduki .. 
(Devamı ikinci sahifede) , -, 1 3aylık maaşlar 

bugün veriliyor ! 
Zat ııleri muhaaebecilffinden: 

24, 26 ve 29 haziran kadınlara 

25, 27 ve ao haziran erkeklere 
( 4 üncü ıabif ada ki izahatı 

okuyunuz.) 

ancak kırk gün 
kokusunu ıaklayabilmlı,, Kadın 
birliği de bu sırrı ancak bir 
ay yani ıarm111aktan da az 
bir zamanda ffta etU. 

Bu faaliyette, meğer pek ba-

ıltmit ... 
Birlik temmuzdan itibaren 

Fran11%ca, lngllizce, ltalyanca ve 
Almanca kursları açacnkmıı. 

lnglllzce Eıma Zafer hanım 
tarafından gösterilecektir, F ran
ıızcayı Seniha Rauf ve Eıma 
Zafer hanımlar vereceklerdir. 

Almancayı kollejlerden biri
nin hoca11nın vermeıl muhtemel 

dır. İtalyanca için bir kfmıe da · 

ıünülmektedlr. 
Bundan baıka birlik birde 

deniz tenezzühü hazırl makla 
meığuldür. Fakat bunun nereye 
yapılması bir hayli gürühüyü 
mucip olmuıtur. Nihayet Azadan 
bir H. "Gazetecilerin gittiği yere 
gidelim de tenezzübünıüze dair 
güzel yazılar yazsınlar" demff 
ve bu teklif müttefikan kabul 
edilerek, birliğin Yalovaya te· 
nezzüh tertip etmeıl uıuvafık 
görülmüıtür. 

Birlik aynı zamanda menafii 

1 
umumiyeye hadim cemiyetler 
gibJ Vargiden muaf olduiu için 
bu tenezzühten çok istifade ede-

' cektlr. Vapurda cazbant ve danı 
tan baıka rnütenezzihine btr güzel 
süprlz de hazırlanmaktadır. 

Kadın birliği bu umumi tıten 
batka en mühim tı olarak 
intihap meıelesile uğraımak
tadır. Geçenlerde yazdı~ımız 
fakat birlikçe tekzibedilen nam-
zetlerin isimleri fırhaya verllrntıUr 
Fırka tensip ettlil takdirde bu 
hanım efendilP-rin namzelltkleri 
vaz olunaçaktır. 



Amerika tarifesinden zararımız 

Amerikaya ihracatımız 
ne kadar? 

- -· .... , .......... - -

İstatistikleri neşrediyoruz, Yunan 
mallarının bizim mallarımızın yerini 

alması tehlikesi var ! 
Amerika-İngiltere, Ameri • 

ka-A vrupa arasında son sene
lerde devam eden ikhıadi re
kab t nihayet memleketimize de 
tesir etmiotir. Bu 

0

rekabet Ame
rika htikOmetlnln hariç emtiuı
na karıı gümrük dıvarlarını ka' 
pamaaı ıekllnde kendini meyda
na vurmuıtur. 

Vakla Amerika ile Avrupa• 
arasında&.l rekabet daha fazla 
sınai mahiyettedir. Yeni Ame
rikan ıanayicilerinln fazla lıtihsal· . 
lerl hariçte mahreç bulamayınca 1 
Amerika hükumeti bunların da
hilde istihlaki için gümrük tari
fe yükıekliğlnl kabulü eıas tttbarile 
•ınai mahtyyette olmakla beraber 
ham maddelere de tesir etmemlf 
değildir. 

Yani bu meyanda ham mad· 
delerin gümrük tarifeleri de yük
ıeltilmiıttr. 

Bu noktadan dolayı Ame
rika gümrük tarifesinin 
yükseltilmesi Türk •hracatı için 
oldukça zararlı olacağı alaka
darlar tarafından ileri aürülmek
tedlr. Bu zarar, gümrük yük
sekliği yüzünden Amerikada mal
larımızın sürülemlyeceğinden de
ğildir. Bu da ha fazla raklpleri-

--mtz -derecesinde ihractl c ya

mızın maliyet fiatmı ucuza mal 
edemiyeceğimizdendir. Bu mü· 
nasebetle dün bir muharririmizl 
Amerika-Türk ticaretinin tet
klkına memur ettik. Tahkikatın 
neticesini yazıyoruz. 

istatistiklere nazaran 927 se· 
nesinde Türkiyeden Amerikaya 
24:,580,230 llrahk ve 47 ,350,908 
kiloluk mal ihraç edilmfttlr. 928 
senesinde ile 27 ,583,57 4 liralık 

mal göoderilmlıUr. 

Buna mukabil 927 senesinde 
Amerikadan Türkiyeyel O, 163,822 .. 
kilo mal ithal edtlmlttlr. 928 
senesindeki ithalat miktarı ise 
18,210, 532 lira kıymetinde ve 
25,573,-i34 kilodur. 

928 seneıine nazaran Türki
yenln Amerikaya ıhracatı ou 
ıekildedir: 

13 milyon küsur lira ile tü
tün baıta 6,315,000 lira ile yün 
ve halı ıkinct, 2, 733,000 lira ile 

mioti. Mahsul zamanında mahsul 
toplamak üzere iskan müdiriye· 
tine gittim ve bir vesika lıtedim . .' 
Benden tapo tefyiz evrakını 
istediler bittabi verdim. Mahıulü 
topladıktan sonra evrakı iade 
etmediler ve arazinin yarısını 
kesip bafkaaına verdiler. 

Bu arazinin tapodakt kaydın-
dan fazla olduğunu aöyliyorlaı dı 
En nihayet . tekrar büyük bir 
istida tle kaymakam beye mü
racaat ettim ve tefyiz evrakının 
kayıtlarını htedim derdimi ıtfa
hen de anlatmak istedim. 

Nihayet kara kola! 
Fakat kaymakam bey bent 

azarladı. Sözlerini iade ettiğim 
için bir jandarma ile karakola 
ıevkettl. Yarım saat ~evkuf 
bulunduğum sırada Jandarma 
kumandanı vasıtasile müddeiu
ınumi beye haber yolladım. Der· 

ham deri üçüncü, 2,448,000 lira 
ile kuru meyvalar dördüncü, 
1,382,000 lira ile mamul deri ve 
kürkler beıtncfgelmektedir. 

Buna mukabil Amerikadan 
ithalatta 2,910,000 lira ile ara
ba, otomobil vesaire birinci, 
1,530,000 lira ile un, buğday 

vesaire ikinci, 1, 227 ,000 lira ile 
makine ve alalı mihanikiye ü

çüncü 1, 150,000 Hra ile mamul 
deri ve kürk dördü ... cü derece· 
dedir. 

Amerika hükumeti yeni tari
fesinde fazlalık yapmamııtır. 

Eskiden olduğu gibi yeni ~tarife
de de bu kismın gümrük resmi 
35 ıenttir. Binaenaleyh hu lu
sımda zarardan o ltadar kerkul· 
mamaktadır. 

Mütemadiyen geriye iade edi
len incirlerimlz de de gümrük reımi 
2 sentten beı ıente çıkarıl
mıttı r. 

Halılarda 56 ıentten 60 sente 
çıkmııtır. Bundan baıka meyan
bah, meyan kökünde tarife fpka 
edil mittir. 

Tiftiklerde tarife 31 ıenlten 

84 sente çıkarılmııtır Afyonda 
tarife ipka edllmittir. Palamut 
thTacı serbesttir. 

Korkulacak maddelerden bi

ri de fındıktır. Fındık içinde tarife 
beıten 10 sente çtkarılmııtır. Ka
buklu fındıklarda 2,5 dan 5 sente 
ceviz içinden 12deo 15 e kabuk
luda 4 ten 5 e, badem içinde 
14 ten lfı sente yükselmtıUr. 

Fransa prodesto 
. hazırlıyor! 

Parla 21 {A. A.) - M. Ffan 
din matbuat müntesiplerine yeni 
Amerikan tarife kanunu hakkın 
da bazı be yanalla bulunarak 
demtıtır ki: "Bu kanunun yapa
caiı tesirler salahiyettar heyet
tarafından tetkik edilecektir. A
lınacakı.. neticeye göre Amerika 
hükumetine bir itirazname aön
derllecektir. Bazı resimlerin de
ğiodtrilmesinl temin edilerek ken 
dimlzi memun add4"deceğlz. Fa
kat böy(e bir tadil yaphrmafa 
muvaffak olmazsak bazı tedbirler 
almak icap ~decekt'r. 

D<trülbeda' i için yeni 
.J "' 

taJinıa tncı ıne 
Darülbedayifn yeni talimat

r.ameıl murakabe encümenine 
havale edllmltUr: Cemiyeti bele· 
lediyenin ilk içtimaında müza
kere edilecektir. 

Diğer taraftan Darülbedayi 
kıt temsilleri için yeni eserler 
aramaktadır. 

Geçen sene, rejisörün inadı 

yüzünden halk hiç eyi bir eser 
görtnemlftl. Bu sefer edebi bir 
heyet teıkil edilerek keyfi bir 
it görmek salahiyeti rejbörün 
elinden alınmııhr. 

hal tabliye edildim. Bunun 
1 üzerine kaymakamla pıuhake-
1 rnemizln icrası f çln Balıkesir 
' vilayetine ve dahiliye ve\ı aletine 

müracaat ettim. Fekat heyhat ki 
oda haıırın altına gitti! 

Y edt ıenedir tamam 1006 
istida veriıim yanıma klr kaldı! 

Müthiş Hücum I Alf ons 
. -·•lr'0'1• -,.po.ı;+. • -~- -

Bir tayyareciyi bir ltalyan gazeteleri ispanya kıralı Pa-
akbaba kovaladı ingiltereye ~ızıyor; riste ziyafet verdi 

Roma 21 (A.A) - ltalyan ga-
Buenos-Ayres, 22 (AA.)-Dok- zeteleri Frasa hükumetinin mHli 

torlar tayyareci Gulllaumet'ye müdafaaya ait projeleri ve 

ParJı 22 (A. A.) - ispanya 

kıralı Alfonı tarafmdan İspanya 

sefaret hanesinde bir öğle ziyafeti Buenos· Ayres seyahatini gerl 

bırakmasını tavılye etmiılerdir. 

malta hadiseleri münasebetile 
ln.ıllterentn aldığı vaziyeti tid-
detle tenkit etmektedir vertlmittir. Bu ziyafette refsicünı· 

Tayyareci bir cümudiye içine 
düıerek vücudu ezik ve bere 
içinde kaldıktan sonra bJr ak-

Bulgar-yunan ihtilafı hur M. Deumergue de hazır bu· 
Lahey, 21 (A.A. )-Yunants- lunmuıtur. 

baba tarafından o saat takip 

edildiğini, ı 00 saat kadar yaya 

Atinada af et 
Atina 22 ( A.A ) - Gayet 

tanın Parls sefiri ve beynelmilel 
adalet divanındaki mura'hhası 
cemaatlar mes'elesl hakkında 
Yunanistanla Bulgaristan arasın-

yilriimek mecburiyetinde kaldı- da çıkan ihtilaf hakkındaki yu- tiddetli surette yağan yağmurlar 
ğını, nihayet bir Arjantinli ka- nan noktal naze rını bu sabah 

divanda izah etmeğe baılamıı-
dın çoban tarafından tedavi edil- tır. Murahhas bu izahatına pa-
dl&lni anlatmııtır. zartesl günü devam edecektir. 

bütün memlekette, bilhassa buğ· 

day mahsulü için hakiki bir afet 

ıeklint almııtır. 

Dünkü maç Umumi kadınlar için polis mer
emir verildi ! kezlerine 

Gene muhtelitimiz· 
mac~rlarla 2-2 be-: 

rabere kaldı 
[ Birinci sahifeden devam ] 

Fuhuıun meni hakkındaki 
Dahiliye Vekaletince yapılan ta-
limat İstanbul polis müdiriyeti 
ve polis merkezlerinde tatbik e
dilmeye baılanılmııtır. 

Beyoğlunda ve Galatada bu
lunan umumhanelerin bir li•tesi 

Adeta ıuunuz oynayorlar. yapıldığı gibi, kezalik vesikalı 
Muhactmlerfmlz kalecilerinin pek.I kadınların,umumhanelerdekl ser-

i mayelerln, hlzmetçlleorin isimleri 
mahirane yer tutuıları yüzün- ' yazılmı§ ve fotograflarıyla bera 
den bir iki gol fıreatlar1 fev ber umumhanelerin kabul oda-
tediyorlar Mütemadi t 'k di larına talik ettirilmtıtir. 

. azyı e - ı Bundan böyle umumhanelere 
yoruz. 

G M ff 
yeni sermaye kayıt edllemeye-

ene uza er, müdafaala-
1 ceil albi, bir evden dlier bir 

rımn hocalayııından lıtlf ade 

derek kur uı:ı gibi bir ıütle 

§ahane bir gol yapıyor. 

1 
e- eve aldemlyeceklerdlr. 

çok ~i~sikişinasJarın teş~bbüsü 
1 Biraz sonra Selihattın k ~ le

nin dibinde topu havalandırarak 

bir gol kıçırıyor ve daha ne ka-
1 

Güzel sanatlar birliği yaban
cı muztkacılar için bazı tedbir· 
ler almağa karar vermiıttr. Me
sela dtğer memleketlerde oldu-

çmıtar •. 1 ğu gibi ecnebi çalğıcıların mem-

İıte oyun bu ıuretle 2 - 2 
beraber netice buluyor. 

leketimizde de mahdut bir müd-
1 detle kalmalar1 için teıebbüsat

tn bulunulmuıtur. 
Genç takımımı~ umumiyetle ' 

iyi oynadı ve galibiyeti hak 
etmiıken kaldı.. 

muhtelit takım oyuncularım ve 
• bilhaua iki güzel gol yapan ve 

oyun üzerinde müeulr olan Mu

zafferi bu muvaffakıyyetlerinden 

dolayı tebrik ederiz. 
Z. K. 

Maarif vekaleti bu müra
caatı muvafık görmüı bazı ted
birler almııtır. ··-

Ahır mes'e1esi 
Şehremanethıin asri ahır 

ınes' elesi halledilmemittlr. Ahır 
•ahlplerl bu takyidat üzerine 
emanet hududu haricine çakmağa 
baılamıtlardır. , .. .. ' 

BUYUK TAYYARE 
PİYANGOSU 

(6) ıncı keşide 11 Temmuz 
DADIR 

Büyük ikramiye 

(200,000) Liradır 
Ayrıca : «100,000» Liralık bir mükf1fat i]e 

«50~000», «40,000», «25,000», « 10,000» liralık 

Büyük ikramiyeler vardır ... 
Hiç kazanmamıı Numaralara "30,, zar Lira teselli mükafatı 

verilecektir. 

Biletler: Ba yilcrden Temmuzun vedinci ., 

günü akşanuna kadar talep edil111elidir. 

Kezalik genç ve zatülzevç ka· 
dmları iğfal edenler gizli ran· 

, devu yapanların listeleri yapıl· 
mııtır. 

Emrazı zühreviye nizamna
mesi haricinde fuhıtyatta bulu· 
nanlardan bir çokları mahke· 
meye verilmiıtf r. Umumhaneler 
Beyoğlu ve Galatada nlnayet 
on ikiye kadar açık bırakılması 
için sahiplerine teblliat yapılmı§, 
her gece kontrol edilmeye bar 
lauılmııtır. 

Ayni zamanda Beyoğiunda, 
Tepebaıı civarınd" Glavani ıo
kağındaki randevu otelleri de 
kontrol edilmeye baılanılmııtır. 

Koca düşmanı! 
-~-

Bergama kazasının Kozak 
nahiyesinde Aıaiı Bey köyünde 
kadın yüzünden bir cinayet ol
muıtur. 

Mehmet oğlu kalaycı Nazlfla 
cesedi bundan iki gün evvel 
bahçedeki kuyuda bulunmuı ve 
ölüm vak'aamın bir kaza oldu
iu z.annedilmiıti. 

Adliye ve zabıtaca tahkikata 
baılanınca müthtı bir cin yelle 
karıılaıılmııtır, Ceset; kuyudan 
çıkarılmıf ve tahkikat netfce-
ıtnde kalaycı Nazifln zevcesi 
tarafından bogazı iple ııkılmak 
suretile öldürüldüğü anlaııl-

mııtır. Gülsümü cinayete teıvik 
eden ve cesedi kuyuya atan
ların da evveldenberi kadınla 
münasebetleri bulunan Şakir 
oğlu Kadir ile Hasan oğlu 
Kazım, Hasan oğlu Ali olduk
ları meydana çıkarılmış, hepsi 
birden yakalanmıotır. - ........ ,...... .. __ 

Dirilen ölü ! 
Evelki gün İzmfrde çok garip 

bir vak'a olmuıtur. Faruk ismin
de bir zatı.ı çocuğu Faruk bun
dan iki gQn eve) ağır surette has
talalmı§ ve Muıuvi hastanesine 
yatırılmıı ve zatürreeden muzta
rip olan çocuk biraz aonra ağır· ' 
laımıthr. 

Evvelki gece hastane doktoru 
Krispin efendi çocuğu muayene 
etmlı ve vefat ettiği hakkında 
rapor vermlıı. Dün ıabah 
ailesi efradı ağlaıarak Belediye 
ye müracaat etınif, defin ruh
eatiyesl istemiıUr. Bu.1un üzeri-
ne Belediye üçüncü mıntaka 

doktoru Iıımail Sırrı Bey çocuğu 
müayene etmf f vefat etmediği
ne ve hayatla bulunduğuna dair 
rapor vermittir. O fin ruhsatiye· 
si de Belediyeye iade edilmittir. 
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ÜNÜN HABE 
~ 
Gene çoğalmışlar 

• 

LERI Ecza . 
fabrikası 

- ---------"Turlng klüp murahhaslarının 
İıtanbolu ziyaretleri vesilesile 
toplanılan ve Darülacezeye tıki
lan dilenciler son zamanlarda 
Kene ıokek baılarını tutmaya 
baıladılar n. 

·Kıraliçe Açlığa karşı! Ha gayret! 
Böyle cemiyetlere 

lüzum vardır! 
Bir gecede 6 dük

kan soyuldu! 

Teşebbüs akamete 
mi uğradı! 

Bu havadisi bir gazetede oku
duk... Ne tuhaf it değil mi ": .. 
T urlng klübün murahhasları ls-

Zayıflatılmasına 
ne diyor? 

tanbula aelecek diye dilencileri 
topladılar. 

Sonra, anlıılan, Turing klütün 
ınurahaıları lıtanbuldan gidince, 
dilencileri Darülacezeden atıver-

Güzellik kıraliçemiz Mübeccel 
hanımı zayiflettiği için üfürükçü
lükle ittlham edilen Selim Sırrı 
B. ve kızları Azade ve Selma 
hammlar hakkında takibat ya
pılmasını Etıbba odaıı lstemlfti. 

- • ... c..r,'l--

Bir cen1ivet vapıldı, fakir 
ol ol 

çocukların karınlarını 

dovuracak 

Evelkl gece Eminönünde bir 
sırada birbirinden geçerek hır
sızlar girmlı etya ve para çala
rak kaçmıılardır. 

tniıler. 

Zaten ıon Turning kulüp mu
rahaasları lstanbula neler yaptır
madı .• 

Taksim meydana inıatanın ıür
a.tleıttrilmesine, sokakların temiz
lenmesine ve daha bir sürü hayırlı 

Mübeccel H. bu talebe ıu 

yolda mukabele etmtıtir : 

- Selma ve Azade hanım-

ların yaptırdıkları idmanlardan 
çok memnunum. Hiç bir ıtkaye
tlm yoktur. Deruhte ettiğim 

temsil vazifesini mümkün mer
tebe iyi lf a için çahımak bir ku
ıursa, söylesinler, derhal btifa 
ederim. İzzeti nef ıimt rencide 
edecek neıriyattan çok muztarip 
oluyorum. 

Fakir çocuklara. yardım Ce
miyeti namile yeni bir cemiyet 
teıkil edilmittlr. Bunun ğayesi 
gençenlerde Divan yolunda açılan 
cocuk diapanserine vali miktar
da yardım etmektir. Ct mi yet 
fakir çocuklardan hasta olanla
rın ilaçlarını da ucuz olarak yap
tıracak, ve onlara her huıusta 

yardım edecektir. Bu ıuretle bu 
cemiyet Hilal ahmerle Himayel 
etf alın vazifesini teshil etmlı 

olacakttr. 

Bu mühim ve ıayanı dikkat 
hırıızhk hakkında yaptığımız tah
kikata, Eminönünde Ketenciler 
caddesinde bakkal Servet beyin 
dühkanına, camdan hırsız glrmtı 
l O lira ufak para çalmııtır. 

itlere sebebiyet verdi. 
Hani, inıan bu Turing kulüp 

murahhasları bir ıene lıtanbulda 
kalsalardı, ıehir cennete döne
teku galiba ! diyeceği geliyor. 

Hiruz paralara çaldıktan sonra 
itUıallndeki Feıit beyin mağazasına 
athyarak6lira ufak para çalmııtır. 

* Dilencilerle mücadele için bir 
llevı "ııkı taktpn usulü tatbik o
lunacakmıı. 

Bu zihniyet gayet zorlu bir 
eıkı zaman polis zihniyetidir· 

Bütün içtimai fenalıkların 
11 •ık1 bir takiple" halledileceğini 
düıünmek devrini çoktan geç· 
tnlıiz .. 

Şehirde hırsızlıklar çoğalıyor 
tnu ? "Sıkı bir takip" lazım. 

Dolandırıcılık vakaları artıJor 

Ben yalnız Selim Sırrı beyin ı 

evinde değil, kendi ikametga
hımda da idman yapıyorum. Bu 
ite baılamadt n evvel aile dok
torumuz lizımgelen muayeneyi 
yaptığı için diğer hekimlerin 
müdahaleye hakları yoktur. Za
ten ıtkiyeti mucip bir hal olma
dığına göre buna sebepte yok-
tur. 

Bu teıekkülü ıükranla karıı
lamalıyız. Zira memlekette bin
lerce yavru aglanacak bir h alde 
sürünmektedir. Onların yarın için 
birer temel olduklarını düıüne

cek olursak bugünden onları 

kurtarmağa çahımahyız. 

Gece misafiri tekrar aynı cl\d 
de üzerinde ıekerci Yahya efen
dinin dükkanına geçerek 1-00 li
r hk ufak para, bundan sonrada 
yanındaki hırdavatçı lspiro efen
dinin dükkanına glrmiı :wo ku
ruı, bir elektlrik feneri bir cep 
ıaatı, bir jilet usturası alarak 
dükkanın kapuıunu açtıktan 

sonra kaçmııtır. 
Sabahleyin dükkan sahipleri 

geldiği vakit sıra ile dükkanla
rının ıoyuldulunu görerek Emi
nönü polis merkezine müracaat 
etmtılerdlr. _____ _,, __ _ 

tnu ? Sıkı bir takip ... 
Fuhuı fazlalaııyor ! yine "ııkı 

hır takip,, !.. lktııat vekaleti ticaret mü-

Kunıpanyaların isimleri 

Fakir çocuklara yrdım cemi
yetinden istenilen ıey bu biçare
lere it bulmak, onları ıokaklarda 
yatmaktan kurtarmak, mümkün 
olduğu kadar da karınlarını do
yurmaktır. Adliyede: 

Dllenctler ıokağa dökülmüı, dtrlyetlne gönderdiği bir tezke-
haydı bakalım, tekrar "ııkı, rede, ecnebi kumpanyaların lsl-
••11ıııkı bir takip"·.. mlerinin Türkçe olarak yazılma· 

Bize kalırsa ıehirlerde muay- ıının teminint lstemiıtir. Ku-
'1~t içtimai, iktındl (iısizlik, buh-
ta,111 v. ı.) sebeplerle doğan fe- mpanyalar kendi firmalarının 

Bu meıkO.r teıekkül memle
ket ve insaniyet için mühim bir 
amil olabilir. 

Oktruva müdürü 
tıa.hkları "ııkı bir takiple,, halle- her memlekette ayni ıekilde ya-
decek kadar cahil olanları 11kı zıldıianı iddia ederek itiraz et- gene giftiJ 
bir takip altına almak lazımdır. mtılerede reddedilmiftir. Ş h k d Jf * İ e remanetl o truva mü ürü 
~ - ......,. J Oıman Bey oktruva itleri hak-'f a~ü;t;D Program ge medi!, kındafzahat vermek üzre dün 

ı ' 1 Vilayetle emanetin tevhidi } sabah Ankaraya gitmiıttr. 
do U. meı'elesl hakkınde, te~kıkatta 

~ryonkarahisarına gör- . bulun~ak üzere bir komisyon ' Ekmek ucuzladı! 
Uln1en1iş bir dolu yağdı teıekkul etmlı ve uzun müza- 1 Ekmek kırk para ucuzlamıı-

ı h kere ve münakaıalardan ıonra tır Bugu-nden "tib e on bi ki gün evvel Afyonka taarm · ı ar n r 
O d 1 d bir tevhit programı hazırlamııta. buçuk kuruıa ıatılacakhr. 

eper köyüne yağan o u an 
( 200 ) dönüm ıebze bahçe~~· Vekaletçe kabul edilen bu yeni Francala fiyatı da on dokuza 
fooo) dönüm bağ ve (2000) do- tevhit ıeklı henüz vilayete tebltğ çıkmııtar. 
rıo111 mahsulat ve afyon harap edilmemlıtlr. Mamafı, bir kaç ' ,1•---------~~ 
olnıuıtur, Henüz baıak halinde güne kadar gelmesi ftmit edil-
olan buğday ve arpalar tema- mektedlr. 
inen yere dökülmüf, b.llıhat kel- ' - -. ... .._ . .....__ 

ı~ıerı de kırılarak içindeki tane- ı>eynir ve yağ ucuzlıyor! 

Açık nıuhabere: 

Akıaraydan ~Nusret Safa" 

imzaılle mektup yazan talebe-
ler dökülmüt ve ıalanmııtar · 

1 k Peynir ve yağ ucuzlamakta- nln baımuharrirlmizl görmesi 
Bahçe aralarAnda yem enme -

te olan bir çok tavuk ta doludan dır, Trakya peynirleri 60 kuruı rica olunur. 
Öl111üıtür. yağlarda 130 - 140 arasındadır. \. 

Tefrika No: 58 23 Haziran 1930 

( Ankarada b~ macera) 

- Zabtr bundan da haberiniz ı 
yoktur. Babam ıöylemittir zanne
diyordum. Süzan iki ıene Avru
pada dolaıtıktan sonra geltlf. 
Nermin bir buçuk yaıındaydı o 
~aman. 

- Şu halde bir kederiniz kal
llııuınıtır, Handan hanım. 

Handan kızararak önüne bak-
h. Küçük Nermin yumuıak ve 
Parmakları kemiksiz gibi ellerlle 
Ferldunun •açlarını okouyordu. 
Anneılne dönerek dedi ki : 

- Amma benim bu amcam 
babamdan güzel ya .. Hem onun 
'açları da dökülmenıtı ... 

Feridun, Handanın dudakla
rını yiyerek baıını yana çevirdi-

Yazan: AY //AN 

ğinl f arkeder gibi oldu Saz tek
rar baılamııtı. Ünlerinden 111_ 
man bir hanımla zatf bir bey ge· 
çiyordu. Arkasından zarif bir 
çift baıbaıa fısaldaıarak, yumu
ıak kumları latif adımlarla çli
neyerek geçip uzaklaıtalar. 

Ansızın karıılat ına, dizlerine 
kadar kıaa eteklikleri, güneıten 
yanan pazuları ince robunun 
a'Çık omuz baılarında boful
maktan kızaran Suzan dikilnıııu. 
Etlerini arkaıana bağlamıı, rnüı
tehzl dudaklarını kıvırarak be-
yaz dtılerlnl gösteren bir kahka
ha koyuvermlıtt. 

- Vay efendim. Feridun bey 

efendiyi ıelamlamaklamı maıer
refl m? 

Ve Handana dönerek kırmızı 
dilini çıkardı: 

- Hanım efendinin de en
dtıelerl kalmamııtar artık .. 

Feridun ayağa kalkmıı, bu 
müziç çocuğa yer göllermeğe 

mecbur olmuıtu. Suzan, oturduğu 
yerde ayaklarım birbiri üzerine 
atmııta. K11a eteklikleri ince ço
raplarını tazyık eden baldırları
nın taıkınlığını bilıbütün mey
dana çıkarıyordu. 

Kesik saçları ütülenmlı gibi 
tel tel kabarıyordu. Gözlerinde 
taıkan bir ıürme vardı. Dudak
larının üstünü cımbızla yolduğu 
belli oluyordu. inceltilmekten bir 
çizgi gibi göz kapaklarının üı
tünde kavılenen kaıları süzük 
ılmaıına yaraııyordu. Mukad-~ 
demeye filan lüzum görmeden 
Ferlduna teveccüh etti: 

- Aman efendim aman. 
Kırk gQndür baıımızın etini 
ylyodu. F(l!rfdun bey ef~ndi ne-

WHMGJ 

Adalete doğru 
-~-

~1üddeiun1un1i nıakanuda 
dayak iddiasının tahkikin 

istedi 
Dün ağırceza mahkemesinde 

Hasakl polh kara kolunda ahlan 
bir dayak davaaı rüyet edilmtıtlr 

Müddei Mehmet ağa üç pollı 
memur tarafından fena halde 
dövüldüğünü iddia etmektedir. 

Sebep, bir evden çalınan mu
ıambaların hırsızının meydana 
çıkarılmuıdır. 

Polislerden biri ., Bana erzu· 
rumlun derler diyerek Mehmet 
ağayı dovmüıtür. 

AA anın f ddlaıı müddeiumu
milik tarafından kabul edilerek 
polislerin tecziyeleri talep edtl
miıtir. 

Maznunlar müdafaa ıahitleri 
getirmek üzre mahkemenin ta
likini lstemiılerdir. 

Muhakeme 27 Temmuza kal 

mııtır. 

den teırif buyurmamıılar. Aca

ba haıta olmasınlar. Bir defa 

ıorup aramak lazım de~ilml 
fmif .. ,• Daha neler ... 

Feridun, hoılanup ıöhbetinden 
lezzet almadığı çah kuıu tablatU 
kızan gevezeliklerine minnettar 
k"hyordu. Demek Handan ken

dlainl merak etmiftl· Demek , 

kendtsile her ıeye rafmen ala

kadar olmuıtu ? Handan, ııkm

tıdan, gül pembeıl dudaklarının 

üzerinde boncuklanan terleri 

mendili ile kurularken Suzana 
ıöylemek istediklerini yarına bı

raktırdı: 
- Pek tab'ii değil mi ? dedi .. 

doıtları aramak kabahat mı teı
kil eder. Ve mırıldandı: 

- Fer~dun bey ki, tamam 

bir ıene bir ağabey ıefkatile be
nimle alakadar oldu .. 

(Devamı var) 

~1es1ek bakkallığa nıı 
istihale ediyor? 

Şehrimiz eczacılar cemiyeti 
50,000 lira sermaye ile bir ecza 
fabrikası tesisi teıebbüsünde bu
lunmakta idi. 

Bu teıebbüs gazeteriııze be
yanatta bulunan birçok eczacılar 
ta"afından açıkça tenkit edildi. 

Haber aldıAımıza göre bu te

ıebbüıe eczacıların çoğu lıtirak 
etmekten vaz geçmtılerdir. 

Dün bu meseleyi tahkik et
mek üzere kendisiyle görüıen 

bir muharrirlmize Eczacılar ce
miyeti azasından Nızamettin bey 

demiıtir ki: 
- Bazı. arkadaılar bir ecza 

laboratuvarı tesisi ve bunun için 
bir ıirket teıkiline bir vakit ka
rar vermtılerdi. Ben daha o za
man buna muhaliftim. Memle
ketimizde böyle bir laboratuvar 
teslai için bir lüzum olduğuna 
kani değilim ve ıtrkete de aza 
olmadım. Şirkete aza ve hiaaedar 
olanların bu laboratuvarın teıiıl 
için kabul ettikleri teahhüdün 
vadesi hulul etmtıtir. Fakat tim
di bunlardan bir çoğunun bu teah
hütlerini ifadan sarfınazar ettik-

lerini ltltiyorum. Mamafih ıtrketin 
asıl müe11islerinden olan Küçük 
Pazar eczahaneııi sahibi Hüseyin 
Hüınü bey çok müteıebblı bir 
arkadaıımızdır. Bu teoebbüıü 
tntac ve muvaffakiyetle baıar
mak için çahıağını ve muvaf
fak olacağını zannediyorum. 
Ben mustahzarların bul derece 
mebzulleıtlği ve eczacıların bu 
hazır ilaç bolluğu içinde hemen 
alelade bakallar vaziyetine gir
diği böyle bir zamanda bu ecza 
hulasaları yapmak üzre kurula
:ak laboratuvara hıç bir lü
zum olmadığına kaollm. Meslek 
ıöylediğlm gibi bu nihayetsiz 
müstahzarlar çeıitleri içinde ölüme 
sürüklenmektedir. Reçete imali 
hemen asgari dereceye inmtıtir. 
Bu vaziyet karıısınd& memlekette 
meıleğln bir gün bütün bütün 
kalkarak bakkallık, komilyoncu
luk gibi herkeıln dahil olabile
ceği bir meslek haline düımesi 
muhakkaktır. 

Müteakıben eczacıların etlbba 
odasına ithal edilmeleri ve cem
ly~t heyeti idaresinin iıtif aaı 
melhuz olduğu hakkındaki riva
yetler hakkında da : 

- Böyle bir ıey mevzubahı 
değildir. Doktorlarla meılekdaı 
olmak itibarile bunu biz k~ndi
mlz istemlttlk. demiıtir. _ ... , ..... _ ... __ 
İstanbul ra.dyosu veya 

yılan hıkayesi! 
Epl zamandanbe~rl radyontan 

pek yakında lıleyecefl ümit 
edilmektedir. Hali ha:z:ırda radyo 
ıtrketine bazı gruplar müracaat 
etmiılerdtr. Arada itilaf hasıl 
olduğu takdirde lıtanbul radyo
su lıleyecektfr. 

Fakat, ,ımdiden ne kadar 
zaman sonra iıleyecektir . Keıll 
rilemez. -·· 

Anbara düşınüş 
Slrkt.ci rıhtımında bağla Ge

reze vapurunda kamarot muavl• 
ni 16 yaıında Ahmet Nuriye, 
vapurunun vinci çalııırken çarp· 
mıı, 6 metro yükıekliğindekt 
anbara düımüı bocagı kınlmıııır. 
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Biri İzzet paşa kulunuz 
Tamam delinin biridir. Fakat dira
yetli, f atin, cessur bir memurdur. 

Sultan Hamidin huzuruna 
çıkardila,r. Abdülhamit, Mahmut 
Nedim pafayı görünce : 

- Bula bıldinfzmi., listayı ha-
zırladınızmı? 

Diye ıordu. Mahmut Nedim 
paıa: 

- İki ubudiyet karınız münaaip 
görüldü efedimiz .. 

Cevabını verdi. Abdülhamit: 
- Kimlermıt onlar bakalım? 
- Biri izzet pata kulunuz .. 

Abdülhamit gülmüştü: 
- Tamam, delinin biridir. 

Fakat dirayetli, fatln, ceıur bir 
memurdir. İnha ediniz ... 

Şimdi Hicaza gönderilecek 
askeri kumandan kalmııta. 

Zaten Abdül Hamidin en ziyade 
ehemmiyet verdiği nokta da 
bu idi. Bulduğu kumandanın 

iımlni ıöyleıin diye sabırsızla

nıyor, Mahmut Nedim paıanın 

gözlerinin içine bakıyordu. Mah
mut Nedim paıa: 

- Çakerleri Oıman paıa ku
lunuzu münasip görüyor iıem
de, irade ef endimizindir. 

Diye mırıldandı. Abdül Hamit 
merakla ıordu. 

- Naııl, hanği Oımanlpaıa 
bu .. ? 

- Efendimiz, bu zat bir kBç 

edilmit olan Osman paıa idi. 
Mahmut Nedim paıa ile Sultan 
Abdülhamid! göreceklerdi. 

Bu gece baıkatip Rıza paıa 
sarayda değildi. Yalnız baıma
beyiaci Osman bey vardı. Osman 
bey, Mahmut Nedim paıa ile 
Osman paıanın etrafında pervane 

•gibi dönüyordu. 
Paıaların saraya geldiklerini 

Abdülhamidi ıanf ye ıöylemitler, 
o da Baıkadın efendinin yanından 
hususi dairesine çıkmııtı. 

Yatsı ezanı okunurken, Baı 
mabeyinci Osman bey paıaları 
Muıahip Behram ağaya teslim 
etmiı, kendi onlarla birlikte git
mfftl. 

Baı musahip Behıam ağa, 

vaktile Abdül Hamidin hemıiresi 
Cemile Sultanın kahyası idi. 9S 
Rusya muharebesinde Ruı sefiri 
ceneral fğnaUyeften Cemile Sul
tanla müıtereken otuz bin altın 
aldıkları söylenmit durmuıtu. 

O ~aman, Cemile Sultanın 
zevci damat Mahmut paıa Os
manlı orduları baı kumandanı 

gibi bir ıeydi. Her ıey onun elin
de idi. Sonra da Tophane müıiri 
olmuıtu. Zaman icabı, Behram 
ağa Paditaha sokulmuı, damat 
Mahmut ~paıa Mithat paıa ile 
birlikte mahkum olarak Taif zin-

mah mukaddem miralay bulunu
yormuı. Lutfü atifet hazreti mü
lukane neticesi olarak mirliva- ... danına sürülmüıtü. Behram ağa, 

hkla Gümülcüne redifi üzerine tayin timdi de eıki efendisinin muha-
buyurulmuı·: l . 

1 
fızhğına tayin edilmesi ihtimali 

- Ya .• Uç ay evve mır tva b O Abd-Ih ulunan ıman paıayı, u a-
olmuı, öylemi ... lıte bu zatı derhal 'd' h -t- - d - mı ın uzuruna go uruyor u .• 
feriklıkla izam etmeli.· Uç ayda t t . t 1 b- ı id' f e sıyaae oyun arı oy e ı. 
iki derece terfi hını . . Fakat (D ) 

eva mı var 
paıa, Oıman paıa dediğiniz .•.••••.•••••••••••••••••••••...•••••..•.•.•.•..•••••..• 

zat Gömülcüne)le gitmiımidir? ora
da bulunuyorsa, zaman geçe cek
Ur. 

- Efendimiz, ıu ara İstan-
bulda bulunıyormuı. Hususatı 
zatiyesini tesviye zımnında bir 
aylık mezuniyeti var imif .. 

- Ala, ala.. Hemen saraya 
celp ve davet edilsin. Kendisini 
bir d•fa görmek isterim. Mese-
leden Seraıker paıanın malümatı 
olmamalıdır. Osman paıayı mü
nasip görürsek doğruca bir ira
dei senlye ile izam edilir ve 
Baıkatipten Seraskerliğe tebli
gatta bulunulur. Bana yarın ge
ce için Osman pafa dediğiniz 

zatı hakikaten buldurabilirmlainfz 
paıa? 

Mahmut Nedim paıa, Padi
ıahın huzurunda kapaklanarak 
dııarıya çıkmııtı. lıte Sultan Ha
midin en ınahremi ve en emni-
yet ettiği bir veziri olduğunu bir 
defa daha anlamıı oluyordu. 
Zaten Sultan Azize bir zamanlar 
böyle böyle ıokultnuı, nüfuz et
mıı, Sadriazam olnıuı değilmidi? 

İkinci fasıl 
Aradan bir gün geçmtıu. 
1298 ıeneıinin temmuz a.yı 

glrmtıti. 

Temmuzun birinci perıembe 
gecesi Mahmut Nedim paıa Yıl
dız ıarayına gıtmtıti. Paıanın 

yanında liva rütbesinde bir paıa 
da vardı. Buza~ üç ay evvel Gü
aıillcilne Redif paıalığına tayin 

Reis memnun! 
•ti o IC• 

Şoförler aynı kıyafete 
girmekten şik<1yctçi 
Köprü parasının kalkması 

üzeri ne vesaiti nakliyeye bir mık-
~ zam yapıldığı malumdur. Bu 
meyanda otomobillerin taksi üc
retleri 6 kuruı fazlalaıtırılmıı, 
yani 2G kuruı yo.pılmııtır. Dün 
temas ettiğimiz ıoförler bunun 
pek nisbetsiz olduğunu söyle
mekte ve hele arabaların aynı 

renge boyanmasından, yeknaıak 
elbise yaptırmaktan ıikayet et
mektedirler. Şoförler cemiyeti 
reisi Nihat B. ise dün ıu fikirde 
bulunmuıtur : 

- Taksi ücretlerhıe yapılan 

zam nisbetslzdir. Arabaların ay
nı renge boeanması ve ıoförlerin 
yeknesak kiyafetlerl bizim le
himizedir. Pek yakında idare 
heyeti intihabatı yapılacağından 
timdilik hiç kimse tarafından 

ücretler hakkında müracaatta 
bulunulmamıı demtıttr. 

Halbuki şehremaneti ... 
Emanet ıehirde bir çeıit ta

kıl iıletmek için ötedenberi uğ
raııyordu. Bu mes' ele kuvvet ka
ribeya gelmiıtir. Şoförler buna 
itiraz ediyorlaraada emanet ka
rarını vermlıtir. Yakın bir atide 
takıı otomobillerinin yerine tek 
çefit taksı otomobilleri tıleyece
ktir. 

aylıklara 
izahat 

dair· Konışularımı.zdan ibret alalını: 

1 - Üç #'Ylık maaıların te
diyesine 24/6/930 Salı günü baı· 
lanacaktır. 

Ve a[tı günde hitam bulacak-
tır. 

2 - Maaı tevziatında bala
daki numaralar esastır. 

3 - Nunarası ve günü gel
meden hiç bir kimseye maaı ve
rilemez. 

4 - Maaı tevziatında bulu
nan polis jandarma ve saire hiç 
bir kimıenin maaıını almağa 

tava11ut edemez. Ve bunlara 
maaı verilmez. 

5 - Erkeklere mahıus gün
lerde kadınlar, kadınlara mahıuı 
günlerde erkeklere maaı verile
mez. 

6 - Kanun ahir mucibince 
(25) yaıından (45) yaıına .kadar 
bakir ve dul babasından maaı 
alan kızların maaıı tasfiyeye 
tabidir. 

A Bunların teabiti için en u
f ak yaı tan en yüksek yaıa kadar 
merkezde bir yaı yoklaması icra 
edilecektir . 

B - Yoklama için f braz 
edecekleri vesaik ıunlardır. 

C - Resmi ıenet, cüzdan 
nufuz tezleresidir. 

Kanunun (65) inci maddesine 
nazaran maaı tahılıi tarihinden 
sonraki nufuı tezkereleri üze
rinde yapılan ıln taıhlhatı mu
teber değildir. 

7 - Her kaç yaıta oluna 
olsun yoklaması icra edilmeden 
hiç bir kıza maaı verilmiyece
ğlnden beyhude ıubelere müra
caat olunmaması. 

8 - Eir cüzdan üzerine hem 
zevce hem kerime olanlardan 
yanhz zevceye alt maaı tahak
kuk ettlrllmtı olduğundan elde 
bulu11an cüzdanla zevce veya 
mahdum maaıı ıubeye müraca
atla alacak ve kerimeye ait ma
aıın yoklamasını icra ettirilm ·it 
üzre ayrıca merkeze müracat 
edecektir. 

9 - Gene bir cüzdan üzerine 
bir zevce iki veya daha fazla 
kerimesi olursa bu kerimelerden 
biriıi tasfiyeye tabi ise yanlız 
ıubeden zevce valide ve mahdum 
maaıı verilerek gerek tasfiyeye 
tabi, gerek maaıa müstahak ke
rimeler maaı tevzlatmın hita
mından ıonra merkeze müracaat 
edeceklerdir. 

10 - Bu ay maaılarda mü
tekaidin ve mensubini askeriye
den derece üzerine terfih zam
mı hariç yüz on iki buçuk ve 
diğer mütekatdini aakerlye 
ve mülkiye ile bunların bil'umurn 
eytamının maaılarına yüzde beı 
zamla maaı tahakkuk ettirilmittlr. 

Tayyare cemiyeti ı eisi 
geJdi 

Tayyare cemiyeti reisi Rize 
meb'usu Fuat B. Ankaradan 
ıehrimlze gelmiıtir. Fuat bey, 
burada tayyare itleri hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. istanbul 
ıubeıi müdürü H. Fehim bey de 
dün Silivri ve Çatalcaya teftite 
aitmiıttr. 

••• 
1200 Şilin ve 50 lira 
Avuıturya tabaaıından Mr. 

Valter dün Beyojlunda Fındık 
sokağından geçerken üç kiti 
yanına ıokulmuı mantarcılıkla 
1200 Avusturya Şilini ile 55 
lirasını dolandırmıılardır. 

Balkanlarda iktisadi hareketler 

Yugoslavya' da kağıt 
fabrikaları 

) ugoslavya'da 9 adet kağıt j 
fabrikası vardır. Bu fabrikalar: 

• yazı ,kağıdı, matbaa kağıdı, resim 
kifıdı, ılgara kaiıdı, ipek ka- j 
ğıdı, paket kağıdı v .ı. imal ey
lemektedirler. 

Senelik imalat 4.000 vagona 
takarrup etmektedir' En mühim 
kağıt imalathanesi Slovanyada 
Vevçe , Medvod, ve Goriçani 
müttehit f a.brikalarıdır. 

Senede 1 ,400 vagon muh
telif kağıt imal etmektedir. 

Piatnlk fabrikası, 50 vagon
bfrinci cins kağıt imal etmekte
dir. 

Zagreb'deki "Mira,, Fabrikası 
lıe 260 vagon çıkarmaktadır. 

En ıon sistem tesisata malik 
bulunan Belgrad'daki Yapa fa
brikası 430 vagon birinci sınıf 
kağıt imal etmektedir. 

Sigara kağıdını Suıak f abrl-
kaıı imal etmektedir. Bu fabri
kalardan mada, Yugoıla vyada iki 
adet sellüloz fabrikası vardır. 

Biri Drvar'da, diğeri Goriça
ni'dedlr. 

Drvar'daki fabrika 2400 va
gon ıellüloz imal eyleyebilir iıede 
ancak bu miktarın nısfını çıkar
maktadır. 

Defterdar beyin 
nazarı dikkatina 

_..,.""44_ 
1 'ütün ha yileri vergi tar-

hiya tından nıiişteki 
Millet Mecliıi bütçe encüme

ninin 2-4. Mayiı 927 tarih 151 
karar numaralı mazbatasile tas
vip olunan Baıvekaletln 21 Ni
san 927 tarih 6· 1607 nümrolu 
esbabı mucibe layihasında mu-
ıarrah olduğu veçhile 26 Şubat 
341 tarihli ve 855 numaralı tütün 
idarei muvakkataıı hakkındaki 

kanunun birinci maddesindeki 
hükme tevfikan tatbik ahkamı 
kabul ve devamı meriyeti teyit 
olunan 2 Ntıan 3 a o tarihli in
hlları di han nizamnamesinin 
64 üncü " tütün dükkancıları 
ve gezgincilerden tütün ve yerli 
tünbeki satıcılığı karından dolayı 
temettü vergili aranmaz, ancak 
tütün ile beraber emtfai ıaire 
satanlar mezkür eıya üzerinden 
husule gelecek menafii için 
temettu vergisine tabidir,, mad
desi serahaten vaz ve maJdeye 
tevfikan tütünle beraber emtaai 
ıaire satan bayilerden tütün kl-
rının tefriklle sattıkları ıair eı
ya üzerinden vergi tarhı lazım 

gelirken tahakkuk ıubelerince 
bu ahkama riayet edllmiyerek 
faraza yüz kuruıluk baıka bir 
emtaa satsa 100 kuruı dahi 100 
kuruıa ilave edilerek 101 ku
ruı üzerinden verglıi tarh ediyor
lar. Binaenaleyh ıerahatı kanu
niyeye rağmen devam edegelen 
ve eınafı ıaıkın bir vaziyette 
bırakan bu halin esbabı avamili 
hakkında Defterdar beyden iza
hat isteriz. 

imalatın kısmı azamı merna· 
lıki ecnebiyeye ve bilha11a cf 'Var 
memleketlere sevkedilmektedfr· 

Goriçani' deki fabrika ise filo· 
vanya' daki müttehit kağıt imalat· 
haneleri heıabına çalıımaktadır· 

Senede 200 vağondan fazls 
imal eylemektedir. 

1929 teneıinde, Yugoılavya, 

nın kaiıda ait ihracatı her-veçhi 
zlrdir: 

12, 3 9 5 ton ıellüloz 
532 • mukavva 

24 ,, paket gağıdı 
ı, 313 ,, alelade matbaa kağıdı 

198 ,, parlak ,, ,, 
1, 77 8 tt n muhtelif cinı kağıt 

668 ,, yazı kağıdı 
194: ,, yaprak olarak ıiğars 

kağıdı 

281 ,, bobin ,, ,, 
Buna karıı, ) ugoslavya 1929 

senesinde: 

23. 829 Ton Kağıt hamuru 
ı. 716 " mukavva 
3. 322 " paket kağıdı 
5, 516 " rotatfv 

" 2, 322 ,, parlak kağıt 
965 " yazı kağıdı 

ithal eylemiı tir 1 

o. ır. 

Adana da e~li. hayvan 
sergısı 

Reisi cümhur Hz.nin himaye' 
lerinde ve lımet paıanın riya' 
setinde Adanada bu sene 7 Tef 
rinisanMe hayvanatı ehliye ıet' 
giı.i küıat olunacatır. 

::::::===================--========~ 
Beyoğlu 5inçl icrasından: Bey' 

oğlunda, Feredlyede, Çaylak so· 
kağıoda No. 25 hanede mukiOJ 
iken elyevm ikametgahı meÇ' 
hul bulunan Eliza binli Yorglye• 

Apostel veledi Hariton efeo' 
diye maa masuif (600) lira ola11 
borcunuzdan dolayı Apoatol e· 
fendi icraen takip talebile mü· 
racaat etmittir. Namınıza dol' 
durul.in ödeme emri ikametga· 
hınızda bulunamadığınızdan do' 
layı tarafınıza tebliğ edileme' 
mittir. Ödeme emrinin 45 güO 
müddetle tarafınıza ili.nen teb' 
liğfne karar verilmtılir . Alacak' 
lının takip talebine bir itirazınıı 
varsa itbu ilin tarihinden bir 
mah geçtikten itibaren yedi gOO 
içinde daireye müracaatla ıifa-

hen veya yazı ile bildirilmesi· 
Borcun bir kısmına itiraz halinde 
bunun açıkca gösterilmesi akıi 
takdirde itiraz edilmemiı ıayıla· 
cağı onbeı gün içinde borç öden' 
mezse hakkınızda cebri icraa• 
teve11ül t!dileceği malum olmalı 
ve ödeme emri tebliğ yerine g~ç· 
mek üzere ilanen tebliğ olunur. 

Beyoğlu ikinci icra dalreıiO .. 
den: Bir deynin temini için mab .. 
cuz bulunan yazıhane takıOJ1 

daktilo ve halı 26/6/930 tarıhıoııı 
müsadif perıe.nbe günü saat 15tııı 
Galata Voyvoda hanında bilaıil .. 
zayede ıatılaC'ağı, mezkur gOll 
ve saatte mahallinde hazar bulu' 
nacak memuruna 930·1825 nU .. 
mara ile müracaatları Hin olunur• 

Sığara kağıdı püskülleri satılmas•= 
Tütün inhisarı umum nliidürlüğünde 
Ctball fabrikası ile Levazım abarında bir ıene zarfında birikecelı 

olan aığara kağıtları püskülleri pazarhkta ıa tılacağından taliplerlO 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkateleri ile 28/6/930 Cümarte• 
günü ıaat ı O, 30 da Gala tada mübayaat komisyonunda bulunmaları 
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14 temmuz sabahı Pariste 
Bütün gece uyumayan Paris, heyecanla, büyük 

karşıladı zindelikle yeni doğan sabahı 
20- l 

Kulenin sahanlığındaydı timdi 
itte. Ayaklarının altında karan
lık ve korkunç Bastil uyuklıyor
du. Karııda, ıağda solda Parfs 
Uyanıktı. 

14 tenunuz sabahı Jla1·isfp, 
1 

Sabah açıyordu. Bütün gece 
Uyumayan Paris, heyecanla, bü
Yfik bir zindelikle yeni doğan 
sabahı karııladı. 

Siyasi kulüplerde içtimalar 
ıabaha kadar ıürmüıtü .. 

Pale Ruayal bahçesinde kah
velerin ıııkları sabaha kadar 
söndürülmemitti. 

Pazar yerlerinde iıçi kadınlar 
t•rkı söylemif, dans etmiılerdi 

RÜn aiarana kadar. 
Silah mağazalarının yağmasına 

&ece de devam edilmitti .. 
Fakat Paris artık adamakıllı 

silahlanmak istiyordu. Magaza
lardan alırıan ve ekserisi bıtıpi
)'oz av ıilihlarından ibaret olan 
ganayimle büyük iıler görmek 
ıtıümküm olmıyacağını birçokları 

anlamıtlardı •. 
Belediye dairesinde toplanan 

ve bir nevi ihtilal komitesi gibi 
bir it gören parlslt müntehipler 
Siyasi kulüplerin rehberleri kati 
harekete geçmek için adamakıllı 
silahlanmanın çaresini dütünü
Yorlardı. 

Devlete ait ıllah depolarını 

Yağma etmek. itte bu fıkir ileri 
sürüldüğü zaman mes' ele ballo
lunınuttu.. Ve Bastilin encamı 
tekarrür etmilti. 

141emnıu~ sabahı /;ntlı!·e11i11 

dairesinde ... 
14 Temmuz sabahı, Pariste 

bir silah bulmak mes' elestle be
raber doğarken, kraJiçe Marl 
Antuanetin yatak odasında az 
daha bir rezalet patlak ve

recekti. 
18 temmuz akıamı aııkı kont 

d'Artuanın ağzından Pariste itle
rin çok fena gittiğini öğrt>nen 

Kıraliçe sinir nöbetleri geçlrmff 
en sonra bayilmııtı. Ayıldığı za
tnan kendisini d' Artuanın koy
nunda bulan Mari sfnlrlerlnf i-
yice yatııtırmak için sabaha ka
dar ıevgilialne rahat vermemistl 
Ve sabah, 14 temmuz sabahı, 
pencerelerden içeri girerken: ıki 
sevdalı hail, yorğun mıtıl mıtıl 
uyuyorlardı, 

Halbuki ekseriya böyle aık 
ıecelerinin sabahında .Kont er· 
kenden Kıraliçeyi terk ederdi.. 
Bu suretle ihtiyata riayet edıl
mif olurdu. Fakat itte bu sa
bah bu ihtiyata riayeti unut
muılardı · • Ve bu unutkan
lık azdaha bir rezalete .ııebebı
yet verecekti. 

Kıral da 13 temmuz günü 
Parlsteki hadiselerden haberdar 
olmuı, titman göbekli, iradesiz 
on altıncı Lutnin üstünde bu ha
diseler çok teıfr etmitti· Sabaha 
kadar uyuyaınamıttı. Yataaının 
içinde fırdönmüıtü .•. 

Sabahın ilk ıtıkları Kıralın 
yatak odasına girer girmez, on 
altıncı Lui yataktan fırladı ... 
Süratle giyindi ve Kıraltçenin 
dairesine doğru llerlemeğe bat· 
ladı .. 

Mari Antuanetfn daire kapı
sı önünde nöbet bekllyen lıviç
reli ~ skeı ler efendilerine yol ver-

diler. Ve yan gözle biribirlerlne 
bakıı•ılar. Bu vakitte Kıral, Kı
raliçenin odasına giraın? seneler
den beri bu İf ilk defa vaki olu
yordu. Ya hatmetlü on altıncı 
Lui hazretleri yeniden, birden 

bire delikanlılaııvermit, ya da 

nöbetçilerin akıl erdiremedikleri 
mühim bf r hadise cereyan et
mekte idi. 

Kırat daireye girdiği zaman, 

nöbetçi damdon~r birden bire 

afalladı. Kıralın önünde yerlere 

kadar eğilerek selim verdi. Kı
ra} sordu: 

- Kıralf çe hazretleri 
uykudamı dırlar ... 

- Uykudadırlar efendim haz
retleri. 

Müzayedeye vazolunan 
emlak 

Vakıf Akarlar müdürlüğünden: M 

1 - Yenikapıda katip Kasım mahallesinde orta sokakta 16-32 
No. hane. 

2 - Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Kızılcık sokağında 
24 No. hane. 

3 - Ka11mpatada Camiikebir mahalle •inde Türabi baba soka
ğında !'i No. dükkan. 

41 

27 
i - Çamlıca civarında Umranlye karyesinde Alemdağı cad

desinde 68 No. fevkinde iki odalı dükkan. 124 
5 - Hocapaıa Karaki Hüseyinçelebi Nöbethane 11 No. ana. 
6 - Hocapaıa lbnikemal caddesinde 45-43 No. ana. 430 

Müddeti müzayede: 18 Hı.ziran 930 dan 9 Temmuz 930 çarıamba 
günü. 

Balade muharrer emlak kfraye varileceğinden müzayedeye vazo
lunmuıtur. tallrlerln yevmi ihale olan ıoa günün saat on dört bu
çufuna kadar ıartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ede
rek müzayedeye ittirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
vakıf akarlar müdürlüRüne müracaatlerı ili.o olunur. 

Eysaf ve müttemilitı hakkında malumat almak isteyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mislt 
raporlarını görebilirler. 

İstanbul 4 üncü icra memur
luğundan : Açık artırma ile 

paraya çevril~cek gayri men
kuHln ne olduğu: Hane. 

Gayri menkulün bulunduğu 1 

mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası: 

Patih Kıztaıı Molla Fenari 
mahallesi Şakir efendi S.A. 8. 
C 3. N. Hanenin temamı Takdir 
olunan kıymet: 2700 lira. 

Artırmanın yapılacaiı, yer, 
aün, saat : İstanbul 4 cü icra 
dairesi 1 7 /7 /930 pertenbe H:· 16 

1 

1 - lıbu gayri menkulün 1 

artırma ıartnamesl 5/7/930 ta
rihinden itibaren 929 .134 No. ile 
lstanbul dördüncü icra dairesi
nin muayyen numaraSJnd h 
kesin aöre bilmesi fçfn a:ıktı~: 
handa yazılı olanlardan fazla 1 

malumat almak hteyenler, ftbu 1 
ıartnameye ve 929·134,loıya numa-
rasile memuriyetimlze müracaat 1 
etmelidir. 1 

2 - Artırmaya irtlrak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 1 
yedi teminat göstertlecektir. 

a - Hakları tapu sicfltle sa
bit olmayan ipotekli alacaklılar
la dtier alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve n1asrafa dair 
olan iddialarını iıbu llln tari
hinden itibaren yirnıf gün içinde 
evrakı müıbttelerile birlikte me- ı 

murJyeUmize bildirmeleri icap eder 
Aksi halde hakları tapu siciltle 
sabit olmayanlar satıı bedellnfn 
paylatmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya ittlrak edenler artırma 

tartnamesini okumuı ve lüzumlu 
malumatı almıı bunları temamen 
kabul etmit ad ve itibar olunur-
1ar. Üstünde bırakılan gayri men· 
kulün bedeli zamanında veril
mezse gayri menkul ikinci bir 
artırma ile satılır ve bedel farkı 
ve mahrum kalınan yüzde beı 
faiz ve diğer :ı.ararlar ayrıca 

hükme hacet kalmakıızın me
muriyetlmizce alıcıdan tahıtl 

olunur. Bet numaralı fıkradaki 

ıart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa beğırıldıktan ıonra gayri 
menkul en çok artıranın üı-

tünde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse artırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur. 
ve teminatta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
ıatıtın tarzına göre diier tartlar. 
Artırm ı 2ci dir. en çok artıra

nı" üstünde bırakılacaktır. 
Yazılan 1 bap hane yukarıda 

gösterilen 17-7-SO tarihinde İı· 
tanbul 4üncü icra memurluğu 
odasında ltbu illn ve gösterilen 
arttırma ıartnameıl dairesinde 
ıatılacaiı ilin olunur. 

Sahife 5 
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'' İLERi,, METODU 

f lk mekteplerin Dil Serisi 
Vekaleti tarafından kabul ve önümüzdeki tedris senesi 

programına ithal edtımlttir. 
--.. ...... . 

ve 1 ncl, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nd senelere mahsus 
kıraat ile 4 ncil, 5 ncl seneler içln Gramer. 

MUHARRİRLERi: 
Memleketimizin en muktedir ve mümtaz kalem sahiplt>rinden 

<:ELAL ı LJRI BEY ve RtıFI:KASI 
--.. .... -ı w. .. _ _ _ 

Alfabede "İLERi,, namı verilen yeni bir metot tatbik ve 
yepyeni bir uıul ihtiyar edilmittir. bu sayede ço . uk derhal oku
maia aeçmektedir 

Alfabe ile birinci kıraatı bitirenler, okumak ve yazmakla 
hemen ünsiyet peyda ederler. 

Kıraatler en asri telekkiyata muvafıktır. Çocu~a hayat, pa
ra kazanmak, kendi kendini yetiıtfrmek, 11hhat, kudret yolla
rını göstermektedir. 

Her ders reıimlidir ve resimler Viyana Akademisinden Muh
sin Rifat beyindir. 

Gramer hatin bir derı olmaktan çıkarılmııtır. Pratik olarak 
dürüst Y•zı yazmak öyretilmekte, külden cüze geçilmektedir. 

Bu kit<lplar tahrir noktai nazarından en1sill
siz olduğu gibi küğ·ıt, resin1, baskı cihetinden 
de mevcut bütün eserlerin fevkindedir. 

«İlk mekıeılf('t'İu /Jil .... ,~er isi» 111<·mleketi111 izin şim
dıj;e kadar tıi°H·med(tji, /akaı 11111/itar olduğu kitaplal'dw 

"İLERİ,, metodu yalnız talebeye deill , yeni harflerimizle 
okuyup vazmakta tekemmül etmek isteyen her kese dilimizi ko
laylık ve sür'atle öğretmektedir. Metodumuz hakkındaki ufak 
risaleyi isteyenlere meccanen takdim ediyoruz. 

Adres : Galata Mertebıtni sokağında 
Çiturı hanında "İLERl KUTÜPHANESI" 

Denizli vilayeti 
encümeninden: 

daimi 

Denizlinin Acıpayam kazasında yapılmakta olan mektebin 
tamamının lnıası bermuclbt keıtf 10,000 lira bedel ile 12 Temmuz 
930 cumartesi gürü ıaat 15 te kadar kapalı zarf uıulile müna
kasaya l<onmuıtur. İttirak etmek isteyen talipler 800 liralık Türk 

Bankalarmdan alacakları teminat mektuplarlle teklifnamelerini 
yevmü mezkurda Denizli vilayetine vermeleri ve keıtfnarne ıartna
meslni görmek isteyenlerin t-ndimen kalemine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Bergama belediyesinden : 
Bergama Şt hir ıuyunun mevcut deposundan alınarak ıehire isale 

ve tevzii için ihzar edilen boru ve iltisak aksamının (52915) elli iki 

hin dokuz yüz on bet lira 25 kurut bedeli ketiflf tartnamel fenniye 
ve keıifnamesi mucibince vaz ve tesisi yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile mevkii münakasaya vazedilmittir. Talipler ıeraitl fenni
yeyi anlamak üzere Bergama Belediyesi Fen memurluğuna müra · 

caatları ve teklifnamelerini haziranın 29 uncu pazar günü saat 14 e 

kadar vermeleri tlan olunur. , - ' 
IDevlet demiryollar1 ilanatıl 
' , Derince limanına gelecek malzemenin tahmtl ve tahliyesi ka-

palı zarfla münakasaya konmuıtur. 
Münakasa 12 Temmuz cumartesi günü ıaat 1G da Ankarada 

Devlet demir yolları idaresinde yapılacaktır. 
fıtlrAk edeceklerin teklif mektuplarını aynı günde saat l5,30a 

kadar münakasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
Talipleri münakaıa ıartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 

ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirlt-r. 

* * 
Münakasa11 14 temmuz pazartesi ganü için ilan edtlmif olan 29 

kilometre malzemei ferıiye ile 23 haziran pazartel!f günü fçin ilan 
edllmtı olan Kayseri tezgahları münakaaaları neırolunacak yeni bir 
ilan kadar tehir edllmittir. 

* * 
Yüz otuz bet bin ton maden kömürünQn kapalı zarfla münakasa .. 

11 5 temmuz cumartesi günü saat 15.30 da Ankarada Devlet Demir· 
yolları idaresinde yapıle\!aktır. 

lıtlrak ~deceklerm teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde sıt..at 15 e kadar münakaıa katipliğine vermeleri lazım· 
dır. 

Talipler münakasa ıartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankara VG 

İstanbulda idare veznelerinden tedarik ed bilirler. 



Sahife 6 YARIN 

• an os san iş macu tarının EN MÜKEM
MELİDİR 

DANTOS dit macunu dtılerl 100 aene yaıatır, çürümekten vikaye eder. Dltleri fncl gibi beyazlatır. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve diılerin arasın· 
da kalan tefeıısühatı ve ufuneti izale eder. Dit ağrılarına, nezlelerine mini olur. Ağızda gayet latif bir serinlik ve rayiha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her türlü 
hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupada dalma btrfnclliğl alır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En büyük mükafatı ihraz eder. Altın madalya ve ni~anlar almıotır. 
Hasan ecza deposu. Dantos dit macunu yerine baıka bir marka verirlerse almayınaz. Çünkü DANTOS dünyanın en enfes mükemmel dit müstahzarıdır. 20 kuruıtur . 

............. ..,.r.-ı .............. m:m __ lmillill .. liiim .......... 1CD: .... ~5in!~m~ ............................. .. -
E . trs d "" emlak mü- 1 

mnıye ' an ıgı zayedesi 
Kat'i karar ilanı il .. • 111 -

"'9.~e·"" .. "' -..... - ..... ., 
ı>..- 111 .:ıı: - N .. 

:S] ..1: s::: : f a Merhunatın cins ve nev'i Borçlunun 
w = ~ il .:ıı: l ~ ~ :e e e - g ile mevki ve müıteml atı ismi 

1355 5260 1341 Çengelköy'ünde Kuleli caddesinde eski 3, 13, 15, 
17 1 19, 19 mükerrer ve yeni 5, 5 numaralı 

harem k11mı ahıap iki buçuk katta on iki oda 
iki sofa bir tatlık bir kuyu diğer selamlık kısmı 
yüz oİı bet arım ana üzerinde ahıap iki katta 
üç oda bir sofa biri altmıı dtğeri yirmi bet arım 
ana üzerinde iki mutfağı ve yirmi dönüm bin 
seksen bet artın bahçeyi havi bir köıkün tama
mı. Hikmet B. Vehlbe H. 

2160 5600 1502 Galata'da Çeımemeydanın'da Yolcuzade mahalle
sinde atik imam ve yeni mektep sokağında eski 
7 mükerrer 7 mükerrer 7 m\;kerrer ve yeni 2,4, 
6 numaralı yüz altmıı arıın arsa üzerinde kirglr 
üçer kattan ibaret olup birinin yani 4: numaralı
sının birinci katında bir dükkan bir mermer antre 
zemini malta mutfak bir kuyu bir kömürlük ve 
dükkanın üstünde asma ahıap bir oda ikinci 
katta iki oda bir camekan bir sofadan bölünmüı 
bir oda üçüncü katta bir camekanla kapatılmıı 
bir ıofa iki oda üatünde bir oda bir daraça ve 
da.raçadan ayrılmıı salat rnutfak bir ba ikon ve 
terkoı tertibatını ve diğeri alt katında kısmen 

harap mermer bir kapılı harap ocaklı mutfak 
birinci katında iki adi tahta ile bölünmüı oda 
diğer bir oda bir antre ikinci üçüncü katlarda 
uf ak birer aofa üzerinde lkiıer odayı ha vl iki 
hanenin tamamı. (Birinin üzerinde fazla olarak 
daraça ve oda vardır.) Mehmet Alı Ef. 

400 2202 1608 Davutpaıa'da Hekimoğlu Altpaıa caddesinde eski 
30 ve yeni 32 numaralı seksen ıekiz arım ana 
ü-ı:erinde yarım bodrum katı kArgir diğerleri ah
ıap olmak üzere üç buçuk katta sekiz oda iki ıofa 
bir ta§lık bir kuyu ve yirmi yedi artın arca üze
rinde karglr bir mutfak ve yirmi beı arıın bah
çeyi h vl bir hanenlJ?_ tam mı. Fatma H. 

285 730 l 939 Dırağman'da Tercüman yunus mahallesinde Dırağ
man caddesinde eski 27 ve yeni 71 numaralı yüz 
arım arsa üzerinde ahıap iki katta iki oda bir 
sofa bir mutfak bir kömürliık bir kuyu bir malta 
tatlık bir camekanlı odayı ve otuz arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Şerife H· 

296'5 6987 2202 Beyoğlunda Aımahmeıclt mahalleıinde atık 
Mezarlık cedf t Meırutiyet sokağında eski 21 ve 
yeni 83 numaralı yilz elli dokuz aroın arsa üzerin
de berveçhi vakfiyet tasarruf olunur punççu gedi
ği~den yirmi bir numaralı dükkan mahallile 
berveçht mülkiyet temellük olunur 2 3 numaralı 
menzil mahallinden ancak berveçhl vakfiyet ta-

rruf olunur 21 numaralı dükkanın tam mı. 
Affan B. 

155 8058 2246 Merkezefendi'de Merkezefendi mah llesinde Se
yitnizam caddeılode eski 30 v~ yeni 15, 15 - 1 
numaralı doksan üç arıın ana üzerinde k11meo 
kargir ve k11men ahıap olmak üzere iki katta 
biri natamam olm k üzere dört oda iki koridor 
bir çatı altı ve dört yüz arıın arsa üzerinde klrgfr 
bir katta üzeri · samanlığı havi ve bir kuyuyu 
ve on bir dönüm bin yüz yedi arıın kadar bağ 
ve bahçeyi havi bir h nenin tamamı. 

Hayriye ve Adeviye Hanıml r 
2355 6888 2273 Bebek'te Küçükbebek caddesinde eski (bet defa) 

J.7 mükerrer ve yeni 43, 43 - l numaralı biri 
yani eak1 kötk binası yüz yirmi beı arıın arsa 
üzerinde ahıap iki katta bet oda iki ıofa bir 
mutfak ve diğeri yani yeni kötk · yüz otuz üç 
arıın araa üzerinde ahıap bir buçuk katta bet 
oda iki ıofa bir mutfak ve yedi bin ikiyüz elli 
dokuz arım bahçeyi havi yenice iki köıkün ta· 
mamı. Kadri Raıit PHa 

505 3200 2278 Fındıklı'da Seltmehatun mahallesinde Dereiçl s~
kağında eıkı 7 (tkı defa} mükerrer ve yeni 7 
9, ı 1 numaralı iki yüz doksan sekiz arıın arsa 
üzerinde karğir olup 7, 9 numaralı dükkanlar 
bir dükkan halindedir. 11 numaralı hanenin 
avlusuna üç araba çekilir ve zemin parke dö
ıemeli taılık ve ahır Oatünde s manlık ve et
rafında dört oda bir ocak mah ili ve kuyuyu 
havi iki dükkanın beı hiaae itibarile dört hi111eat 

Aaım B. 
~63 Sl Hı 2295 Beykoz'da Şahin soka mda eıkı Sl v yeni 5 5 

numaralı iki yüz kırk artın arsa üzerinde zemin 
katı kB.rğir olmak üzere ikl buçuk katta on oda 
blrJ küçuk olmak üzere iki sofa bir mutfak iki 
tavlık ve iki yüz otuz arıın bahçeyi havi eskice 
bir hanenin tamamı. Adnan bey Şükriye H. 

255 850 2462 Üıküdarda Murat reiı mahallesinde Çavuı deresi 
ıokağında eski 121 ve yeni 1n3, 153-1 maklup nu
maralı iki yüz kırk artın araa üzerinde ahıap iki 
katta ve iki bölükten ibaret olup bir bölüğü yedi 
oda bir sofa bir avfo bir mutfak diğer bölüğü 

iki oda bir mutfak ve harap gayri kabili lıtimal 
üç kuyu ve iki yüz doksan artın bahçeyi havi l:tir 
hanenin tamamı. Reıit B. 

375 1600 2497 Hırkaiıerifte Akıeki mahallesinde Tahtaminare 
sokağında eski 16,16 mük~rrer ve yeni 24,26 No. la 
~ksen yedi artın arsa üzerinde kısmen iki ve 
kıımen ahıap iki buçuk katta üç bölükten ibaret 
olup caddedeki bölükten kapıdan girince bir 
çimento antre bir oda bir merdiven batı diğer 
bölüğü çıkmaz sokaktaki birinci kapıdan girince 
bir taolık bir ocak üıtünde iki oda bir sofa diğer 
bölüğü diğer kapıd n girince mutfak bir antre 
üstünde bir oda ufak merdiven baıı odada dolap 
üıtünde daraça ikimi katta bir balkonu havi iki 
hanenin tamamı. Numan Ef. 

645 1930 2648 Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Selim paıa taıı 
caddesinde eski 11 ve yeni 9 numaralı ;üz altmıı 
dört arıın ana üzeritıde ahfap iki katta yedi oda 
bir sofa bir m ita ta ılık otuz artın arsa üzerinde 
ahıap bir katta mutfak bir kuyu ve iki yüz altı 
arıın bahçeyi havi dahili bazı sıvaları nokıan 

haricen kıamen tamir edllmif yenice bir hanenin 
tamamı. Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 

646 2188 2578 Beykoz'da Yahköyüode Beykoz caddeai Meydan 
ıokağında eıki 15 mükerrer ve yeni yirmi bet 
numarala yüz otuz arıın arsa üzerinde ahıap üç 
buçuk katta lkiıi küçük olmak üzre sekiz oda fki 
sofa bir toprak avlu bir batkon bir sarnıç bir mut
fak ön taraftaki iki odanın cam ve çerçev~leri 
nokıan ve üç yüz kırk yedi arıın bahçeyi havi 
yenice bir hanenin tamamı. Fatma Zehra H. 

5ti5 1660 2582 Yedikule'de Mirahor lıy ı bey mahalleıinde Nar-

lıkapı çeımeıi sokağında e ki 19 ve yeni 3 t nu
maralı seks~n beı arım aran üzerinde ahıap iki 
katta lkhıinde yük ve dolap olmak üzre dört Olla 
bir sofa kırmızı çini ta ılık bir mutfak ve mutfakta 
bir oda ve altmıf beı arıın bahçeyi ve bahçede 
müıterek bir kuyuyu havi bir hanenin tam mı. 

Fatma Nadiye, Şevkiye hanımlarla Şerefettfn B. 
1965 5418 2865 Kadıköyün'de Oıman ağa mahallesinde Söğütlü 

çeıme eski 101, 10 mükerrer ve yeni 103 numa· 
ralı yQz yirmi altı arım ara üzerinde kirgfr iki 
katta üstünde bir odayı havi bir dükkanın tama-
mı. Ali Haydar, Hasan Hüseyin ve Mehmet B.ler 

865 1800 2896 Aksaray' da Oruç gazi mahallesinde eski köprülü 
ve yeni külh n ıoka.ğında eski be~ ve yenl 22 nu-
maralı seksen arıın arsa üzerinde nh1ap iki k tta 
ayrıca bodrum katını ve daraçayı havi biri sandık 
od ıı dört oda bir ıofa üstünde bir oda üstü kapalı 
daraça bir sarnıç kuyu ve yfrmi artın arsa üzerin-
de bir ke tta mutfaiı havi bir hanenin tamamı. 

Emine Feride H. 
330 1222 2951 Üsküdarda Debağla.rmahallesinde Meydancık so-

kağında eski ve yeni 12 numaralı doksan arım 
arsa üzerinde ahıap üç katta bet oda iki sofa bir 
toprak avlu iki kuyu ve elli arıın ars, üzerinde 
bir mutfak ve beı yüz kırk arıın bahçeyi havi eıki 
bir hanenin tamanıı. İbrahim efendi Emine H. 

405 682 t 6770 Galatada Hacı ani& ınahallesınde Çeıme meydanı 
caddeıinde eıki ve yeni 22 numar lı yüz altmıı 
arımdan ibaret nıOnhedlm hane arsasının ta
mawnı. Halil Nurl Ef. Ayte Münevver H. 

1665 3079 19984Erenköyüode Göztepe mahallesinde Rıfat paıa ıo
kağmda eski 23, 23 ve yeni 17, 17-1 numaralı 
biri yüz otuz artın arsa üzerinde ahıap iki katta 
üçü bir ıof a üzerinde olmak üzeae altı oda bir 
ıof a oda dahilinde bir kiler bir kömürlük bir 
balkon ve kırk beı arıın arıa üzerinde bir mutfak 
diğeri doksan rıın arsa üzerinde ahıap iki katta 
dört oda iki sofa ve çata katını ve on ıekiz arıın 
arsa üzeı inde bir ınutbağı ve bin Uç yüz on yedi 
arıın bahçeyi havı Yenice iki köıkün tamamı. 

Münire H. 
Yukarıda clns ve nevile mevkii ve ınüıtemllatı yazılı emlak hiza-

larında göıterllen bedellerle talipleri üzeri de olup 2 temmuz 980 
tarihine müsadif çarıam~a günü saat ikiden itibaren müzayedeye 
mübaıeret olunarak {muhammen kıymetlerini) geçtiği takdirde kat'i 
kararlarının çekilmeıl muL:arter bulunduğundan talip olanların mez
kur günde ıaat on ltıya kadar ndık idaresine müracaat eylemeleri 
ve a t on altıdan sonra vuku ulacak müracaatların kabul edilmlye
ceği ve mezkur emlake evvelce talip olanların kat'i karar es unda 
hazır bulunmadıkları e baıka talip zuhur e-yledilf takdirde ev elkl 
taliplerin müzayededen ç kılmi addolunacaldarı il"n olunur. 

----.lll!ml~am-•
TA ViL ZADE VAPURLARI 

Ayvahk Jzmir postası 

Saadet 
vapuru 

Her pazartesi ıaat 1 7 de Sir

keciden hareketle Gelibolu,Ça
nakkale, Edremit Ayvahk, Di-

kili ve İzmire azimet ve Çanak k

aleye uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 

Adres : Yemiıte Tavil zade 
biraderler. Telefon İst. 2210 

Alen1dar Zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz postası 

Millet vapuru 
23 

Haziran Pazartesi 
günü akıam saat 1 B de Sir
keci rıhtımından ( Zonguldak 
.İnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 

ıon, Trabzon, Rizeye azimet ve 
avdet edecektir. Müracaat ma
halli: lstanbul meymenet hanı 
altındaki yazıhane Telefon: 
İstanbul 1154 

Zavi 
,/ 

3/768 numaralı arabanın pila
kaaı zayi olmu§lur. Yeni ini a
lacağımdan zayUn hükmü yoktur. 

Kaumpafa Y eldeğir
meninde Seyfullah 

Beyoğlu ikinci icra dairesinden : 
Bir deynin temini için mah

çuz ve füruhtu mukarrer maıa 
ve sandalya ve elektrik sobası 
26-6-930 tarihine müsadJf Per-
ıenbe günü saat 14 de bilmüza
yede Beyoğlu Timoni sokağında 

satılacağıodan mezkür gün ve 
saatde mahallinde hazır bulunan 
memuruna 930/1824 numara ile 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Kumkapı'da Saraç İıhak ma
hallesinde atik 12 cedit 16 No. 
lu muhterik hane arsasının nısıf 
hi11esi mutasarrıfı borçlu hacı 
Hüıeyin efendi zevcesi Hacer 
hanımla diğer nısıf hhse muta
ıarrıfı ilim ve ikametgahları 

meçhul bulunan hissedarlarına : 
Ahmet Şükrü beye borcundan 

dolayı Hacer hanımın uhdesinde 
bulunan nmf hl11eye ehil vukuf 
tarafından üçyüz yirmi üç lira 
otuz yedi kuruı kıymet t~kdir 
olunmakla haciz zabıt varakası 

suretleri yerine kaim olmak üz
re ilan olunur. 

' "YARIN,,IN TAKVİ1'1İ 
Haziran 

Senet P AZARTESl Sencı 
Resmiye 23 Hicriye 

1930 1349 

1 

Nan1az valotları -ı 
Alafranaa Alaturka I 

•. d. s. d. 
Güneı 4,29 
Ôyle 12,16 
ikindi ı a, 16 
Akıam 19.44 
Yatsı 2 ı ,48 

, lmıak 2,os 
1 Muharrem 

ı 25 

Güne§ 8,44 1 
Ôyle 4,3t ı 
Ikındı 8,32 

ı 
Akoam 12,0 O 
Yatsı 2 04 1 , 
imsak 6 2 • 4 

Ruzı Hızır 
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