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Bugün ağır cezada Arif Oruç ve Şemsettin Beylerin ~
muhakemelerine öğleden evvel 1 O da devam edilecek! 

• .... Cemiyeti gemiren-
mikroplar 

l lzmirde 
Hayvan s-er
gisiaçıldı 

Adalet günü -
Ağır ceza hakimleri 

bu gün karar verecek! 
. Bu çok aziz topraklar üze· cemiyetin bünyesine üıüıen aç 
rınde Yaıayan vatandaılar ara- tırtılların mahıyetlerinl mey-
•tnda bir takım behbahtlar var- dana çıkarır. 
dır ! Bunlar, iliklerini, da- Bu adamlar hakikatte aıır-
llıarlarını gemlre gemlre 1 dide çinar ağaçlarını için için 
haata ve malul ettikleri cemi- gemfren, oyan ve çürüten 
Yetin en tehlikeli düımanlarıdır. mazarratlı kurtlara benzerler: 

Bu vatana mideleri ve ke- 1 Öyle hil ettirmeden, yavaı ya-
•elerlnden baıka bir kayıt ile vaı cemiyeti kemirmekte, çü-
ha.ğ)ı olmayan bu biçare mah- rütmekte ve göçürmektedfrler. 

~llklara acımaktan . ziyade kin Her devre her tnkilaba ,her 
e adavet beslemek lazım ge- içtimai ve ılyaai harekete uy-

lıyor. 
manın yolunu bilen ve bulan 

K~ndi latirahatları, kendi bu vatansızlarla bundan ıonra 
:enfaatları için saniyede bir için de olsa tiddetli bir müca-

ahba girmekten haya etme- deleye glriımek farzdır. Mide 
Yen bu Cendyet verenıi ve menfaatleri için bizzat milli 
liıikroplart»ile Türk miletinin vahdetin bozulmaaına sebep 
tlddetlt mücadele etmesi icap olan iki yüzlü adamlardır, ki 
tdtyor. Ancak bu mücadele memlekette ve millet arasanda 
lleUceafnde vatandaılar biraz bir emniyetsizlik fırtınaıı be-
kendilerine gelebilecekler, bir llrtmtılerdir. 
lı: huzur ve ıükuna kavuıtuk- \ Mefküre, milli vahdet, milli 
le.rını his edeceklerdir. j ıtar namına en güçlü taa11üp-

1-1.. ılyaıi teıekkülün her ları göıtermek ıııretile bar 
C&n)ı bJr hareketin içine gir- 1 bar bagıranların bu feryat
ltlefe muvaffak olan bu bet-

1 
ları arkaıanda en haıiı, en 

hıthtların, muhitlerina ve do- kirli menfaatlar ıakh hulun-_ 
laytıile de memlekete verdikleri duğunu anlamayan bir vatandaı 
'tthtm ve veaveaP, bütün bir kalmamıttır. Nitekim, onlardan 
dünya ile çarpıımaktan gözleri bir kıamınm Beçen aün "mef-
Yılrnayan Türk milletini zafa, 

1 
ki e "V hd t -r n ve a e ., namına soy 

tereddüde, evhama boğmuıtur. lenen bazı temiz ıözleri bir 
Bugün iki vatandaı bir .abah gazeleıinde bile derhal 

ara.ya gelmege, haıbühal et- !ltiımara kalkııtıkları görüldü. 
ille ge, samimi surette dertleı Mefkure birltji, ıüpheafz 
ltleie muvaffak olamıyor. Bu 

ateıle çarpan kalplerde henuz 
ttun ıebebini, salkım camiayi 
J:ehirleycn mikropların üreme- yaıayor, ölmemtıtir. Fakat o 
le ı mukaddea mefhumu karar-

t nde aramak ve bulmak 
l6rureundeyiz. mıı hınlara siper ve hakklı 

Cernf yeti bu derece zehirle· endlıelerden dogan sual hucum 
Yerek hasta ve dermansız dü- larına kalkan yapılmak isten· 
tGren, onu bu rütbe zebun bı- di~· lni görmek ve duymakta 
takan amillerin mahiyetleri hakikat imanı ile dolu yürek-
iledir? Kendilerinde içtimai ni- leri aızlatmııtır, müteezzt et-

~arn havariliği tevehhüm eden mittir! 
le u •ectyeıiz vatandaıların ha- Hülasa: Türk milleti bundan ıo-

lki vazife ve vaziyetleri nedir? nraaı için de olıa,gözlerini dört 
l Nihayet bu fazilet dütkün· açmalı, sureti haktan görünmek 
erı ne yapıyor ve nereye alt- rlyaıl altında ihtiraı ve men-
llıek latiyorlar? itte ıu haki- faat ıırıtan vaizlara, nasihat-
katler yine hakikat noktal lara yüzünü çevirmeli, arkasını 
nazarından muhakeme miza- dönmelidir. Cemiyeti gemfren 
nına vurulacak, mantık ölçü- muzur mikroplar için bundan 
•~ne uydurulmak fatenilecek büyük intibah ve ibret deni ol-

• 
.. o•u•r•aaiiİl, ·T·a~r~l~~~~~~~.. * ~ 1 •cak netice: Koca maz. ..,. 

At koşuları - ............... -
ilk bahar at koşularına dün 

Ankarada başlandı 
Ankara, 16 (1ble/on) - Ankara İlk ballar at koşu-

laı· t1l b . . . . b .. l .. m u-mcısz u gun yap1 ın1ş ve koş11 çok rağbet 

Yoı·miiştür. J 800 utetro nı~.')a/eli keçiüren koşusuna. 
hali..~ I l ' •t• " ' k • b . 1Lau t dört Jugı ız atı ?Şln-a etnıiş, netwed,e Akif 
eyoı atı bh·inci Jlc{l'k beyin atı ikinci ve Ra/lnıi beyin 

atı ·· .. ' 
~'!'Uncu gebnişth·. 

--»-o-1-

Sergid~ Üf derece. Ü7:erine Arif Uruc ve Şemsettin Beylerle veki-
nnıkafat verıldı ı · . !. kl d 

fz"mır 16 (A. A.) İzmir vlli- lmlZ mudafaalarını yapaca ar ır 
yeti hususi_ muhasebeıince tertip l3as nıuharririn1iz Arif Oru•·. ve n1uharriri111iz 
edilen ehlı hayvanat ıergiıl bu ..., ~ • B } · " ·· ·· 
aün Burnovada Ticaret mektebi Şeınsettın ey erııı geçen çarşanba gunu agırceza 
bah.çeslnde bir çok halk muvace- nıahkeınesinde başlaıulan nıuhal<en1Plerine bugün 
he_aande açılmııtır. İktiıat vekaleti devanı edilecektir. Bugünkü n1uhaken1e)re ög'"' Jeden 
musteıarı Abidin bey damızlık l k 
atlar hakkında müfit bir nutuk evvel saat 10 da baş anaca tır. 
ıöylemtıur. _ Afalunı olduğu veçhiJe n1ahken1enin ilk tahkikat 

Bir kaç gunden b~rl yagan- safhası hitanı bulnıuş n1üdaf aa ve kara ra kal-
yagmurlar hasebile vilayetin bir _ ' . ..., · J 
çok yerlerinden ittlrak edilme· . nuştı. Bugun evveJa Arıf Oruc, ŞenJsettın Beylere 
mittir. ınüdafaa vekiliıniz avukat Nuri B. ıuüdaf aalarını 

Sereiye yedtsı yerli ve m~te- söv]e)'ecekJer ve n1ahken1e hey1eti de kararını tef-
bakiai arap ve macar olmak uzre . "' d k · 
on üç tay, sekiz yerli binek dört hı 01 e ece tır. 
yerli koıum on ecnebi llinetc on i\lahkenıe salonunda bu nıuhakeıne için geçen 
üç acnebi koıum, altı merk~p defa da pek kalabalık olduğu için tedabir ittihaz 
ayırır bet boga, on iki inek, uç 
torm, beı dege on yedi koç , 0Junn1uştur. • 
d~mb~n,~m~~b~tle =p~~1~.~.~=.==A========,=.=ı==.==.=b=.===b== 
yumurtlayıcı ırklardan beı ta- o ısımız vrupa po ıs en gı ı er a-
vukla dört horos ittirak etmiıtir, • • 

Her cln~e mahauı olarak tef- bJ CJDayetJ tayyare 
rfk edilen uç derece için beı li· ' 
radan altmıı liraya lradar mü- ile takip edecek ! 
kafatlar tevzi olunmuıtur. 

Bir ucube! 
~ 

Haydarpafa Tıp fakülteıinde 
bir kadın bir garlbei hilkat do
ğurmuıtur. İzmirli olan bu kadın 
bir batında ikiz çocuk dünyaya 
getlrmlı, vazıhaml esnasında ha
vale denilen bir buhran geçir
mııtir. Doğan ikizlerden birinin 
aıhhatı da, azası da tam ve ku
ıurau;ı: doğmuıtur. Fakat ikinci 

IPolis n1üdürü nıühinı . bir·ı 
proje h<lzırlrn1ıştır 

çocuğun aağ kolu dirseğine ka
dar yoktur. Çocuğun aai eli 
bu kolun diraeğine yapııık ola
rak doğmuıtur. Hilkatin t>u ucu
beılnln de ııhhatı Yerinde ve el-
yövm sat bulunmaktadır. Poli.r.; ınüdiirii Şeri/ IJ. ive bir polü~ fO,l/l/Ol'esi 

H k•k •• ' ı Türk Polisinin Avrupa Polisi a ı at gün u çattı . derecesine isali fçir. ;>olh müdürü 

1 
Şerif beyin teıebbüslle Fransızc; ___ .,. _____ lllİİiiiiiıı~--------- lnailızce, Almanca ve İtalyanca 

100 ·1 [ • [ k k " •• J" derıhaneJer a çılmııtır. Bundan 
mı yon ıra l asma opru u- maada.poltıte talim. ve terbiyeyl' l 

Şünen Liman şirketi lOOiJmemurunu ukerıyede gÖ•ternmek1e beraber 
_, ~ 1 lakırlm, Boka, katil ve erbabı 

dışarı atmaya~ :mecbur oldul! ceraimln derdest ve takibi için 
W Avrupa P0.lis teıkilatları tarafından 

kabul"" edılenauıullerin talim ve 
terbiyesi, Mıan atma Futbol 

' ' otomobilcilik ogretilmesi için bir 
program hazulanmıthr. 

Ayrıca. Türk polialerfnln Av
rupa polisleri gibi tayyrecilikte 
keıpı mümarese etmeleri için bir 
tayyrecilik ıubeıi de açılması için 
Şerif B.teıebbüıatta bulunmuıtur. 

Poliıte tayyarecilik ögrenmek 
isteyenler vücutları muayene 
edilerek istidadı olanlar Türk 
tayyarecileri tarafından evela na-
zarı bir ıurette öğretilerek ke
zalik tayyarelerde keapi mü-
vmareıe etmek ve tayyare 

1 oo milyon liralık asma köprü masallarile uyutulan biçare İstanbul kullanmalarını temin etmek üz-
llmanı kabuılu uykuıunde (Yazısı 5 inci ıahifemlzde) l rei filen çalııacaklardır. 
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( Ankarada b~ macera) 
. 

Senmlıln Cemal?. kulüpde-
mlıln be maıkara mutlak poker 
baıındaıın. Naııl kayıp ediyor· 
muıun'? bana bak Cen:al, kızın 
kaçmıf öylemi'? Burada amcam 
ıüzleri ile bize bakarak kahkaha
yı baıll: 

Ala: elbette gider. Bu aıırda 
aana eılrolacak degildl ya? ken
dinin kumardan bat kaldıdıpn 
Jok birde utanmadan paramı çal-
dı .• dl7e Pollle m6racat t:tmtı
ıln. çocuklan takip etUmıekten 
vaz geçecektin •• ne? .._ namu
ıum üzerine yemin ed""Wlald ~Cl
tiln itlerini bozanm evvela pu y.a

gon, 1okomtlf ve teferruab lnht1an 

imtiyazını ıil defterden •• 

Yazan: AY HAN 
Poliı müdürünün gözleri açıl

mııtı. Amcam devam ediyordu: 
-Bravo. teıekkür ederim yarın 

pollı miid6rü beyi ıörüra6n elbet: 

Ve meımaı yerine bıraktı. 

rururla rGlerek Sami beye: 
Oldu azizim. Dedt .. 

-12 -
11 Haziran 

Keıki o gece ısrarlarına mu
kavemet etaeydim. Böyle olaca
fını btlaeydtm böyle dört · gün 
içinde eriyip bltlvereceflnl hlı 
edebtlıeydlm ne vardı ? Ne oldu 
...._bire ? bir teJ anlaya• 
••a ..,.__ l -•· ~ .. ce e.ve 
Suatye ..ı-ttu ı Ha-'aa haaım 

YARIN 

Müzakere 
- ---== ....... -GGQ -

Haydar Rifat beyfo istidası {1z,eritı1 

ılzl lıtiyor demitli· Bir ıeymt 
var dedim. Telaıla gittim ipek 
maılahını giymif, apartıman ka
pısında beni bekliyordu. Gülerek 
elini uzattı. Tebeuüm ediyordu. 
yürüyelim ! dedi. Halinde 
bir garabet vardı. Kapıdan çık
tık koluma aııldı.otomobiller pro
jektör yaparak ıüratle gelip ıe
çiyorlardı. Havada bir rutubet 
vardı. Bulutlar, üzerimizde ka
rarıyor, ılntrleri tahrip eden •ert 
bir riizgar çatılara ıürOnerek 
azıın kediler ıibl ınlyavlayoıdu. 
Ya vaıça eğilerek yfizüme bakmıı 
öyle çekinir gibi billur ıeıl titreye-
rek fıııldamııtı: 

- Sıkılıyorum Feridun B •.• 
Bu gece kendlıinde bir fev

kaladelik gördiiğümO itiraf etUm, 
lfıt11edtlecek derecede heyecanı 

olduiunu ıöyledım. koluma 
daha ziyade aııldı. adımlarını 
daha ziyade eıklaıtırdı. Ah, ıenç 
,kızhiın maamalyetlnl temıil eden 

Meclise tezkere yazılmıştır 

bn ıaf çocuğa mukavemet ede
miyordum beni yukarı doğru ıü· 
rüklüyordu. 

- Frkat biz nereye gidiyo
ruz? demek iıtedtm. 

- Bu ,gece gezelim, yukar

la"a,çok yukarılara gidelim dedi • 
Rüzılr köıelerl göf6ıl6yerek 
yüzümüze tlddetle çarpıyordu.kel· 
kola omuz omuza dolambaçb dtk 
Jokuılara tırmandık.perdeleri çe
kik apartımanın yanık aeıli meç
hul ıahlbeılnden uzun uzun bab
ıettt: 

Btr ıaat evvel onu yine itil· 
llllf, yine o muztarip kadın ıeıl 
t&Çaklarda uguldayıp inleyen fır
tıoalara karııarak ruhunu tlztp 
edGp durmuı. zaten Oç rfinden
berı çok 'ıztırap çeklyormuı. Su
zanuı IDaceraıından aonra evleı I• 
ntn rahatının bozukluiunu ı6yle
yordu. 

- Btlmezılnls ılze naul 16y
leyeylm Feridun 8. Gç ıece olu· 
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Hürriyet 
rüşvet değildir ! • 

ibret alın! Salaş banyolar !Poliste 
Bazı daire müdürleri "Ya

rın ,,a havadis veya daire it· 
lerlne ait ilan vermeyorlarmı§. 

Bundan sikayet makamında 
bahsetmek bizim için bir te
nezzüldür. Şikayet edecek de
iiliz. 

Ancak bu hal, bir zihni
Y.etl, münasebetsiz bir zihniye
h if§a ediyor : 

Bfz "Yarın,,da tam bir hür
riyetle konuımak davasında
yız, "Yarm,,ın bundan başka 

bir davası yoktur. Biz vicdan 
~ürriyetl, fikir hürriyeti, mat· 

uat hürriyeti davacılarıyız. 
1 Şahsiyetlerini iki üç pula 

ıatmıı adamların hakkımızda• 
lhirriyet düımanları) diye ko
pardıkları yaygara adi bir ya
vuz hırsızlıktır. Biz kürrlyet 
düımanları değil,hürriyet aıık
larıyız. 

"Yarın,, bunu lafla ve her· 
ze ile değil, fiil ile, hürriyete 
Yaıayarak ve yazarak ve kur
ban vererek lıpal etmiıtir.Am· 
menin vicdanı üstünde kelep· 
çeli iki çift bileğimiz hala du
ruyor ! . Bu efendiler "Yarın,,ın 
hürriyetperverllğinden korku· 1 
Yorlar. Hürriyetten korkuyor
lar ! 

İste elim olan budur. Yok
sa bir daire müdürü hangi aki· 
det ıiyasiye - hangi akidel 11i· 
Yaslye? !- de olurta olsun, ev· 
Yela kendi dairesinin itini yü
r\ tmekle mükelleftir. işe ait 
olan ilanlar da mı siyaset ikti
za11dır ? Siyasi münakasa ilanı 
da var mı? 

Yokıa "Yarın,, gazetesinin 
satııı mı yok ? ilan veren yer
ler her halde gazetelerin satıı
larını haber aldılar. Efkarı u
mumiyeyi kelepçeli bileklerile 

'ıl- sinesine alan bir gazete için 
1 bu, mesele bile değildir. 

Havadis ve ilan vermeyir 
lekı sebep bunların hiç biri 
değil. Bu, bir iki efendinin 
hürriyet korkusudur. Onlar 
Aptülhamit devrinin, istlpdad 
devrinin çocuklarıdır. Ve bu 
Çocukların kaf alarmda hala o 
devirler umacısının tayfı yaıı
Yor. Bu umacı, Hürriyettir. 

Efendiler ! Bu gün hürriyet 
Umacı değildir, Bu gün bin 
llllhnetle yediğimiz kuru ek
meğin ketığıdfr. Onıuz, bir 
mllletln geberip gideceği hala 
llnlaıılmamıı mıdır ? 

Efendiler ! korkmayınız, 

hürriyet rüıvet değildir ! 

Dikkat!~-
. ----· lstanbulda (Yarın) gazetesi 

Dllauna ·Abona yazan hiçbir 
•etnuru11ıuz yoktur. 

Gerek b 
b 

u namla ve gerek 
a ıka vesllc.:lerl h k" 
b 

e er ım herhan 
ir muesaeıeye rnn. 
.. "racaat ederse 

muracaatımn kauy en nazarı 
itibara alınmaması ıl'l- d 

cq;ım ır 

Aynı zamanda hern "ı en 1-

tanbul (4243)e telefon edilınesi 
rica olunur. 

Çünkü bir takım adamların 
&azetemfz namına gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha

ber alınmııtır. 

Cami kurşunlarını 
soyan bir bekçi! 

Aylardan berj Sülcyn1a
niye nıedresesini soyn1uş 

Bu sene gene kurulmağa başladı 
Yeni sene deniz spor faaliyeti 

tesbit edildi 

Bayazıt polis merkezi hırsız
lık eden bir bakçiyi yakalamıı 

ve derhal bekçilikten tardet
miıtir. Süleymaniyede Dökme
ciler mahallesinin bekçisi olan 
bu adamın ismi Mevluttur. 

Deniz mevsimi yaklaşmak· 
tadır. Avrupa da olduğu gibi 

memleketimizde de muktelif deniz 
eğlenceleri ve sporlar gittikçe 
inkltaf ve teammüm etmektedir. 

Mevlut Süleymaniye camisi
nin kapısı üstündeki kurıunları 

söküp götürürken yakalanmııtır. 

Bekçinin ikametgahı aranıl · 
dığı zaman daha bir çok kurıun 
bulunmuı, bekçi de o civarda 
aylardanberi devam eden kurıun 
hırsızlığının kendisi tarafından 
yapıldığını ve bütün Süleyma
niye medresesinin kurıunlarını 
kendisinin kaldırdığını itiraf et-

miıtlr. 

Bekçi ve bekçinin sattığı 
kurıunlaı ı alanlar hakkında ta· 
kibat yapılacaktır. 

460 Milyonluk bir 
istikraz mı? 

"Ajanı Finansiyer ve Ekono
mik,, in verdiği habere göre 20 
milyon dolarlık birliıtikraz akti 
için Türkiye ile Kreuger and 
Toll grubu arasında baılamıı olan 
müzakerat çok ilerllemitlir. 

Diğer lngiliz menablinden ge
len haberlere göre Türkiye ma
liyesinin tanzimi için Osmanlı 
bankasının müzahereti ile Da
inler me< lisi tarafından hükii· 
mete 460 milyon Türk liralık 

bir istikraz teklif 
0

edilecektlr. Bu 
istikraz hasılatının bir kısmı borç
ların helecek üç senelik müret
tebatının tesviyesine hasredile
cektir. 

"Tan,, gazetesi bu hususta 
muhtelif menabiden gelen ha
berlerin yekdiierini nakzettiiin
den bahsederek Düyunu umu
miye Dayinler mediıinin bu hu
susta bir resmi tebliğ neıret
melerinl tavsiye etmektedir. 

Bir an1erikalı 
elektrik ınühendisi 
Nevyork teknoloji enıtitüıü 

azasından mühendis M. Cakson 
bir iki gün evel ıehrimize gel

mlıttr. 

M. Cakson ıehrimizde bir iki 
hafta kalacak, memleketimizde 
elektrik sanayii hakkında tetki· 
katta bulunacaktır. 

M. Cakson aynı zamanda A
merlkada elektrik fabrikası sa .. 
hipleri arasında bulunuyor. Bu
rada tetkikatını yaptıktan ~sonra 
Türklyede bu itle meıgul olacağı 

anlaıılıyor • 

l\1adenler kongrası ay 
sonunda toplanacak 

Bununla beraber ıehrlmiz 

maalesef temiz ve sıhhi plaj 
lardan mahrumdur. Emanetin 
her ıene mevsimde tekrar et
tiği bir nakarat '.vardır: Deniz 
hamamlarını sıhhi ve asri bir 
ıekflde yaptırmak ve salaıtan 
deniz . hamamları yapılmasına 

müıade etmemek. Buna rağmen 
her sene gene kumkapı, Bebek 
gibi yerlerde deniz banyosu na
salaılar kurulur. Kumkapıdakt 
salaı deniz banyosu yıkılan bi
nalardan çıkarilan eski ve çürü· 
müı direkler ve delik deıik ta· 
htalarla bu sene de kurulmaga 
baılamııtır. 

Df ger taraftan bu seneki de
niz spor programı daha zırlanmıı-, 
tır. 

1930 deniz sporları faaliyeti 
ıu suretle tesblt edilmiıtir. 

Madde ı - 1930 ıeneılnde 
3 deniz yarııı yapılacaktır. Bun· 
ların ikisi idman müsabakaları 
namı altında olacak ve uçun
cüıü İstanbul birinciliğini teıkil 
edecektir. 

Madde 2 - Yarıt tarihleri 
4 temmuz, 25 te nmuz idman ve 
5 eylül İstanbul birinciliği. 

Madde 3 - Kürekçiler 4 sı-

Tiyatroda garip 
bir hadise 

Geçen akıam Şadi Beyin 
Ferah tiyatrosunda halkı olduk
ça telaıa düıüren bir hadise ol-

muıtur. 

Hadise ıudur : Tiyatro oy
narken balkondaki ve localarda
ki halkın kulaklarını bir kadın 
feryadı çınlatmııtır: 

Bu feryattan yangın çıktığı

na zahip olan ahalı telaıla dı
ıarıya uAramıılardır. Mes' ele 
sonradan tenevvür etmlı, ve 
yangın olmadığı anlaııldıktan 
sonra her keı yerlerine oturmuı· 

lardır. 

Bu feryadın sebebi Şadi Be
yin zevcesi Şehper hanımla Şa
di Beyin akrabasından galip B. 
arasındaki ıiddetli münakaıa 

fmiı. 

Harp n1alüllerinin deniz 
tenezzühü 

Harp ınalullerl cemiyeti tara
fından bu ay içinde Y 11lovaya bir 
deniz tenezzühü tertip edilecek-

tir. 

Hahların11zın boyaları 
iktisat vekaleti halıcılığımızın 

ıslahı makıadlle halı boyaları
nın ıslahı için Avrupadan bir 

nıf olarak ayrılmııtır. Hanımlar, 
küçükler, acemi ve kıdemli sınıfı 
kürekçiler beynelmilel nizamatta 
tasrih edildiği veçhiledir. Kü
çükler sınıfı istikbal düıünülerek 
ihdas edildiğinden on sekiz ya
tını tecavüz etmemeleri ıarttır. 
5 Eylül İstanbul birinciliklerinde 
hanımlar arasında dalıi en çok 
puan alan klüp İstanbul hanım· 
lar birincisi olacak ve erkek 
amatörler gibi tek iki ve üç çifte 
derecesi alacaklardır. 

Y arıılar Tek, iki ve üç çifte 
futalarla iki çifte direkli futa 
ara.sanda olacaktır. 

Gerek hanımlar ve gerek er· 
kek amatör kürekçiler aynı gün
de iki müsabakadan fazla sına it· 
tlrak edemezler. 

Madde 4 - 1930 senesi deniz 
yüzme müsabakaları ayrı olacak 
ve ayrı günlerde Seyrlıefain ha
vuzlarında icra edilecektir. Gün
leri 1 ve 8 Ağuıtoı Cuma günüdür. 

1 Agustos cuma günü seçme 
ve 8 Ağustos final müsabakaları 
yapılacak ve müntaha birincisi 
taayyün edeeektir. 

Madde 5 - Atlama müsa
bakaları 30 Ağuıtoı tayyare bey: 
ramı günü bebekte Galatasaray 
kulübünün atlama mahallinde 
icra edilecektir. Altlamalar bey
nelmilel nizamatta mevcut ve 
intihabı ~atlayıcıya terk olunan 
ıekillerde olacaktır. 

Şeker bolla,ıyor 
Bu sene Trabzonda pancar 

mahıulu pek eyidir. Geçen sene
ye nazaran iki misli mahıul elde 
edilecektir. Alpullu ıeker fab· 
rikası ağustos ibtld;,sında ite 
baıhyacaktır. Pl\ncar mahsulü 
çok elde edileceği için fabrika 
daha çok teker çıkaracaktır. Bu 
sene fabrikanın (800) vagon ıe
ker imal edeceği kuvvetle ümit 
ediliyor. Geçen seneki latihsal 
miktarı 480 vagondu. 

Uıak havaliıinde de pancar 
mahsulü eyidir. 

Şeker inhisarı daha 15 
gün yaşayacak 

Şeker ve petrol inhisarları 
müdürü Hüsnü B. Ankaradan 
ıehrimize gelmiıtfr. Hüsnü B. 
Maliye vekaletinin daveti üzeri
ne Ankaraya gitmiıtf. 

Aldığımız uıalümala göre ha
ziran iplidaaında ıeker inhisar 
idareıl ilga olunacaktır, idarenin 
ta11fiye1l bir kaç ay devam ede-
cektir. 

Spor faaliyetleri 
Dün Kadıköyünde ikinci kü· 

me lik maçlarına devam edilmiı
U. ikinci takımlarda Topkapı, 
Kumkapı-Altınorduyu yendı. Sü · 
leymanlye de Beylerbeyi mağlup 
etti. Birinci takımlarda Altın
ordu Topkapı, Kumkapıyı Sü
leymaniye Beylerbeyini yendiler. 

Bu gibi müracaatlar idare

ye Yahut pollseshaber veril· ı 
tnezıe idaremiz hiçbir mesu'liyet 

tr: kabul etmiyecektlr. 

Madenciler birliği bu ay niha
yetinde ıahrimizde bir kongra 
akedecektir. Kongraya memle· 
keumızde bulunan maden tlrket
lert ve maden sahipleri lttlrak 
~deceklerdlr. 

Birlik kongranın ruznamesinl 
taDzim etmektedir. 

'"mütahaasıs getirtmeğe karar ver
miıtf r. Madeni boyalarla boya
nan halıların çok çabuk solduğu 
anlaıılmııtır. Bundan sonra ha
lılarımız madeni boyalarla boyan· 

mıyacaktır. 

Bu maçlardan baıka Kurtu
luı·Pera heyecanlı bir maç yap
tılar. 

Takıim stadyomunda da Ga-
lata saraylılar müteaddit oyunlar 
yaptılar. 

Ne oluyor? 

24 saatte 4 cerh 
hadisesi oldu 
Şehrimizin muhtelif semtle

rinde 4 cerh vakası olmuıtur : 
1 - Sabıkalı yankesicilerden 

Dudu i Vefa çeımest önünde dar
ğın bulunduğu koçası İbrahim 
tarafından kama ile yaralanmıı· 
lır · İbrahim kaçmııtır. 

2 - Berber Ahmet Ortaköy
de kahveci Muharremi uatura ile 
katının üzerinden yaralamıı ve 
yakalanmııtır. Hadisenin sebebi 
meçhuldur. 

3 - lnebolulı Osmanla deniz 
bakkalı Kazım; ıakalaıırken Os
man Kazımı bıçakla omuzundan 
yaralamııtır. Ki:ıım Cerrahpaıa 
hastanesine yalırılmııtır. 

4 - Üç meçhul ıahıs; dün 
Şehremininde Eıal isminde bir 
talebeyi batından yaralayıp kaç
mıılardır. Hadisenin sebebi meç· 
huldur. 

Bu n1ünasebetsizlikleri 
bırakalını 

Ahmet ve Mehmet lam inde 
iki arkadaı bir meyhanede sar
hoı olduktan aonra bir otomo
bile binmlıler ve yanlarına bir 
çalgıcı almıılardır. 

İki kafadar çalgıcıya kılerint 
çaldırarak ve kendileri ıarkı söy
liyerek ıokak ortasında cünbüı 
yaparlarken polis müdahale et· 
mittir. 

Ahmet ve Mehmet Büyükde
re caddesinde çalgı çaldırarak 

ıarkı söyleyerek halkın illiraha
tını ıelbettiklerl için derdest edll
miılerdlr. Üzeri aranan Ahmet 
te tabanca çıkmııtır. 

Bir nıotör kayıga çarptı 
Liman firketinin 3 numrah mo

törü; Sirkeci salonu açıklarında 
balık tutmakta olan Mehmedin 
sandalına çarpıp devirmiıtir. 

Müsademe esnasında denize 
düıen Mehmet kurtulmuı, motör
cü yakalanmııtır 

Eyi nişancı iıniş! 
Kaloriferci Dlrla.t isminde 

bir genç; Dolapderede bir arsada 
tabancaslle muayyen bir hedefe 
ateı ederken terzi çıralı Jirayri 
kazaen yaralamııtır. 

Dirtal tutulmuı, Jırayr Bey
oğlu aGklir hastanesine yatırıl-
mııtır. 

Acaba denizde şifa nu 
var l 

Dün sabah saat O buçukta 50 
yaı larında bir kadın Mesarbur-

nu iskelesinden kendini denize 
atmıı ve boğulmuıtur. Kadın 
öldükten sonra ceıedf sahile çı· 
karılmııtır. 

Cesedi gören bir zatın ifade

sine nazaran bu kadın bir sinir 
hastalığı yüzünden kendini öl

dürmüıtür. Polis tahkikat yap
maktadır. 

Kekcinin evinde hırsız 
Evvelki akıam Çengelköyünde 

Bekar <leresinde Sel ıokaiında 

kepekct lbrahlm efendinin evine 
hınız girmif, bazı eıya çalınmııtir-
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Cürmü meşhut 
Belediy.e reiıi öylen yeme

glnl yediği ~ınada içeriye birlıi 
girerek, orman bekçlıinin iki 
mahpuıla beraber atağıda bek
lediğini haber verdi. 

Belediye reisi, hemen koıtu, 
filhakika, Salih ağa ayakta,ıert 
bir tavurla, iki kiıiye nezaret 
ediyordu. 

Erkek ti ıman kırmızı burunlu 
ve beyaz ıaçlıydl; bitkin bir ha
li vardı; kadın yuvarlak fıçı 
ılbi, kırmızı parlak yanaklı, ıa
kindi; kendilerini yakalayan bek
çiye, ara ııra gazubane nazar
lar fırlatıyordu. 

Belediye reisi ıordu: 
- Kim bunlar, Salih ağa? 
O vakıt orman bekçisi rapo-

runu verdi. 
.. Sabahleyin, mutat ıaatte 

devrini icra etmek üzre çıkmıtb· 
herdeki çiftlikte milhlm, hiç 

bir ıey yoktu. Ekinler gayet gü

zeldi. Mahmut çavuıun oğlu, bir 
aralık bafırmııtı: 

- Heeey, Salih ata, orma
nın kenarına gitte bak! yoıları 
yOz otuz 'ltıyı bulan bir çift 
kumru var .. 

Salih afa, göıterilen lıtlka

mete dotru yürümüf, ıözler, ah 
ve vahlar itilerek orada fena 
bir tı yapıldıtını zannetmiıti. 

Binaenaleyh, yllzQ koyun, 
ıurune ıurüne yaklaımıı ve tam 
birbirlerinden ayrılırken yaka
lamıtlı. 

Belediye relai, m\itebayylr, 
bu çifti atbdtl. Erkek altmııında, 

kadında, hiç olma11a elli betinde 
vardı. 

Erkeğinden batlayarak lıtlc-
vap etti. 

lımin ne? 
Muıtafa. 
Ne it yapar11n? 
Çerçici. 
Ne yapıyordunuz o or

manda? 
Müıtafa, batı tltman göbe 

ğine dütmüf, elleri ıarkık duru
yordu; cevap vermedi. 

Belediye relıl, tekrar ıöze 

baıladı: 

- Orman bekçlılnln anlattı-
tını lnkb ediyor muıun 1 

Hayır, efendim. 
O halde itiraf ediyorsun 1 
Evet. efendim. 
Kendini müdafaa için ne 

diyecekıin ? 
- Hiç bir tey, efendim. 
- Şeriki cürm\ine nerde 

teıadüf ettin ? 
Karımdır, efendim. 
Karın mı? 

Evet, efendim. 
Ôyleyıe •• , Ôyleyıe •.. Ne 

diye beraber yaıamıyorsunuz ... 
lıtanbulda ? 

- Affedersiniz, :efendim, be
raber yaııyoruz ! 

- O halde ••. Dellmlıln, di
vane mııın t 

Sabahın aaat onunda burada 
ne itlo var? 

Çerclıl, utancından ailamıya 
hazır atbiydl. Mırıldandı. 

- Karım iıtediydi! Bunun, 
budalalık oldutunu ıöylem1tUm 
de •• Fakat, kadın kafasına bir 
teY k07Unca. Bilirsiniz ya.. Çı
kartmak pek ailçt6r. 

Belediye relal, IGIGmeedı. 
- O bunu kafa111aa ..,..__ 

mıı olıaydı, buraya aelml7eeek .. 
Unlz, deillml ? 

O zaman Muıtafa l efendi, 
fena halde kızdı ve baıını karı
sına çevlrer~: 

- Görüyor musun, tiirinle, 
bizi ne • hale koydun? Ha, be
fendln mi timdi ? mahkemelere 
ıürüleceğiz, bu yaıtan mafaza. 
mızı kapatmak lazım gelecek, 
mahallemizi deilttf rmek icap 
edecek! Beğendin mi? diyerek 
kar11ını bir haylı payladı. 

Karm, ayala kalktı et koca-
11na bakmadan gürültüsüz, mah
cubiyebiz ve hiç tereddüt etme
den anlatmiya baıladı.~ 

- Beyfendl, gayet eyi bili
yorum ki ğülünç bir vaziyette
yiz. Fakat, benim de söyleyecek 
bf r iki aöz6m var ; ümit ederim 
ki bunları ıöyledikten sonra, bizi 
affedecekıiniz . 

" Vaktiyle, henüz gençken, 
bir cuma günü, M111tafa efendi 
ile tanıtmıttım. O, bir çerçici 
mağazatmda çalıtıyordu. Ben, 
henuz kızdım. Bunları, diinkü 
gibi hatırlarım. Aliye iımlnde bir 
mahallede oturduğumuz bir ar
kadaıımla, ara ııra buraya ge
lirdik, Aliye'nin iyi bir erkek ar
kadaıı vardı ; benim yoktu. Bizi 
buraya getiren de itle o idi. Bir 
cumaerteıl günü, Aliye gülerek, 
bana, bir erkek arkadaı getire· 
çejini haber verdi. Ne demek iı
tedlği,1i anlıyordum. Bunun bey
hude olduiunu ıöyledim. Ben, 
çok uılu idim, Beyfendl. Erteıl 
atın, buraya sellrken, trende 
Muatata efenl7l bulduk. Ozamn-
lar ya_kıııklı bir delikanlı. 

Nihayet buraya vasıl olduk. 
Hava çok güzeldi: lnıanin kalbine 
ferahlık veriyordı. 

Ben, gerek timdi ve gerekse 
ıençken, hava güzel olduğu va
kit, ağlamak ihtiyacı hiıederim. 
Kırda olduium zaman da deli 
gibi olurum . 

Çimenler, öh n kutlar, ruzgar
la dalgalanan ekinler, ok gibi 
UÇUf&D kırlangıçlar, kır , çimen 
gelincik, papatya kokuları deli 
eder benı insan, böyle teylere 
alıımamıısa, bir ıampanya tesi
rini görür! 

Aliye ile arkadaıı, lier dakika 
kvçaklatıyorlar, öp616yorlardı . 
onları ıeyretmek hoıuma gidi
yordu. Muıtafa efendile ben, bir 
tek kelime konuımadan arkadan 
onları takip ediyorduk. lnıan 
birbirleini tanimazıa konuıacak 

lif bulmıyor. Bu çocuk mahcuptu, 
onu, çeglngen görmekten zevk 
duylyordum . Nihayet , k6çük 
ormana geldik. 

Herkeı ıerin otların iizerine 
yayıldı. Aliye ile arkadaıı be
nim ciddi tavrımdan dolayı et
lenlyorlardı, anlarımız ya baıka 
•türlü hareket etmekliğimin imka
nı yoktu, onlar ıanki biz meydan
da yokmuıuz gibi gözümüzün 
öniinde öpüıüyorlar ıonra yavat 
eeılerle bir ıeyler mırıldanıyor

lardı. Nihayet ayağa kalktılar ve 
bize hiç bir ıey söylemeden uzak
laıtılar, gittiler. Taıavvur edin, 
Beyfendi ilk dafa gördüğüm bu 
çocufun kartııında ne budala 
vaziyetinde kaldım. Onların ait
melerl bent pek mahcup bir hal
de bıraktı konutmıya baıladım. 
Ne itle meııul olduiunu ıordum, 
bir az evel arzettlfim ıtbl, çer
çlcl olduiunu a6ylecll. O ceaaret _ 

· aluak •-•,_ olaa 197iere aal-

YARIN 

Avrupada 
-hava kuvvetleri 
ne kadar oldu ? 

Londondan - Parlamentonun 
talebi üzerine netro1unan bir cet
vele göre hal hazırda lngilterede 
780, Franıada 1310, Amerikada 
950 ve hayada ı 11 O harp tayya
resi vardır. 

1925 ıeneıinden beri hava 
Iq,vvetleri maıarlfi lngflterede 
yüzlle 2 azaldıgı halde, Ameri
kada yüzde 140, Franıada yüzde 
ı 14 ve balyada yüzde 31 art-

mııtır. 

Bu sene l İngiltere 16, Ame-
rika 24 ve frama 48 harp tay
yareıl tnıa ettirmek ihtimali 
vardır. 

1925 ıeneıinde ltalya tayya-
releri lngtltz ve Amerika tayya
relerinden az idi. 

Hırsızlıklar 
->~(· 

Traınvay deposunun ber
berini soydular 

Evelkl gün ıehrimizde 4 hır· 
ıızlık vakası olmuttnr. 

ı - Kadıköylü madam Ada
le Mahaıutpafada bir dükkan
dan kumat alırken tezgah üze
rine bıraktığı paketi çalınmıtlır. 

2 - Muıtafa iıminde biri 
Vefada bir ev da hırızlık yapar· 
ken yakalanmııtır. 

3 - Akıaray tramvay depo
sunda berber Sahhin 15 uıturaaı 
2 traı makinesi ve bir ıaatl ça
lınmııtır, Hırsız meçhuldur. 

4 - Çapada Selçuk kız mek
teblnln mutfaiından pencere kır
mak surett1e bazı eıya çalınmıı· 

tır . 

Evi g zerken 
Şark ~demiryolları memurların

dan lbrahim beyin hemıtreıi 
Nedret hanım ; Bakırköy poltı 
merkezine müracaat ederek de
miıtir ki: 

"Bir ay evel evimi gezmeie 
gelen bir tell&lla bir hanım 100 
lira bıymetindeki yüzüiümü al
mıılar. 

Bugün farkıoa vardım. Baıka 
kimseden tüphe etnıf yorum ! ,, 

Nedret hanınıın bu if adeıl 
üzerine tellal ve hanım iıtiçvap 
edilerek tahkikata baılanmıttır. 

dırdı mani oldum. Değilmi öyle 
Mustafa efendi. 

Muıtaf a efendi mahcubiyetle, 
ayaklarına bakıyordu cevap ver
medi. 

Kadın tekrar ıöze batladı · 
_Benim uslu bir kız oldu

anbyan çocuk, daha nezaketle 
kur yapmıya baıladı · O gündan 
itibaren her cunıa buluılyorduk 
Bana o kadar atıklı ki .. · Ben 
de onu seviyordum; hem pek 

Eçok! o vakiler çok iyi bir çocu
ktu. 

Uzun lafın kuaıı, bir eylül 
ayında beni aldı ve latanhul'un 
bir kötestnde mağaza açtık. 

Bir zaman' cok zahmet çek-
tik; itler iyi gitmiyordu, artık 
kırlara gidemiyorduk. Batımızda 
bin türlü gailemiz vardı. Yavat 
yavaı lhtiyarlıyorduk, hem hiç 
farkına varmadan .. 

Bir vakit ıonra it lerimlz iyi 
gitmeye haıladi. ıonra, bana 
neler oldu, bilmiyordum vallahi! 
artık genç bir kız gibi, hulya 
petinde koımaya baıladım. Yo· . 
lda raıt geldiflm çiçek ıatıcıla-
rın ellerindeki ç~çekler, beni ai
la tlyordu; kokuları, eve kadar 
takip ederek kalbimi çarptıriyo-

17 Maya;, 

Rusya ile Afganistan arasında 
münasebat nasıl? 

- · ... ·-··-
Moskovadan: 

R uıya ile Af ganlıtan araıında 
1921 •eneıinde akdolunan mu· 
ahede yerine kaim olmak üzre 

yeni bir ticaret muahedesi tan
zimi için Sovyet hükümetfle 
Moıkova Afgan ıeflri araıında 

muzakerat batlamııtır. 

Moıkova Ali ticaret odasında 
inikadeden büyük ictimada Afgan 
Sefiri Muhammet Aziz [han ha-

zır bulunmuı, iki dost devlet 
arasında ticari ve lktııadi rabı
tanın takvlyei lüzumuna dair 
Sefir ticaret odaıı relıl ve Ha-

riciye komilerllii üçGncü ıark 
ıubeıl müdlrt tarafından nutuk
lar iradolunmuıtur. 

Suriye İrak arasında 
Halepten: 

Muıul Nuıeybtn ticaret ftY 
lunun açılmaıı üzerine ga111rOI' 
ait bazı huıu~atın halli tçln t~ 
ve Suriye hükümetlerl bura 
bir kongra akdine karar verodr' 
lerdir. 

Bankacılık öğrenmek içiıı 
Tahrandan: 

İran milli bankaıı memur .... 
rından bazılarını, ıarrafl~ 
banka ideıl fennl41 öfre 
üzere Berllne ve Lozana gönddr 
mittir. 

Bunle r, a vdetlerinden ıoOI' 
bankanın villyette açacaiı fl" 
beler müdilrliiklerlne tayin edl" 
leceklerdir. 

~~----iiiiiıımi.>~·~~--------~ 

İranlılar paralarinı nasıl 
düzelttiler? 

Iran hükümeti altın esası üzerini 
ne gibi tedbirler aldı ? 

ITahrandan bildiriliyor : 

lranda zuhur eden, lra nla 
beraber komtu memleketleri a
li.kadar eden kambiyo meı' ele
ılni, bu yüzden lran parasında 
baııl olan ve ehemmiyetli bir 
ikt11adl bubram lntaceden vazi
yetin ıalahı için tik tedbir olmak 
üzre İran hükumeti timdiye ka
dar cari olan gümüt esasının ter
kine ve altın eıaaının kabulüne 
karar vermit, bu huıuı için tan
zim edilen kanun layıhaıı Mec-
lisi Meb'uıana verilmlt idi. Mec
lis ahiren bu kanunu taıdik et
mittir. Eakat bu kanun ıur'atle 
merlyete vaz' edilmeyecek ve hii
kumet tedarikahnı ikmal eyle
dikten sonra kanunu tenfizede
cektir. 

Kıymetinin üçte biri gOmüt 
para saklamak ıartile banknot 
ihracı imtiyazını hayiz olan Bankı 
Şahiye ne muamele edilecegine 
dair de henuz bir karar ittihaz 
edilmemlttir. 

rdu! o zaman, kapımn etiline 
öturup, damların araımdan 
mani ıemaya bakıyordum. 

Yolda, ıemaya baktıfınız 

vakit gök yüzünde bir nehir a
kıyor zannediyorsunuz: kırlan
gıclar, bu nehrin içinde, yüzen 
balıklar gibi, uçuyorlar. Benim 
yatımda böyle ıeyl~rl dütünmek 
ne ıeraemlik ! Ne yaparıınız, 
Beyfendi, insan. biltün hayabnca 
çalıttığı zaman, öyle bir an ge
liyor ki, geçen vaktine acıyor~ 
Ah evet acıyor! düıündükçe, yir
mi ıene evel, ben de diierlerl 
gibi ormandan buıeler toplaya 
bilirdim... Yanımda bir erkeği 
ıeverek, otların çimenlerin üze
rinde düıünüyordum. Bunu bü
tGn gllnler hntnn geceler dOtü
nüyordum. lbiitQn a\inler, Bu
luncuya kadar, mehtabın altında 
banyo etmeli tahayyül edlyor
duaa. 

lık zamanlarda, bu tahayy(i
lltıaaı, Muıtafaya açmıya cesaret 
edenıııyordum. Eminim ki, bunu 
ıöyleraem, benimle alay edecek
ıinlz. 

Hem , dofruıunu ıöylemek 
llzıaa ıellrae, Muıtafa, hiç böy-
le teylerden bahıetmtJ'ordu; Fa
kat, ben, aynaya bakblım za· 
man, pek te bahsettirecek bir 

1 
Yeni kanur a göre İran par•" 

11nda vahidi kiyaıi altın rf yal ti' 

lacak v.. buda yiiz dinara mOO .. 
kaıim bulunacaktır. 

lranda altın para hemen mille" 
davll laede pek az dır,çünkü ,,,-

senelerde altın meıkukat idart 
edllmeyordu. Yeni kanun aıud" 

hince iki nevi altın meık<ıkat 
m-.ydanı tedavüle çıkarılacak: 
Pehlevi, yarım pehlevl. 

Pehlevi altınların bir yilzOndl 
Şahın reaımi ~e diger yOziincl• 
ıtrlhurıld bulunacak ve onda d#' 
kuzu ballı altın ve biri bakır ol
mak üzre 7 1/3 gram olacaktaf• 

Altın pehlevi lngiliz lirası •°'" 
dili olup yirmi riyal ve yarıdl 
pehlevl on riyaldır. 

Bundan baıka yarım, bir, ıkl 
ve beı riyallık gümüı, bet, on ti 

yirmi dinarlık nikel, bir ve tisi 
dinarlık bakır meıkıikat darı,edl' 
lecektir. 

ıey olmadıiını ıörüyordum. 
Birgün kendi kendime karar 

verdim. Bır kır gezlntlıl tekUf 
ettim. Kabul etti ve ııte bu ,.
hah, saat dokuzda burada tdtk• 

Ekinlerin içine glrdlflm ,,. .. 
man, kendimi çok genç hl11ettldt 
Zaten, kadınların göynii ko~" 
maz derler; çok dofru .•• Koc:alll-
da, o eski genç delikanlı oJmur 
tu. Bunun Ozerlne yemin ederflll 
beyfendi. Çok heyecantiydilll• 
Kocamı öpmlye baıladım; onu' 
öldürmlye kalluaydım ancak bd 
kadar mütehayyir olacaktı. s-
na tekrar ediyordu ; 

- Deli miıln, deli miılll f 
Ne olu1oraun ? 

Ben, onu hiç dinlemiyord_.; 
cllnledtlim bir tey varsa o .. 
ka\bimdi. Ve onu ormana _., 
rükledlm ... lıte ..• Hepıl bu.-
dar!.. Ben dofruyu ıöyleclttl' ' 
beyfendl, haklkatı ı6ylecllm.·· 

Belediye relıl zeki ve pkacl 
bir adamdı. Ayala kalkb, .... 
dü ve: 

- Haydi, hanım ! tdecli ,ıt; 
aakın bir daha, ~rman lçta.t
kabahat ltleme... Decll. • 

Hüseyin Zeki 

• 

l 
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Hakkın zaferi 
• 

Siniri tutan 
intihara kalkıyor 

Hakikat günü çattı! 
lngilizler nihayet Gandi ile müza

kereye mecbur kaldılar 
Şaşkınlığa delalet eden vekdi<>·erini nakız icraat 

Kasımpaıada Mevlane cad
desinde aralık sokağında 15 nu-

100 milyon liralık asma köprü dü
şünen Liman şirketi 100 memurunu 

dışarı atmaya mecbur oldu ! 
~ b 

tevali edip duruvoı· ., 
Bombay, 16 -(A.A) Liberal taraftarlarından 100 kiti polisler 

maralı evde oturan tütün ame

leıtnden 1 9 yaııada Mehmet 

duçar olduğu sinir hastalığının 

tesirile ekmek bıçağıle kendisini 
ıol borğünden yaralamııtır. 

lstanbul limanı ölüyor. Bu tazminat olarak birer yarım maaı 
yeni bir mes' ele değil, fakat ihsan etmektedir ! 

lhahafllde, hükümetin Gandi ile tarafından tevkif edilmlıtir. 
lhüzakerata girlımek üzre bir Bombay kongrelerinin intiıarı 
leıebbüıte bulunmaıına intizar< dün menedilmif olan bülteni bu 
edllnıekte olduğu beyan edı'lmek-"' .. b b h 
t 

memnuniyete ragmen u ıa a 
edtr. ~ neıredilmiıttr. Gazete müvezzil-

I1i1Ji kon1itanın kararları eri tevkif olunmu§tur. 

Bombay, 16 ( A.A) Gandiye 

Allahabat, 16 - (A.A) Hinti Gandinin halefini yaka-
ittihadi kongreleri komitesi ; bir landılar bıraktılar 
•urü karar suretleri kabul etmiı-
tlr · Bu karar suretlerinde ıilahaız 
ltaatal:zlik mücadeleıinin teıdit halef olmuı olan madam Naldu 
~dilmesi İngiliz mensucatile İngiliz bütün gece etrafını çeviren polis 
h &nka ve bahri müessesatına ve kordonunun ortaaında çömelmif 

una mümasil müessesata boykot bir vaziyette kaldıktan sonra bu 
edilıneıi tuz aleyhinde açılmıs sabah tevkil edilmiıtir. Maama· 
olan cidalil daha genif bir ıahada fih tevkifini müteakip hemen ser-
fcraıl tavsiye olunmaktadır. beat bırakılmıı.ır. 

Gazete ınüvezzi)eri ile Sahibini dövenıiyen .. 
uğraşıyorlar ! Bombay, 16 (A.A) - Madam 

Bonıbay 16 ( A.A ) - Tuz Naidunun bu sabah tevkif edi-
a b ' d lb arına bir akın yapmak üzre len y~ngeai madam Kamala evi 
hu ıabah Shiroda•ya gitmek Shattopadhaya 6 ay adi hapse 
Ü 

iy i tıraş 

otmuş bir 

çehre , simaya bi r fev

kaladelik bahşeder . 

Bunun için Jilet tıra;; 

b içakların ı kullanınız . 

. 

-~ 
=-~· 

} illettte 

Doktor A. kutiel 

müzmin bir mes' eledir. lstanbul Daha garibi fU dur ki bu ha-
limanının sönmesi demek, hiç diseye yeni bir ilim bulmuıtur : 
ıüphesiz lstanbulun çökmeıl de- (Bila müddet mezuniyet) ! Blla 
mektfr. Zira ihem ıehrin ruhu, müddet mezun ( ! ) edilenlerin 
hem bütün Türklyenln en mühim ekserisi ev bark ıahibi olanların 
limanı o d1.ı r. Yunanlıların Pfre arasından intihap edilmiıtir. 
\imanını harikulade bir gayretle Şirket bu bili. müddet mezu-
lılah ederek zavallı letanbul li- niyet için bir de talimatname 
manını nasıl öldürmek teıehbü- yapmıı ve bunu evvelki günkü 
sünde muvaffak oldukları da 15 mayıstan itibaren tatbike baı-
malümdur. Hal böyle iken latan- lamııtır. 
bul Şehremaneti ve liman tirketi 1 Bu acayip bila müddet me-
l 00 milyon liralık asma köprü ı zunlyet tal imatnameıini aynen 

hülyalarlle avunup duruyor. \ dere ediyoruz: 

Kim avutulmaktadır, onu an- Bila n1iiddet nıezun edile
lamıyoruz. lıte Hakıkat günü ge- cek ınenıurlar hakkında 
Up catmııtır. 1 oo milyon Urabk t J' t 
aıma köprü rüyalarlle meıgul li- a ınıa name 
man tlrketi, memleketin bu müı- 1 - İtlerin azlığı dolayialle 
kül günlerinde memurlarından her ıubede hizmetlerinden müı-
100 e karip zavallıye kadrosun- tağni kalınacak olan memurlar 
dan çıkarmaya ve sokak üstünde itbu talimatname dahilinde tefrik 
bırakmaya mecbur olmuıtur. edilerk kendilerine bila müddet 

mezuniyet verilir. 
Zre vapura bhıerlerken Gandi mahkum olmuıtur. 

., 

l~ ransa-Alnıanya 
1\1 üzakera tı 

• • * l 90 kişinin yaralandığı 
Gizli vecilt haıtalıklarımüteha11111 

Karaköy börekçi fırını sırasındaN.34 

Liman şirketi böyle bir za- 2 - Mezun edilecek memur-
manda bu kadar memurunu fÜp- lar, müdürler encümence tefrik 
heıiz ki asma köprü altında yat
maları için çıkarmıyor. Eğer 
§irketin vaziyeti aıma köprülerle 
meıgul olacak kadar eyi ise, 
böyle bir zamanda 100 memu
runu nasıl bila meı.·hamet sokağa 
atar ? Eğer bn memurlara lüzum 
olmadığı için tasarruf modasına 
teban çıkarıyorıa, evvelce kad
roıuna neden bu kadar memur 
almıştır ? Liman ıtrketi ıüphe
ıiz ki kadroıundan bu kadar me-

olunur. Bu encümence tefrik ve 
veliıteıi tanzim olunan memur-

Cenevre 15 (A.A.)-M.Briand 
ll ' e M. Curtlus, müzakerelerde 
butunnıuılar ve hali hazırda 
Franıa ıle Almanya'yı alakadar 
eden bütün meselelere ait tetkik
lerınt ikmal eylemiılerdtr. 

Pek yakında olacak 
Parls, 15 ( A .A) - Parise 

"arıt olan malumata nazaran 
Y 0 ung pllanı mucibince yapıla-
cak istikraz tahvillerinin ihracı 
hakkında cereyan etmlt olan 
~zakeret neticeı\lıde muallak 

kalnııı olan meJelelere dair pek 
Yakında bir itilaf huıule gele
tekur. 

Avustralya y:t hav~ 
sefederi 

t Rangoom, 16 (A.A) - Avus
ratyaya icra etmekte olduğu ha

leferi ikmal etmek üzre Amy 
Johnıon Bankk'a gitmiıtir. \ 

Avı·upa ittihadı kongresi ı 
Pariı, 16 (A.A) - M. Loch-

1'\lr ı Avrupa ittihadı kongresinde 
hazır bulunmak üzre yarın Ber
hn' e gidecek ve müteakiben 

al&kadar hükfımetlerle Şark ta
lnlratı meı' eles!ni ha Heden Parla 
lnukavelenamesinin tatbiki usul
leri hakkında görüımek için 
Prag, Belarat, Bukref, Buda
Peıte ve Viyana'ya uğrıyacaktır. 

'l"elef oncular o-revi 
p o 
artı, 15 (A.A) - Gerek Pa

rla ve aer k l telef • vl ayetler telgraf ve 
on ıantr ll a ar nda ıaat 1 t de 

baılamıı olan kı . 
•ını arev saat 14 

le hitam bulınuıtur U A h · mumı iz-
tnetlere aft bu gibi inkıt 1 
k 

a arın te-
errürüne mani olrnak üz 1 re cap 

eden tedbirlerin ittihazına k arar 
VerllmiıUr. 

50 yaralı daha 
Mymmenıingh ( Bengale ), 

16 ( A.A ) - içki yüklü bir ara
baya refakat eden hükumet 
lnenıurları bir çok halk kümele
rt 'Üzerine ateı açmağa ve ahaliyi 
~a~ıtrnaıa mecbur kalmııtır. 50 

•dar yaralı hastaneye yatırıl
lllııtır. 

bir arbede 
Mymmenılngh ( Bengale ), -

16, ( A.A) Silahs.z itaatsızlık 
taraftarlarının hükumet memur
ları tarafından bayilere içki 
vermelerine mümanaat edilmesi 
üzerine zuhur eden karıaıahk
lar esnasında takriben 90 kiti 

yaralanmııtır. 

Yeni Bulgar kabinesi 
Sofya, 16.-(A.A) M. Llyap

çef, baılıca nazırları mevkile
rinde ipka etmek ve tali dere
cede olanları değiıtirmek sure
tile kabinede tadil!t yapmı§hr. 

M. Toamkoff. maarif nazırı 
olmuıtur. 

Yugoslavyanın derdi 
Cenevre, 13 (A.A) Beynel

milel matbuat mümesillerini ka
bul eden M. Marinkoviç, Yugo
slavya'nın yegane harlcimeıga

lesinin Makedonya ihtilal kom\
telerlnin tecavüzatı olduğunu 
söy\emiıttr. Mumaileyh, böyle 
bir vaziyetin devam edip ede
miyeceglni ve nihayet yugosla
vya'na keyfiyeti cemiyeti ah. va
ma arzetmek mecburiyetinde 
kalacağını ilave eylemiıttr. 

}~enin tahliyesi 
Parlı, 16. - (A.A) Pe!lt Pa

rislen gazetesi, M. Briand ile 
M. Curtiuı arasında vuku bulan 
mülakat dolayislle yazdığı bir 
fıkrada iki devlet adamının Ren 
eyaletinin tahlisi huıusunu gö
rüımüı olduklarını ve son kıtaa
tın mezkür araziyi ilt"nildiği an
da tahliye edilmesi için lazımge
len bütün tedbirlerin alınmıı 
olduğunu yazmaktadır. M. Cur
tius. hükumetinin Sarre mes'e
lesinin de halli hususunun tacil 
edilmesini arzu eylediğini söyle-

miıtir. 

Galata ve Beyoğlu KİTAP ve 
MECMUA bayillıi - sipariılerini 
kendi müvezzilerile yollar. Eksik 
giden ve ya zayi olan taahhüda
llnı ihtar vukuunda ya bedelini 
iade ve ya taahhütlü posta ile 
yollar. Taahhütlü sipariıler
den ayrıce poıta taahhüt ücreti 

alınır. 

Asri Cumhuriyet temsilleri 

29 - 12 müsamereıinl tehir etmiş 

bulunduğundan bedeli iade kılın

mak üzere adreil evrakta muha

rrer temıil müdürüyetlne müra

caat reca olunur.~ 

DİŞ TaBiBİ 

i\1EH~1E1"' l{A.~1iL 
Yeni poıtane caddesinde Valo- muru keyif için çıkarmamııtır · 

ra han N. 13- 14 Şirket çıkarılan memurlara da 

~gg~~~~gggg~ggg 

SELANiK BANKASI 
1888 de tesis edilmiıtir 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İıtanbu1, İzmir, Samsun, Adana, mersin. 

Yunanistan Şubeleri : Selanık, AUna, Kavala. 

"KUR' ANI KERİM ,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet pata merhumun 

Lüğa tı l{uraniyesini havi 
Oıman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmiı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmif Ur. 

ilahi eserin çol{ güzel bir eseridir 
Müzeyyen clldlisinin hediyeıl 2 00 kuruıtur 
Kaymak kağıdhsı ve altun yaldızlı11 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

...................................... 
••~A~~~b·~bbbb~~"r~YYYYY~•••••• YYv~••·•••••• ~ t OSMANLI BANKASI :~ 
~t · 000 000 ingı"liz lirası •> ~ı.. SERMA YESI : 1 O, , ••• 
l• · istanbul açenteliği - Telefon: lstanbul 1948 .~. 
1.. Beyoğlu dairesi - TcJ· fon Beyoğlu 1303 •!• 
.... dli .... •t• Senedat ve poliça mukalSillnoe muayyen ve va e veya .;. 
~i• hesabı cari suretile avanslar, poliça ve iıkontosu. C• 
••• Türkiye cümhuriyetinln baJi•-ta ıehirlerine ve memalikt ••• i• ecnebiyeye ıenedat, çek, itibar mektupları ve telgraf •!• 
~ı• emirnameleri lrsalatı. •:• 
~i~ ........................ . 
·~~~bb~ff~b#~~"~.~~"~~"~~~"~~"~YYYY . ............. ~~~~~~··· 

lara U. M. lüğün tastikl üzerine 
bila müddet mezuniyet verilir. 
Tayinlerinin taıtiki idare mecli
sine ait olan memurlar hakkında 
U. M. lüğün teklffJ üzerine idare 
meclisince karar verilir. 

3 - Btla müddet mezun edi-
\enlere maaılarının nısfı verilir. 
Bu maaılardan ayrıca yüzde üç 
ıandık aidatı tevkif edilmez. 
Mezuniyet eıasında sandık borç
ları da nmf üzerine tevkif edilir. 

4 - Hila müddet mezun 
edilen memurlara ihtiyaç haııl 
olupta U. M. lükce vazifeye ça
ğırılan lar on beı gün zarfında 

makbul esbabı mücbire müıtesna 
olmak . üzre işe baılamazlana 

firkatten iıtlfa etmiş addolunur 
ve kctyıtları terkin edilir. 

5 - Bila müddet mezun edi
len memurlar iatanbul haricine 
çıktıkları taktirde adreılerinl bir 
mektupla katibi umumfliğe blldir
meğe mecburdurlar. Adresini 
bırakmadan istanbuldan infikak 
etmiş olan memurlara icabında 

tebligat yapılmamasından mütevel
lit mes'uliyet memura aittir. 

6 - Bila müddet mezun edi
len memurlardan mezuniyet 
müddeti eınaıımda tirketten ay
rılmak iıteyenler oluna bunlar 
hakkında kadro harici muame-
lesi tatbik olunur. Ancak hariçte 
daimi bir vazife veya ınemuriyet 
bulduğu halde tirketten infikak 
etmem it olanların istifa et mit 
addolunarak tirketle alakaları 
katolunur. Bu kabil memurlar 
buldukları ite baılamazdan evvel 
tirketten lstifa ederlerse kadro 
harici kalmıı addile kendilerine 
tazminflt verilir. 

7 - İtbu talimatname üzeri
ne bila müddet mezuniyete: ıev
kedllecek memurların tefriki 
muamelesi 15 Mayıı 1930 tari
hine kadar ikmal edllmif bulu
nacakbr. 

s - idare meclisinin 6 ,5,930 
tarih ve 326 ıncı içllmaındaki 
kararlarile tebliğ edilir. 
Zayii madde: 

Blla müddet mezuniyete ıevk 
edilecek memurlar sandıktaki 
mevduatlarile ıandığa olan borç-
larını takas ve mahsup edebi .. 
lirler. 
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'süYÜK TAYYARE 
Emvali metruke müdürlüğünden : 

PİYANGOSU 
8. İNCİ TERTİP 5. İNCi KEŞİDE 

11 HAZiRAN 1930 
Keııdeler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İı, Ziraat ve 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır .. 

Büyük ikramiye 

Semti 

Beyoilu 

,, 
Yeniköy 
Ayvanıaray 

Küçükpazar 
Bugazlçl 
Beyoğlu 

Mahallesi Sokağı 

Heybellada Saka yani 
Teıviklye Hacı emin 

Ferik6y Rumkllileıl 

Ayanikoli. Doğramacı 

Atikmuıtaf apaıa Pazarcı 

Demtrtaı Kantarcılar 

lıunya lıttrati 
Hüıeyinağa Takıim 

No. 

8 
2,4,6,J ı 

23-3 

6-8 
4,6, 8 

14 
19-7 
42 

Nev
0

i icarı 
ı.. K. 

ev 21 
ev mefıuhihale 

95 
m~a arıa oda 

ss 
6 

ev tll 

boıtan kulube arsa l ı 

dükkan a öO 
ev 8 sı 

dükkan ıs 

ş. 

• ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
t• 

( 50,000 ) Liradır 
,, ,, Macar 75 ev 13 '' 

Tophane Hoca Alt Hendek 51 ev 65 '' 
Beyoflu Kamerhatun Çukur 9-11 Fırın 20 '' 

Her keıldede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. Fatih Hoca Hayrettin Küçük karaman 33 maa oda dükkan ::!7 '' 

Beyoğlu Hüıeyınağa Sultançeıme 20-28 ev 15 •• 
Ballda evıafı muharrer emlakin bir ıene miiddet ve hükdmetçe talep vukuunda tabliye editınek 

ıartile icara raptedilmek üzre 22 - 5 - 930 tarihine müsadtf perıembe günü ıaat 14 te pazarlıkla 
m6zayedeleri mukarrerdir. Taltplerlo yüzde 7 ,50 besabile teminat makbuzlarile lıtanbul Milli EmlP Maarif vekaletinden 

Ballkeılrde lnıa edilecek Necati bey muallim mektebi lnıaatı 
8 Mayıı 1930 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve kapalı zarf 
uıulile münakasaya konmuıtur. 

Müdiriyetine müracaat eylemeleri. 

Talip olanlar plin, ıartnamel fenoller milnakaaa f&rlname ve 
mukavele suretlerini almak üzere bu sibl btlyük tnıaat .vapmıt 
olduklarım müt'lr ehliyeti fenniye vealkalatlle bereber Maarif 
vekaleti lnıaat dairesine milracaat edebilirler. 

ihale Maarif vekaleti ınıaat komisyonu tarafından icra edile
ceflnden taltplerln mnnakaıa ve müzayede kanununa te.flkan 
tanzim edecekleri teklif mektuplarının ihale tarihi olan 8 Haziran 
1930 Pazar g(inü ıaat l 5 te mezkdr komiıyona tevdi etmeleri 
illn olunur. 

~ •• -~•99930~· ·········~·~· 
: Doktor 1 
!AGOP VESSA YAN İ 
1 Lavta ve Dahili Kadın Hastalıkları mütehassısı : 

Langada camiıerlf ıokaiında No. 19 Huıuıl kabinesinde • 
•Her gün Çocuk, Erkek ve Kadın hasta kabul eder .• 
••• ••• 9gg~--~~~ ........... . 

Beyoğlu mal müdürlüğün-
den: 

"·························· 
: TİYATRO VE SİNEMA : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••• 

PANGAETİ SiNEMASINDA 
Bu gece ıan' atkir 

Naşıt B., Komik Şevkı B. 
ve kumpanyaları 
Büyük gala mGıam ereı! 

Birinci defa 

Günahım 
Aşkımdır 

Kooıedi dram 3 perde 
Duhuliye 30 kuruı .. 

Üsküdar HALE ılnemaıı 

Büyük/ ilinller serisinden 

Kiralık zevce 
Mümeaııll 

Lora Laplante .. 
Satıhk apartman Kadıköy SÜREYYA linamaıı 

Numara 151 Beyazıt maballeıl Ktlınç A11paıa caddeıi Tophane: Çıplak Aşıklar 
fabmtn edilen kıymeti dört ıenede ve dört takıltte verilmek ıartile Miiınelllli : Ramon Nuvaro 
(17042) liradır. Sataı numaraıı 21 - 5 - 930 tarlhıne müsadlf Çar- Sesli ve sa rkılı filim 
ıamba aünü ıaat 17 de Be1oğlu mal m~dürlüfüne kapalı zarf uıu- ,. •• ~.&.e.:6. 
ille yapılacaktır. (R) ...,....,. 

* .. 
Satılık apartman : Veresiye 

Numara ı4g, Beyazıt mahallesi Kılınç Allpaıa caddeıi Tophane: • İzmir terzihanesinde IOD 

• • 
ISTANBUL 

U. Hapisane Matbaası 
Ucuzluk ve süra't 

11/alıkünıinin san' at salıibi ollnaları icin tesis • 
olllnnıuş lıer türlü vesaiti /enniye ile nıüceh,/zez hay-
lrlı bir nıilessesedir. 

Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her 
gün sipariş kabul edilir. 

lıtanbul Sultan Ahmet U. Hepfaane 
Telefon: lıt. 1853 

~~~=lgg~eB:gg~~~;ıg~~ 
Yeni neıriyat 

Riyaziye Bakalortya Rehberi
nin Bakalorlya meı' elelerlntn 
hallerini havi 21ncl Kitap bu g(ln 
çıktı . 

* 
Türk Spor 

33 üncü sayııı Macar maçla
rının tafıillt ve reılmlerile pek 
cazip bir ıektlde çıkta. 

H6ın6 beyin ıayanı dikkat 
makaleıl, haftanın pek zengin 
ıpor haberleri, Anadoluda, Av
rupada, mekteplerde ıon ıpor 
hareketleri biltün reılmlertle 

münderecatını tezyin etmektedir. 
Karilerlmlze tavılye ederiz. 

Tahmin edilen kıymeti dört ıenede ve dört taktltte verilmek # moda, ehven flatlarla, •on 
ıartlle (18614) liradır. Satıı muameleıl 21 - 5 930 buihine müıadlf .$) derecede ıuhuletli ıeraitla 
Çartamba gilnü aaat 17 buçukta Beyoğlu mal müdürlilgünde kapalı ,a erkek ve kadın koıtü mler 
zarf uıulile yapılaçaktır. (R) • serian imal olunur. i' 

• ic qt Ankara caddeıi Viliyet 

Satılık ev 
ıa karı111nda No. 17· 
• MUSTAFA ve KEMAL 

ilan 
Beyoflu - Tophane - Topcular 

cedd~ıı No. 324 

Beyoflu - Tophane - Medrese 
lokııı No. 4 Ndmara 14 7 Beyazıt malıalleıi Kılınç Allpaıa caddesi Tophane : '·~~&a·····J 

tahmin edilen kıymeti iki ıenede ve iki taksitte veı ilmek ıartlle • ~ 
(3815) Ura.dır. Birinci taksit ihaleyi m6taakıp alınacaktır. Satıı mu- Kacırmayın / 
amelesi 21 - 5 - 930 tarihine müıadlf Çarıamba gilnü ıaat 18 de • 
Be1oilu mal mildürlGIOnde aleni müzayede uıulile yapılacaktık(R) Fotofrafcıların ve fotofraf 

6.A.A.A.A.&6.AA.A.&&.A&!A.&.&•.&.&.A.A.AAAA.A.A malzemeıl Ucaretl yapanların 
kaçırmamalan lizımıelen bir 

M. NURİ ve ŞERiKİ fıraat çıktı: BOtGn teferruatı 
ile yeni Ye mftkenımel bir 

BiJcün1Je Gümrük muanıeJatı ve nakliyat · işleri t: Agrandisınan nıakitıesi ve 

~ kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. • Tomaon markalı yeni bır 

3 
MALI ve iDARi lşLER DAHi r AKIP EDiLiR lılll> Vantıldtör ~ek acele ve yan 

.... fiatlarına ıatılıktır. 
Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 lılll> lıteyenlerin her,00 ıaat dört-

31 Maylı 930 aeneaincle koa

turatları hitam bula~ktır. 
Mezldi.r giinde ıaat 14: de ev

kafı miillıaka müdiiriyeUne arzu 

edenlerin m6racaatlan. 

SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

i Telefon: Beyoğlu 4515 lıııı... d •N beye .....- ten ıonra idaremiz e " 

TY•YYY'Y'Y'Y'Y'YYYY1• ... 'YY ... Y'YT ... Yd m6racaatlerl. Yapuru 
........... .,, ............ ,.18Ma~ı 

İnönü 
Pazartesi 

( DEVLET DEMİRYOLLARI IL~LARI .J 
1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla m6nakaaaıı 2 haziran 

-980 pazartesi günü ıaat 15 de Ankara Devlet Demlryolları ldare
•lnde yaptlacaktır. 

ltllralc edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temlnatla-
~~~~et~ ~ ••t (14,30 a) kadar miinakasa komiıyonuna 
WWUI mı .._ .. ıa.....ı.r. 

Maı~lpler mhh akab• 
1
......_. lerlnl 5 lira mukabilinde Ankarada 

u7vVe muasee ~-ttn'li'..JI la 
ind t d ık d bl1..._._ ı .... ve tanbulda Haydarpaf& 

vezneı en e ar e e unın". 

• 

Doktor Feyzi Ahmet 
Frenaf, belıopklufu, eli,, 

tedavthaneıl 

Cumadan mada her g(in 
saat 10-6 ya kadar baıta ka
bul edlllrr 
Aclreı Ankara Caddedl N • 43 

Telef• l.ta=bW 8899 .. .............. .. 

G6nG aktamı ıirkecl rıhtı
:ıunc1an hareketle (Zonguldak, 
IDebolu, Samıun, Ünye, Ordu, 
Clreıun, G6rele, Trabzon, 
Iraklı, Rize) iıkelelerine azimet 
•e ••det edecekUr. 

Taf•t için Sirkecide Meı'a-

1 
det h&aı albnda acentalıfma 
mGracaat. Telefon l.t. 213-i 

Hacı Arif zade 
İsmail Hakkı 

Tayyare biletleri ve 
umum gazeteler bayii 

Çarıikapı N. 68 , ___ _ 
! "Y ARIN,,IN T AKVİMI - Mayıs 

CUMARTESi Senet 17 Hicriye 
1980 1348 -

Namaz vaİutJarı 
Alafranp Alaturka 

•• d. •. d. 
GGaeı ,,,1 Giinet 9,20 
Ôyle 12,10 Ôyle 4,56 
lkmdt 16,07 lkındı 8,,6 
Akıam 1e,21 Aktam 12,00 
Yatlı 21,11 Yatlı 1,61 
lmte.k 2,85 t..ak 7, t4_ 

Zilhicce Ruzı Mısır 

18 12 
' ..J 

M.;'al mfldilril:Slleymae TeYf* 


