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Manasız bir dava l Gazi Hz. 
~~~~~-----~~~~-~~~IMed~~~mk~M~k~ 
Divanı alice bir ay hapis ve 4 ay Y alovadan avdet ettiler 
rütpe ve memuriyetten mahrumi· nan K.tzım Pf. &. u1.1c 
yete mahkôm olan Ali Cenani 8. bir ameUyat geprdller Üç gUnben beri Yalovada 

bulunan Gazi Hz. din sabah 

Biltl1n gazeteleri bir tarafa bıra
karak "V AKIT,, ı dava ediyor 

Pazartesi günü baılıyacak olan mahkemeye 
elimizde lüzumundan fazla vesikalar 

olduğU halde gidiyoruz 
vanı muhasebabn g6sterdiği ID
zum üzerine Bilyük Millet Mec· 
lisinde meclis tahkikatı yapılDUf, 
bu tahkikat neticeıinde Ali Ce
nani bey muhakeme altına alan
mış, divanı ili tarafından 1928 
mayısının 14 Onde memuriyet 
vazifesinde milteaddit sui istimal 
bulunmaktan dolayı bir ay hapia 
ve dört ay rütbe ve memuriyet
te~ mohrumiyetine, iki yiiz bin 

[Alttarafı 2 incisayıfamızdadır ] 

kendilerini g6rmek için y aJoyaya 
giden B.M. Mecu.i reW Kızım 
Pı. H. refakatlerlad• olduğu 
halde Ertuğrul yab ile saraya 
avdet etmitler ve bir mnddet 
sarayda iatirahattea aonra refa
katlerinde Klzım P• Ha. olduğu 
otomobille Beyotluada bir cev
lln yapmıtlar ve Şitli .mhat 
yurduna da utrallllflardu'. 

Bu esnada operatlr M. Kemal 
B. Kizım Pı. nın euelerinde 
lıaaıl olmut bulunan ufak bir 
yağ kiıeıiai muvaffakiyetle almıt 
ve mUtakiben Gazi Hz. Kızım 
Pı. Hz. ile beraber praya avdet 
etmişlerdir. 
Klzım Pı. H. niaı ııhhatleri 

gayet iyi olduğu memnuniyetle 
haber abnmıfbr. 

Şafak kulübü nedir? 
Bizden 25/Jin lira alarak lzazlnere borç 
~demeyi dlişflnen Cenani B in boşı 

Bu rum kulübünün baıında müta-
rekede Yunan barosu azası var 

Patrlk11ne Rumc11 g11zetelere ~enede S$00 llr11 veriyor 

Gazi Ayintap meb'usu Ali Ce· 
nani beyin V AKIT aleyhinde 
açtığı hakaret davası tamamen 
-~ve manuızdır. Bu haksız-

.. - ..... ~- ı .ı. :,; ..... ---.!iıııtii•~~-""'~~~-··· 
her feyaen evvel Al' c · b . 'le ı enam 

lar. e. 1a1ea .. 
liriLii tiiF ... 
mına ıeçen 

hafta mutedil 
hır cenp ver
miftik. Bu da 
gene nımca ga· 
zetelerin bir çok 

eyın '' iyet etti~ neıriyatın 
nasıl başladığlnı bilmek 1• d G . azım ır. 

eçen kinunuevvel ayının ilk 

f ... • 

fıkralar, maka· 
leler yazmasına 
aebep oldu. 

haftasında idi. Ankaradaki gaze
te muhabirleri çok şayanı dikkat 
bir fayiadan haberd u oldu. her 
kes ~abık Ticaret vekiJinin birden 
bire ortadan kaybolduğundan 
bahsediyorlardı. Böyle bir şayia 
lnllnde tabii gazeteciler lakayt 
kalamazlardı. Çünkü Ali Cenani 
bey bir kere şahsan maruf bir 
•damdı. Gazi Ayintap meb'usu 
olarak uzun seneler memleketi
llıizin teşrii hayatına iştirak et
llıİf olan bu zat yirmi sene ka
dar bütçe encllmenlerioin maz
~ta mubarrirliklerinde bulunmuş 
idi. Bir kaç sene evvel de bir 
llıllddet ticaret vekiletini işgal 
e~İf idi. Hatta Ali Cenani be
)iıı bu memuriyeti zamanmda 

.. . -..... ..... - -- i 
)..;)~....,..~~~-·""'-..... -..... ~~~u:r~ 

Meselenin da· 
ha fazla mamıya 

Mlitarektde Yanan barosuna girmiş ola1tliln11 nımt tisüıi tabammnlO ol
madığı için bu 

-?,0lauzluklan görüldüğü için di· 

lskeçede çıkan Yeni Adım 
gazetesi bir müddetten beri ı.. 
tanbul rumlan hakkında neşri· 
yatta bulunuyor ve biz de Gar· 
bi T rakye Türkleri ile ıehrimiz· 
deki rumlara rasında bir mu 
kayeıe yapmak imkinını Yeren 
bu yazıları kısım kısım ikbbas 
ediyorduk. Bu yüzden rumca 
gazeteler, gerek Yeni Adım 
refikimize, gerek bize mil· 
tevali hücumlarda bulundu-

= 

F enerbahçe 2-1 yenildi 

Dili ilk maçını y11J1an /;ıacar takımı 
ile ~lllİze gelen genç Macar takımı dlln ilk maçını Fenerba1:ıçe 
F •e bu oyunda iyi bir oyun 0ynamıyan F enerbahçe ile yapmış, 
(3~1 mağl6p olmUflur· Maçın tafsilib n ııair spor hareketleri 

layıfamızdadır. 

yazılara ıözilmllzün aldedecek de· 
ğiliz. y a1nıs bu netriyat yapıla
dunırken biz, adresimize gön
derilmiı imzasız bir mektup al· 
dık. İmzaıız mektuba hiç bir 
Teçhile itimat caiz olmadığı için 
biz bu mektuptan hiç bahset
mezdik, eğer bu imzasız bır 
vesikayı ihtiva etmeseydi... Bu 
mektupta deniliyor ki : 

Efendım, 
Yeni Adım tarafından yazılup 

ve tarafı ililennde iktibu 
edilen huıuıab ıf z iıbat ediniz 
diyorlar. Rumca gazetelerinin 
her bırine mahiye Patirkane 
veznesinden yüzer lira Yerildiği 
vezne defterile sabittir. Neden 
halkın parası onlara •erilain ? 
Keza ayni gazeteler Beyoğlu 
( Efonya ) yani merkezi mUte
veli heyetinden bir senede g(iya 
ilinat parası namı altında 3500 
lira verilmif tir· Maksat intihap
larda velvc leyi kopartmak ve 
şafa~ kulübiindnn olmayanlara 
rey verdirmemekten ibarettir. 
ilim cnmburiyetten bu gilne 
kadar her iki ıenede bir defa 
Beyoğlu kilise ve mektepleri 
için cem'an 54 kiti intihap olun
makta iken bunlar meyanında 
tafak yani Leshı ualanndan 
olmayan hiç bir zabn bulun
durulmaması delili klfı değilmidir? 

( A · tarafı 3 Uncü saV1fımızdı 1 
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Çocuk ve Gençlik 
sayıfaları 

-Etibba ndası ıctimaı • 

Doktorlar arasında te
sanüt var mı, yok mu ? 

Mübeccel Hanımı zayıflatan Selma 
veA~!1de hanımlar doktorluğa 

mudahale mi etmişler ? ! 

Dokforl11r lçtim11 h1Jllnde 

. Etibba oduı heyeti umumiye- gösterdiği bir e k 1 
11 dOn mutat Uçllncll içtimaım re bey' eti maaari~ J :t:ı · rrikda· 
~~ d ~· m e ~ 

Celseyi Tevfik Salim p a ~n lıra fazla parayı mezu-
Heyeti idarenin yedi ayıl. ~~ ;•Yk~t olmadarfın nasıl ıarfetmiıtir ? 

e ız ay za nda 7200 lira sarf 

Zayıflamast doktortarııı la~rtl' 
vermesine stbtp olan 
MfJbeccel H. 

ul raporunu okudu. Daha rapor 
okunurken azalar ıöz aldılar. 

Bunlardan Ragıp Bey ıunlan 

edilmiftir. » 

Bu para mtıblm im ,ekftftdar.• 
Nami S., bntçecle murafan 

~ok g6ıterildiğinden fikiyet ve 

ı 
ıliveten ıu mUtaleayı derm 
etti: ey an 

«Doktorlar lstanbulda geçi _ 
sizlik içindedir. Aralannda te=
nüt yoktur. Bunun en bil ilk 
lmili doktorlann bir yerde t~p
lanm'amalandır» 

Bir kaç doktor daha bütçe 
hakkında aöz ı5ylediler. 

Bu sırada kenan Bey fU nali 
sordu. 
• 

1
- Dhi•anı. haysiyet relal bata 

lf erse angı heyet onu tahti 
edecektir? e 

Reis bu noktanın mihinl la
tedi. Kenan Bey tanih etti. 

Suat lamail Bey, c1iftDı h • 
• t . . ay 
ııye ıctimaına Beyoğlunda otu• 

a6yledi: 
«Heyeti 

ran divan uumdan bir diftabl
binin çağnlmıyarak m----!.l! _ 

idarenin faaliyetini ...ana n hiyeai Yerilerek Bunadan bir 

Aleyhlerinde tabarJde mlldahale 
takriri verilen 

Auıde Selim Sırrı H. 
ıör~miyoruz. Iı bazı arkadaıla· 
rın ılinatmı tenkitten ibaret kal-
?'1f.tır: ~ize~ bir kütüpane lazım, 
ilmı, ıçlımaı mevzular ilzerinde 
konutmak için toplanmak lazım. 
Odanın ltize bunu yaptık diye 

Selma St!llm Sırrı H. 
azanın davet edilmesini doğru 
bulmadı. 

Hasan Kadri bey, kazançlann 
devede . kulak olduğunu, senelik 
ücretl.enn uzalblmasını, müderris, 
muallım, pratisiyenlerin avrılma-
ıına ileri sürdü. ' 

( Alttarafı 5 inci •yıfamızda) 
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Manasız bir da va 
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[ Ü11t tarafı 1 incı a\ ıfamııd . ı 

liraya varan bir paranın kendi
sinden tahsilile devlet hazinesine 
teslimine hükmedilmiş idi. 

Bir halde ki bu mahl<fımiyet 
kararı bu gün bile hükumet da
irelerini, adliye icra memurlukla
rını İfgal etmektedir. Yine bu 
mahkumiyet kararının icrası mak
sadiledir ki Ali Cenani beyin 
tekmil em•al ve emliki haciz al
tına almmıt bulunmaktadır. İki 
seneden beri beklenen divanı ili 
kararına kartı sabık ticaret ve
kili bir çok mali kombinezonlar 
dOtllnmilı, bu kombinezonları 
hllldimete teklif etmiş, fakat şim-
diye kadar bunlardan hiç birisi 
ali~adar makamlarca kabule şa
yan g&rülmemitti. Nihayet bu 
borç meselesinin kat'i surette 
halli. ~çin kendisine tetrinisani 
ayı ıçınde maliyece bir tebliğ 
yapılmıtb. 

itte Ali Cenani beyin gaybu
beti tayiuı tam böyle bir zamana 
tesadtıf ediyordu. Onun için hü
k6mete bir kaç yilz bin liralık 
borcunu ödemek çaruiııi bula
••mlf olan bir adamın, bu adam 
bir de vekillik etmit bir meb'ua 
olunca, tagayyübU pyiası gayet 
tabii olarak her tarafta bByOk bir 
alaka uyandırdı. Tabii gazete 
muhabirleri de bu meselenin 
mahiyetini anJıyarak efkAn umu
miyeyi tenvir edebilmek için bir 
taraftan varifedar hllk6met ma
hafili ile temas etti. Bir taraftan 
Ali Cenani beyin İf arkadaşlarını 
gördü. Bir taraftan da ailesi ef-
radına müracaat ederek Ali Ce
nani beyin nerede bu.lunduğunu 
öğrenmek istedi. 

Fakat bütün bu milra.caatlar 
ile Ali Ceneni beyin nerede ol
duğunu öğrenmek mümkün ola-
°!ad!. Zira Ali Cenani bey ne 
aalesı efradJDa, ne de kendisi 
ile çok yakın münasebeti bulu
nan ıerikleıine nereye gittiğini 
haber vermeksizin ortadan sar 
olmuş idi. Ali Cenani beyin bu 
vaziyetine göre ilk hatıra gelen 
ıey tabii memleketten firar et
mesi idi. Ve herkesten evvel 
Ali Cenani beye en yakın olan 
adamlar bu firarı resmen hilkd
met makamlarına, Ankara polis 
mlldürlüğllne bildirdi. Fazla ola
rak Ali Cenani bevin alakadar 

olduğu ( Doğruluk Şirketi ) nin 
kasasından otuz dört bin lira al· 
dığı ve tirket namına ziraat, 
emlak ve osmanla bankalarından 
da poliçe ıuretile miktarı meç-
hul bir para eline geçirdiği ve 
bütün defterleri ve tirkete ait 
vesikalan paralarla beraber alıp 
götürdDğU, bu sebeple alıp g6-
türdilğü paranın hakiki mıktarını 
tayin etmek mltkBI olduta a6y· 
leniyordu. 

Derhal polis tahkikata airifti 
ve Ali Cenani beyin Adana ta
rikile Gazi aymtaba gidiyor gibi 
görünerek Fevzi Pqa istasyonun
dan puaportıuz olarak Trablus
ıama geçtiğini teıbit etti 

Bunun Uıerine tabii vaziyet 
bir kat daha ehemmiyet kespetti, 
Ali Cenani beyin firan pyiuı 
resmi bir mahiyet aldı. Ve bft
tlln gazeteler Ali Cenani bey 
niçin ve naaıJ firar etmif oldup 
hakkında tetkikata de•am etti. 
İstihbar va11talarile elde edilen 
malümab nefretti. Bunlar aruın
da V AKIT ın da bulunması tabii 
•e zaruri bir vazife idi. 

BOtnn TOrkiye matbuatını 
bir iki ay itgal eden bu firar 
hadisesi timdi Ankara adliyuine 
intikal etmittir. Ali Cenani B. 
memleketten giditi firar mahi· 
yetinde olmadığını iddia ed yor. 

Yapılan fey bOtftn gazetelerle 
beraber mavekaları yazmak va
zifeıinden ibaret değilmitte gtlya 
yalnız V AKIT gazetesi, bir 
ctirüm itlemit olduğuna inandır
mak için dijer gazetelerin nq
riyatıru abirtarafa bırakarak bil
hassa V AKIT ıazeteıinin ceza
landırılmasını istiyor ve mali 
zarar ve ziyan teklinde gazete-
mizden yirmi bet bin lira almata 
çabtıyor! 

itte Ali Cenam B: in açhtı 
davanın esası: 

Ali Cenani B. in bBttln ıaze-
telerce memleketten kaçmak 
suretinde tavsif edilen hareketi 
hakikaten bir firar mahiyetinde 
midir ? Yoksa kendi iddiuı 
veçlıile alelide tedaYi mabadile 
vuku bulmut bir 1eyahat midir ? 

Bir kere ( firar ) vaziyeti res· 
men tebakkuk ettikten aonra 
bunun etrafında cereyan eden 
nefriyat artık teferruat kabttin
den kalır. 

Biıım yeniden yenive ilerlet-

V AKI f ın tefrikası : ı" 

MAHALL•U~ 
.,...ım&.l..ll&llıWMUHARRIRİ: SfLA MATTIN ENİS c::::J 

- Hele pencereye kadar 
git te bir sokağa bak .. K;n1ıeler 
var mı, yok mu? ... Devir fena .. , 
Ne yaparsın .. insan biraz ihtiyatla 
olmak lizım amma.. Kızınca 
akıl 16yle bqtan kuş gibi uçup 
gidiyor ••• 

Pencereden sokağı tarassut 
eden ikinci hanım, yilzll solmuı 
bir halde avdet etti. Konağın 
kartıaındaki kaldırımda bir adam 
hareketsiz durarak ağzında cıga
ra•ı, sanki konatı gözetliyordu. 

Bu haber, pqanan maneviya
hnı sarsmıttı. Elleri titriyor, a
yaklan titriyordu. 

DeYirdiif çamı kaldırmak, kır
dığı potu dOzeltmek lizımgeli· 
yordu. Yoksa Hilrriyet fedayileri 
konaiı bir batılar mı, alimallah 
talan ederler, iasana 11çan deli
ğini bin paraya arattanrlardı .. 

Onun için olduju yerden doğ
ruldq. Habnna bir fikir gelmiı-
ti: 

Vaziyeti kurtarmak lizımıeli
yordu. 

Pencerenin &llae kadar ytl· 

rildü ve ditarıdan itidilecek ka
dar yüksek bir sesle: 

- Hanımlar!. Diye bağırdı .. 
Kartınızda g6rdftjiınlz fU iki 
reıim yok mu?: 

(Burada sesini daha yOl&ıeltti) 
Enver, Niyazi Bey efendi haz

retlerinin rHimleri.. Allah, on
ların gölgesini ilzerimizden eksik 
etmesin.. Hllrriyet yoluna canım 
kurban olsun ... 

Ve Aziziye feıini haYaya ata
rak ylksek ıeale bir ke,., iki 
kere bağırdı: 

- Y •taıın hOrriyetl.. Yap-
11ınnl ... 

Ve aonra lmlatını peacenye 
dayayarak dlf&l'lda konalı ta
rassut eden adamın bu tezahftre 
kUfı alacafı •aziyeti tetkik 
etmek istedi. 

Herif, karpki duyara 11rtını 
dayıyarak kendinden geçmit, hafif 

bir şekerleme kestiriyordu. 

Paşanın tiz ıesle baisl'IDUlll
dan münfail olarak homurdandı: 

- Senin Enverine de, Niya
zine de... Şimdi okuturaun herif. 

Dün gece Afyon ihracatımız 
Yunan parl&men· 
toıu itilAfı müza
kereye batladı 

Jamler lehte,klmler alevhte 
rev verlvor 1 

Ui/4/rn tasdi~i ltlıindt rtv vertetk 
ol(Jn M Papanastasyo 

Atina 20 (Anek) - Yunan 
parlamentosu bu gece Tllrk Yu· 
nan itilafnameainia mlzakeresine 
bqlıyacak ve ilk kıraatinde tas
Yİp edilecektir. 

Siyasi fırkalar rlesuından M. 
Papa Anastasyo itilifname lehin· 
leğinde, Kraliyet taraftan Çalda
ria İle aleyhte rey •erecektir. 

Müzakere esnasında muhacir 
meb 'aalar muhacirlerin iakln ve 
terfibi ikmal edilece;ine dair 
teminat İltiyeceklerdir. 

tijimiz tetkikat ve tahkikat Ali 
Cenaiai B. in Suriye ve M11ır 
ıeyahatinin tabii bir hareket 
olmadığını ve bu hareketi o za
man için firar tabirinden brtka 
bir kelime ile tanif etmek 
mOmldln bulunmadıjını gftn 
ıOnden ziyade teyit ediyor. 

Elimizde lüzumundan fazla 
•eaikalar var. Ali Cenani B. in 
bayle bir aidiften aoma tekrar 
geri gelmit olması azimetindeki 
gayri tabüliği izale edemez. Bu 
itibar ile bizim netriyatımızdan 
dalayı biıe herhaaıi bir tekilde 
oluna olsun bir mes'uliyet te
rettfto edeme7.. 

Dıye yüksek seaJe siylendi. 
Paıa, o aarhOfUD bir Hilrriyet 

fedaili olmadıjına kani Ye kail 
olıa, alimallah bu ıeceki yor
ıunluj'una bakmıyarak aokağa 
çıkacak, Hürriyet kahramanlarına 
sokak ortaaında ulu orta kllflir 
savuran bu büyllk ad~mın alnın· 
dan, ağzından öperek kendisini 
takdis edecekti •• 

Maamafib pqa bili mlltered
ditti. Acaba bu adamm sizleri 
yOreiinden mi çıkıyordu, yoksa 
kendisi hakikaten bir hlirriyet 
hafiyesi olduğu halde mabıus 
b6yle s6ylenerek afız mı an
yordu ? .. 

Mademki bugüne buıün devre 
En•er, Niyazi Beyler hakimdi; 
Bundan atesi pqaya vız 

ıelirdi. 
Binaenaleyh avaz a•az bir 

kere daha haykırdı: 
- Y •tasın Enver , Niyari 

Bey efendiler hazeratı 1 •• 
Halil pqanın kafıı , En•er, 

Niyazi Beyler, herkesin söylediii 
veçhile adeta bir arkadap hitap 
eder gibi "EnYer, Niyazi,, diye 
söylemesini terbiyeaine muhalif 
pdlljiı Ye bu kadar bile ıel
plmif, etrafı susta durdurmut 
iuanlan alellde "Bey,, diye 
çağırmajı da dotnı bulmadıtı 
için onlar hakkında beravi hllr· 

İzmir ticaret odası Af yon )nıntakalarını tesbit ettı 
İzmir, 20 ( A. A) - Gerek İzmir iktasadi mıntakaların• '' 

gerekse bilumum Türkiye afyonlarına dair şehrimiz ticare.~ 
sanayi odası tarahndan yapılan tetkikatta en mühim iıb ki
merkezleri Afyonkarahisar, Sandıklı, Utak, lıparta, Burdur Es 
ıebir, Bulvadın, Gediz, Kütahya, Sima• , Balıkesir, Çal , U~ 
Zile, Tokat, Sivas, Amasya, Gaziayintap, Maraf, lnegöl , Akhı•~ 
Çanakkale, Edirne ve Tekirdağı olarak tesbit edildlifÖ'' 
Bunlardan yilzde 10 ili lS derecesinde morfini ihtiva edell 
lıpartanın lslllklSyil mabsulll ve Utak afyonları lzmir pıy~ 
Zile, Tokat Hacıköse malları da fatanbul pıyasaıınm birinci 11~ 
~allandır. Tanzim e~il~n istatisklere nazaran 1928 sensınde 11~ 
ıktıaat mıntaka.ında ıstıhsal edılen 220,000 kilo afyondan 1 ~'~ 
kilon ihraç edilmif ve 1929 senesinde ise 174,000 kilo iıti......
mukabil bir sene evvelki istoklarla 212,000 kilo ihracat yapıhnlf! 

Keza 1929 senesinde umum Tnrkiyede istihsal edilen 33(),UU" 
kilo afyondan 313,721 kilosu ihraç edilmit ve 1929 senetİlldt 
190,000 kilo istihsale mukabil bir sene enelki istoklarla 290,8" 
kilo ihracat yapılmıtbr. 1928 ıenesinde l:ımir pıyasaaında bir ,}111 
afyon 1400 den 3200 ve 1929 senesinde ise 1200 den 4400 ~ 
kadar ıablmlft&r . 

~-----------~~------~~ 

Mısır kabinesi Ankara ziyareti 
Hariclve vekili M. Venlzelosa 
zlvaretlnl iade mi edecek l . 

Atina, 20 (Anek) - M. Ve
nizelos 6nllmUzdeki tefrini enel
de Ankaraya gittiği zaman Ha· 
riciye •ekili T evlik RtıttO Beyi 
Atinada iadei ziyarete davet 
edecektir. 

Muhacı-rlar 

Mub&carlann pazar patı bir 
proteato mitingi 1ertip etmeıine 
çabtılmaktadır. Bu mitingin ga
yesi itillfın taıdikine mani ol
ma"tan ziyade hllkumeti muha
cirlere tazminat •ermiye icbar 
etmektir. 

Bu mitingin muharrik ve ml
teniki de muhacirlerin teveccll
hllnil kazanmak istiyen Atina be
lediye reisi Merkuriıtir. Maama
fih biltlln bu tabrikita rağmen 
itillfın tudiki muhakkak g6rtı-

ı li\vo,. 

met, "l:Seyefendiler hazretleri! •• ,, 
diye batırmayı akla, kıyaaet ve 
ıiyuete daha uyğun bulmuttu. 

Ondan dolayı yUreii yanarak 
bir kere daha bapdı: 

Yqa11n En•er, Niyazi Bey
efendiler Huefab ! ... 

Ve hareketinin karşı kaldınm
daki adamda bıraktığı teairi 
g6zlerile tetkik etti : 

Herif arkasını çevirmifti; Bir 
taraftan kartı konağın duvarına 
itiyor, diler taraftan konağa 
ç~virdiii kıçını ıamarlıyordu ..• 

Pata, bu meçhul adamın hare
ketinden ı&plae etmekle beraber 
bir dakika için bBytlk bir ıe
vincin içini kapladığmı m..ecli
yorclu. 

Hey ıidi koca latanbull.. Ne 
blytlk adamlar yetittiriyordu. 
Blyle babayitit, b6yJe kahraman 
adımlara can kurbandı .•• 

T elılikeyi atlatmıt demekti. 
Fakat tekrar durakladı: Ya bu 
adam, lallrriyet bafi,esi deiil de 
saray hafiyesi iseydi? •• Ya veli· 
nimet, keadiıi gibi saraya sıkı 
fıkı rabıtaları olan pataları taras
sut altında bulundurmakta isey
di.. Kat yapayım derken acaba 
ık mi çıkarmaftı? .• 

Pap, hangi padifaha kul ola· 
cağını t•tırmıttı. 

Vaziyet tu i · ı 

Teşekkül etti, Veft~ 
mücadele edeceklet;, 
Kahire, 20 (A.A.)- lsmail Sactl U 

şa yeni kabineyi teşkil vazifesini ~ 
etmiştir. Parlamentodaki Veft guru~ 
aktetmiş oldu~u içtimada Nahhas"' 
nazırların mes uliyetine müteallik , 
li)ihısından te\ ellüt eden buhranJ8 t/
hemmiyetinden bahsetmiş ve esti~ 
rübelere binaen bu llyiha), bu ,...,,. 
de,·resinde tekrar meclise takdim~ 
miyeceğini söylemiştir, Buhran y~ 
sebepten değil belki kabinenin m 
mümkünsüz kılan diğer bir takım 
milden neşet etmiştir. Veft fırkası 
lisl eks.criyatlnl haiz olmıyan .Hh' 
karşı mucadeJe ctmiyc 1'arar vc:rm 

• QQ 

lzmirdeki ma' 
lımir 20 (A.A.) - BuıtıO 

palan maçlarda Albn ay 
yaka spor kulübO bira kart' 
ile, ka11ıyaka ve Sakarya - O'[ 
tepe maçında ikiye kal'fl -
ile Sakarya galip gelmiftir. 

StJrevva Ali B. iştlf•" 
Ankara, 20 ( V akıt) -~ 

fakilltesi reisi Sllreyya Ali & 
istifası Maarif Yekiletince 
edilmittir. 

Yuk.,- tilkOrae bıyıjı, ~ 
tllkilne sakalı idi.. Bu ne ~ 
bat bir haldi. En doğru har~ 
sllkiit etmekti. Te•ekkeli ··~ 
k6tü hayrtin mineddırdır ,, ' 
bir hadisi terif (1) yoktu ?.:_-" 
hadiıi terifin büyOklOğOnft P': 
her vakit tasdik etmifti. .J 

Buna rağmen bu gec~ ~ 
olmuttu da b6yle bir botbOI ... 
lık yapmııb. _..rf 

Bir buçuk ay abluının ~ 
dald odumda 6lilm azabı ~ 
rerek sinirleri berbat old~ 
sonra Bstelik otullarının ~ 
olduklarını ifitmek Papyı P""" · 

den çıkarmlfb. tl1 
O gece Pqa mtlten~ ·,.M 

dipler içinde bocalayıp ~ 
Y almz onun için bir tel' 

noktası vardı : ~ 

Kendisi sarayın maruf b•cl, 
!erinden biri idi. Eter J..; 
dejiprek aaray hlkilll 0~ 
ortada eaclİfCye mahal .~f'! 
Eğer C6nttırlderin baki ~ 
devam ederle, caaterk ~ 
oğullannm deliletile elbe~ 
kolayını bulup onların 
dahil olurdu. 

O ıece bu teselli ile 
biraz ferahlanmı• oldujU 
entarisini ai)'indi. [ ~ 



......... 

Macar takımı Fenerbah
çeyi ( 2 . 1 ) mağliıp etti 
Maçı cok güzel idare eden ha_ke!D 
Kemal Halim 8. maalesef pek çırkın 

bir tecavüze uğramıstır !. 

---· 

Dtfnka maçtan bir enstantane . 
Macar gençler Likinin temsili kikada bu aayı atetı ıç•n.e. dt. . 

tıkımı dOn ilk maçını Fener- tü. Bu sayı Macarları ıyı .~ır 
bahçe kartııında 2-1 galibiyetle oyun yoluna koydu. Çok yuk· 
b•t· d. sek bir oyuncu olan merkez mu· 

ı ır ı. ş · · k tr ı 1 2-1 dünkU oyunda iki tarafın avini aroıanın ıyme ı pas a~ ~ 
l'Ötterdiği oyun kabiliyetini, ha· yürü~tüğü. hücum hattı kalemm 
kimiyet derecesini gösteren bir tehdıt edıyordu. "d f 

• w. • Bu ara Fener mil a aası ıyı-
tıetıce degıldır. b 1 kt · d · . d d -''zel cene oca ama a ı ı. 

Çllnkil bırincı evre e K ~ Tevali eden Macar akınlan bu 
"." faik bir oyun oynayan. ~ısa: zayif mukabele karıısında daha 
firrer ikinci devrede bu .~~ıkıyetı kolay inkişaf ediyor. Bu suretle 
Ve bu faikiyetin ve~dıgı. ~ay~ Macar farları 1&ğiçin ayağile 
farkını kaybedecek hır ~ah~ıye ikinci galibiyet yolunu kaydedi
altında çalışmak mecburıyetinde 
kalmıı, F enerbahçe 45 dakika 
nıUtemadiyen rakip nısıf saha
ıında oynadığı halde, bir pen
~ attığı halde, hatta bir defa· 
•·~ '--••• l.,.l.,..ra .J..- ••l '-i-
halde neticeyi değiştirmeğe mu
vaffak olamamıştır. 

Futbolda bu kaçırılan fırsat 
çok defa bir daha geri gelmemek 
Uzere kaçar. Peşinden yüzdez yüz 
•ayı diye titrediğimiz bir şüt 
Yedi metre 22 santimetre enile 
2 metre 44 santim yilksekliğile 
kaleyi görmez de gider on san
tinı enindeki direğin dışına çar
Par. Futbol bu. 

lıte dün F enerbahçe ikinci 
derecede bu çeşit sekiz on fırsat 
lc.çırdıktan sonra bu bir türlü 
dtiifmiyen (2-1) le muğllıp oldu. 

Stadyum hayli kalabalıktı. 
Balkonda Macar sefiri ve refi

k-., ile sefaret erkanı da yer al· 
"ııılardı. 

Macar gençler Likinin temsili 
"ıubteliti alkıılar arasında ıaba· 
~ çıktı. Ve güzel bir jestle hal

ıelamladı. Zaten Macar takı
lbının nezaket ve kadirıinashğı 
:•çtan evvel de güzel bir tezah
r Yapmıt ve Taksim abidesine 

ka.de bir merasimle bir çelenk 
0Ynıuılardı. 
Bir iki dakika sonra İstanbul 

••rıı . d •a.b Pıyonu da alkışlar arasın a 

1 
aya çıktı. Mutat merasimden 

ç Onr~ maça baılandı. F enerbah
Ce hıldiğimiz takımile. Yalnız 
evadın yerinde Şekip oynuyor. 

R ıza 

Kadri Füruzan 
~,. Şekip Sarli Recat 
<\ l\"t • ' 
~ ~1 Ali Zeki ~luzaffer Fikret 

O a.kcm Kemal Halim B. 
bir Yun daha ilk dakikalarında 
ba. 

1 
sayı heyecanı içine girerek 

f:'c~ adı. Üçüncil dakikada bu 
iilc e;khUcumu Muzafferin aya-

v 
1 

• •ayısını kaydediyor. Ve: 
e ık· d ttr] 1 akika geçmeden Ma-

ı,;r mukabil sayıyı yapıyorlar. 
e hıil~ ':oyl,.~e daha ilk da-

yor. 
Oyun bundan sonra mukabil 

hlicumlarla geçti ve bitti. 
İkinci devrede lstanbul şam-

niYfillWlun dev.anı ~· ~P.n 
faik oyununu ıeyredıtornz. F e· 
ner hücum ediyor. Fakat ekse· 
riyetle karışık ·ve aceleci bir 
gayret. Ve tabii sayı kaçırdıla~. 
Biraz ıonra akınların oyuna ha
kim olduğuna kanaat getirince 
itidalle 11kı1tırn· ı;a başladılar. 
Fakat bu defa da kör bir tali· 
aizlik F entrin ayaklarına takı
lıyo · . O kadar ki yukanda kay· 
dettiğim gibi bir penaltı kaçır-

dılar. 
Topu kaleye soktukları halde 

ofsayt vaziyeti golü boşa çıkar
dı. Bu suretle Fener bir türlü 
sayı yapamadı. Ve 2-1 yenildi. 
Yazıyı, maalesef hakem Kemal 
Halim Beyin uğradığı çok çirkin 
iki tecavüzü kaydederek bitiri
yörum. Maçı çok muvaffakiyetle 
ve tam bir dürüstliikle idare 
eden hakem ter içinde ve yor
gun argın sahadan çıkarken te
ıekkilr yerine; kendini bilmez 
ve ıpora çok uzak bazı adam· 
ların tahkirine ve hücumuna 
maruz kaldı. 

Hiddetini yenemiyen bir 
kısım da statiyomun dış kapı
sında küfrederek hakeme saldır
mak için çıkma1ın1 bekliyorlardı. 
Ve ıavalli hakem bu adamların 
elinden kurtarılıp güç halle bir 
otomobile konarak evine götü
rüldü. 

Hadiseyi olduğu gibi yazdık. 
Ademi tekerrürü için alakadar· 
(arın şiddetli tedabir alması 
lizımdır. Yoksa bu gidişle ortı· 
ya çıkıp ta maç idare edecek 
haken bulaınıyacağul.. 

T. H ----- --~ ---
Haydar l~if at B. bugün 

çıkıyor 
Avukat Haydar Rıfat B. 20 

günlük .hapis. cezasını bug~n 
saat ikıde ıkmal etmektedır. 
Kendisi bugün tahliye edilecektir. 

Gazeteyi tatil 
Beyanname hil~fına ha

reketin ceza.udır ve 
kilnunidır 

• Hıdi e" adılc iki üç hafta C\'• 

' el çıkarılml\'& başlanan 
haf talık bir gazetenin , !IAyetçc kapar· 
uldığı yazılmı;tı . 

Dünkü gazetelerden biri bu tatilin 
"kanunsuz" olduğunu \"a zı p şi kayet 

ediyor. 
:\latbuat kanununa ~öre neşri i -

tenen oır gazete için hı.ikOmete bir 
bc\'anname \ erilır, Bir gaıetenin ciya · 
"İ olup olmadığı da bu be\ annamedc 
yazılır; çünku Sİ) aci olanlar ı \ ni za
manda bır teminat akçesi de ,:eri rler. 

Kanunun 7 inci maddesi der ki: 
" Bc,·annamt'de muharrer ıne\ addii 
tebcddulat 'ukuunda kedi ' et rnercıi-
nc hild irılrnl 1. l ılT.ımgelır: · bu şerait 
icra olunınadnn ncşrhuı dr.,.am cdrr e ı 

4 uncu maddenin ahkamı icra olunur .• 
4 unçlİ madde i c be,anname hı

lafı nn biı· hareketi bir he' nnname ,·c
rilnıemiş huknıundc tel:ıkk l ederek 
ona gorc muamele ıfasın ı emreder. 
hu muamelede, hu maddenın ılk fık· 
ra ında okunur; yani o getete "derhal 
tatıl olunur.. 25 lirn para ceza•ı da 
ratılden başkadır. 

Ca;r,ctenin ahibi venı bir beyan
name \C t1:ınınnt akçe i \ermekte 
lıııtahi :ıerbcstır. 

.\ ncnk hır ~:ızctc uıulinln matba 
nlara ıebli~ın İn de lüwm~uı bir ha
reket oldu~unu O\ lcmell\ iı.f 

Şafak kulübü 
.................... 

Ü:ıtararı 1 incı '8) ıfaroızda 
Leshının yani şafak killübünün 

beş katibi azadan Partanaki 
lskarbatioti, ve azadan Kaludi 
Laskaridi ve Valyas Simonaki 
ve Moshopulos Dimitraki efen
diler mütareke devrinde Yunan 
barosu azasından olduklCtrına 
dair o v.akitki Yunan konsolatosu 
_.. __ ; i.t~inin bir fotoğrafiaıi 

rapten takdim edilmiştir. Şimdi
lik bu kadarla iktifa ediyorum. 
Bundan sonra da size göndere· 
ceğim mektuplarla Runıca gaze· 
teleri ebkem bırakacak ifıaatta 
bulunacağım.,, 

Rumca gazetelerin bir kahve 
içmek merkezi addettikleri kulü· 
bün bu vaziyetine ne buyrulur? 

Suad iyede 
Tren bir ihti \arın aya

ğ·ını kesti 
Dün 13,20 Pendikten geçen 

posta treni Suadiye köprüsünden 
geçerken tren yoluna pek yakın 
yürüyen 70 yaşlarında Rumeli 
muharcirlerinden Arif oğlu Da· 
vuda çarparak sag ayağını kes
miştir. 

Yaralı bayğın bir halde Tıp 
fakültesine kaldırılmıştır. 

Polis tahkikat yapmaktadır. 

İhracat istaıyonlırı y2pılecık 
Tağşiş kanununun tatbikatı 

için Iktısat vekaletı hazırlıklara 
başlamıştır. Kanunun hemen her 
maddesi için hususi formülleri 
havi bir talimatname hazırlan· 
maktadır. lstanhul, lzmir, Mersin 
Samsun ve Trabzun gibi milhim 
ihracat merkezlerinde ihraç edi· 
lecek emtianın umumi ve huıusi 
ıerait dahilinde kantrolü için 
istasyon tesisatı yapılacaktır. 

--- ·--~--- -
Ankara at yarışları 

Ankara, 20 ( Vakıt ) - Bugün 
Gazi koşusu yapıldı. Koşuya 
Başvekilimizin ( Olga ) sı kazan· 
dı ve Başvekilimizi herkes teb
rik etti. 

Veda koşusunda ( Zafer ) ıan 
koşusunda ( ~ unleyht ) demiryol 
koşuşunda ( Rüçhan ). son koıuda 
( Fılozof) birinci geldi. 
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Anadolu kavağına dair -Kavak~a bir tek kavak ağacı var - Annesi 
tavuk olan ördekler, babası çakal olan kö
pek - Kavak yeli nasıl eser? - Kavakta 

balığa çıkıt. 

( 
~ 

,,.---( 

Anadalukavağının yanı ba· 
şındaki SUtlücede dört gün kal-
dım ve bu müddet zarfında zih
nimi hep ıu ıual ile yordum: 

Buraya neden Kavak demiı
Ier ? Mnbaliğasız yirmi kilo
metre kadar yol yürüdüm ; bu 
yürüyüşte bir tek kavağa rast 
geldim. O da karantine bahçe
sinde nadide bir çiçek fidesi , 
yahut nadir bir yemiş fidanı 

i.İ~İ .büyütülmüştü. Eğer Boğa
zıçının bu en son köyüne ağaç· 
tan bir isim vermek lizım iel
difi zaman bana sor1aJardı, 
"<,.;mar koyun veyahut, Katır
tırnağı diyin J ,, derdim. Çnnkü 
her meydanda asırlar görmüş 
birkaç çınar, ve dağ l epelerile 
denize kadar inen yamaçlarda 
bu isminden baıka her şeyi gü
zel oLrn bu aar:ı çiçekler var. 

lf 
Kavakta gözüme çarpan ga

rabet bu kadarcık değildir. 
Köyün daracık sokaklarında 
kuluçka bir tavuk gördüm ki 
civcivlerinden bir kısmı t11vuk, bir 
kısmı da paytak paytak yürUyen 
ördek yavrulariydi. Anne tavuk 
iurada burada yem buldukça 
gıdaklıyor ve bılft t.-f ri .i cinsli 
m:zlıep bütün yavrularını çağırı· 
yordu. Bir arkadaıım: 

- lıte bir tavuk ki, dedi. 
Cemiyeti akvamdan çok fazla 
medeni ve inıaniyetperver 1 

Arkadaşını da İstikbal endişesi 
Hrmtflı. Diyordu ki: 

- Bir gün bu ördekler bü-
yüyüp denize atılıverecekler. O 
zaman, kim bilir, ana tavuk bu 
hoyrat ve asi çocuklarının arka
sından neler düşünecek? 

Daha ileride sivri burunlu bir 
köpeğe tesadüf ettik. Yerlilerden 
biriıi bu mahlukun tercümei ha
lini bir tek çümle ile anlattı: 

- Bu köpeğin babası çakaldır! 

* Kavak yeli nasıl esermiş, bu-
rada öğrendim. Anadolu ve Ru
meli fenerleri arassında dalga· 
lanan Kara icni1, iki erkek kolu 
arasında hırçınlaşan koyu yeşil 
gözlü bir kadından daha ziyade 
amansızdı r. 

Bir akşam üzeri poyraz öyle 
bir eıit esti ki altında yattığım 
çadırın kazıkları yerindn çıktı. 
Çadırın saçakları karyolamın 
ayağını bir hayli tokatladı. Sa
bahhym hava dinmiıti. Kendi 
kendime: 

- Kavak yeli ne müthiş imiş 
dedim. Bereket versin ki başım· 
da değil, ayoğımda esti! 

Maamafi, başında kavak yeli 

esenler de buraya gelmiyor de
ğilmiş. 

Anllattılar: Bir gece, sahilde 
devriye gezen jandarmalar 
~eniz kenarındaki kayamn üze~ 
rmde oturup ağlıyan genç bir 
kıza rastlamışlar. 

- Kızım, burada ne işin var? 
kimsin, necisin? 

Diye sormuşlar. Kızcağız hıç
kıra. hıçkıra ağlamağa devarr 
etmış. Sonradan anlamışlar ki ı 
kız iki erkek arkadaşla ber 
gelmişler. 

Gelen ve dalgalı şa1 
•• 

1 

visalini onlara baj'ış{,..r-
sonra terkedilen bir biçn.· _,.:_ 

- Neden burada oturu or· 
sun? Sualine kızın verd 'ii cevap 
tohaf: 

- Den:ze atılıp intihar ede
ce~im, Fakat korkuyorum. 

Hakikaten o günlerde hava 
soğukça ve onun bulunduğu yer 
de tamamile ıssızmış. Öyle bir 
vaziyette asri intihara imkan 
olmadığını takdir ettim. 

* Kavağın Uıerinde çok eski 
zamanlardan kalma bir kale var. 
Bunu tarihinden Ahmet Refik 
Bey bahsetsin. Ben, orada esmiş 
bir başka Kavak yelini ıiıe 
hikaye edeyim: 

Geçenlerde biri erkek, biri 
kadın iki genç Alman bu kaleye 
çıkmışlar. Manrara o kadar gU
ıel, Karadeniz ufuktan okadar 
cazip imiş ki bunlar galiba bu 
tesir altında ne yapacaklarını 

[Lütfen sa\lfa) ı ÇC\iriniz 

itaretler : 

istifa ••• 
T'IP fakültesi mıidtrrislrr mrcl s 

rt'silıbı istifa~ındau bahsufe.11 
bir gau t • cdlJn b:rdenlire stifn
Slll!ll kabul edildiği bildirtl1111;t.r. 
iractr.ı milliye ile tayin ol11nm11ş bır 

Jakülte reislllin istif as ıradei mı/· 
lıre ile /astık olunmadan muamele 
J apılm ştır. » diJ or / 

« istifa > , c tayi11 > de/ildir , 
c azil > dr.~tildir. ist fanın I abulıi 
bile llmm ge:mez. Pek pek ıs 'ıfa
nm geri a!111ması rıcı edılc!J:lır, 
yrrin · b risi grfiril ncl'ye kadar ve
kil sıf alile olsun kalınız denebilir. 

Hıç bir §tJ' tazJ ik ve ikrah ııa· 
s1tası olmamalıdır · hatla istifa 
bile ... ıstı/ a ını )'azın verenler 
veya söJ leyip cck.len/er bunu bir 
"naz» VC ctda> gibi kullanamazlar. 

Kabul ed lmeıtn bir istifa baş
ka bir i lif a daı·rt e ic~ilir : ~abui 
etmqenin istıf asını I 



• 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~:::=~ 

4 - VAKiT 21 Haziran 1 J30 ~~~~~~~'!"--- CENNEr.f' 

Ilır 
.Şikayetler ı 
. temenniler 

,, 

....... ._....... . 

Tatbikat devresi 
B Gyük Millet Meclisi bu se-

ne yaz tatiline karar ver-
mezden evvel hilkümetten gelen 
en son kanun layihalannı tasdik 
Ye kabul etti. Bu suretle Mec
listen geçen kanun liyihalannın 
bqhca esaslan ınali •e iktisadi 
ısJihat yolunda hükumetce lii
zum görülen tedbirlerdir. Tabii 
Mecliı kapanır kapanmaz hUkfı-

net bütün faaliyetini aarfederek bu 
llyıhalarm ihtiva ettiği tedbirleri 
almağa bqlıyacaktar. Binaena
leyh Bilyllk Millet Meclisinin ta-
til devresine girmesi hükfımet 
için İf 1ahasında yeni bir tatbi· 
kat devresinin açılması demektir. 

Diğer taraftan gene Millet 
Mccliıi kapamrken Yunanistan 
ile aktedilmif olan ıon tasfiye 
itilifnamesini tasdik etmiştir. Bu 
itilifnamenin tasdiki mübadele 
mukaveleıile Yunaniatandan ala
caklı olan Türk tebaasına!l hak
lannın en kısa yoldan hükumetçe 
tevziini zaruri kıl1naktadır. Bu 
itibar ile de hükumet için ye
niden bir takım ameli tedbirler 
almak lazım gelecek demektir. 

Şübhesiz mali ve iktisadi ısla
hat yolunda yapılacak işler çok
tur. Fakat bunların en mühimmi 
(Devlet bankası)nın filen tesisi 
olacaktır. Bunun için de banka
nın tesisine· esas teşkil edecek 
e'an on beş milyon liralık bir 
meblağın toplanması icap ede
~ktir. 
. (Devlet bankası) tesisi için on 

l:>eş mili yon liralık bir sermaye· 
koymak haddizatında mühim bir 
it değildir. Eğer hükumet iste 
miş ·olsa bukadar sermayeyi ken
di vesaiti ile birkaç gün içinde 
bulabilir: Fakat mes'elenin asıl 
mühim bir noktası vardır. Bu 
nokta da tesiı olunacak bankanın 
tamamen muvaffak olabi!mesi 
için sermayesine bütün efradı 
milletin şahsi iştiraklerine 
lü1:um· görülmesidir. 

Filhakika ( Devlet Bankası ) 
yalnız hükümet tarafından teda
rik edilecek ı~rmaye ile teşek
kül ederse bu müessesenin halle 
ile alakası çok a:ı olur. 
· Devlet bankası ile halk ara-
1111daki bu alakasızlık, bu rabı
tasızlık bu milli müessesenin 
memleket içinde adeta yabancı 
bir o.gan'zm haline girmesine -----
taşırarak birbirlerine sarılı ver
mişler. 

Mahallenin delikanlılarından 
bir kısım da ka enin öteki tara
fında imiş. Hemen Almanların 
yanına gelmişler ve rivayet 
doiru ise, kadından bir mu
habbet gümrüğü ve vuslat ok
truvası istemişler ... 

• Sahildeki kayalann korkunç-
luğundaki güzellik, kıyıdaki ça
kılları sürüklerken ahenkli bir 
gürültü çıkaran dalgalardaki vah· 
şet o kadar sevimli ki, bunları 
do,.'a doya seyredebilmek için 
beş arkadaş kilometrelerce yii
rüdllk. Hamami zadenin hemşeh
rile meskun Poyraz köyüne, he
men hemen bütün kızlan sevimli 
ve güler ylizlii olan Fenere kadar 
gittik. 

Matbaada masa bqına oturup 
mevzu avlamak itiyadı Siitlücede 
babk avlamak h«vesine yerini 
terketti. Aziz dostum Celil Ferdi 
Beyle birlikte bu uğurda sahilde 

sebep olur. Ve sırf bu sebeple 
müessesenin muvaffakıyet taH 
azalir. 

Onun için hiikılmet (Devlet 
bankası) nı teşkil ederken hal
kın bu müessesenin sermayesine 
iştirak etmesi cihetine büyük 
bir ehemmiyet vermiştir. Ayni 
zamanda müesseseye sermaye· 
lerile iıtirak edecek olan halk 
için de büyük menfaatlar temin 
etmeği düşiinmüştiir. Öyle zan
nediyoruz ki bir buçuk, iki ay 
zarfında bu noktai nazardan 
hükümetce yapılacak hazırlıklar 
nihayet bulacak ve (Devlet ban· 
kası) nan sermayesine iştirak 

için vuku bulacak müracaatlar 
kabul olunmağa başlıyacaktır. 
Eğer önümuzdeki istihsal mev
simi ümit ettiğimiz feyizli neti· 
ceyi verir ise hükümetin bu hu
sustaki vazifesi ~ok ko!aylaşa
caktır; çünkü fazla istihsalitın 
vakbnda satılabildiği hkdır
de on beş miliyon lirabk devlet 
sermayesini balkın iştiraki ıle pek 
kısa bir zamanda toplamak 
mümkün olacaktır. 

Türk-Yunan itilafı mucibince 
gayn mübadillerin haklannın ve 
hesaplarının tasfiyesi mes'elesine 
gelince: Bu hususta alaka~arla

rın nazarı dikkatine vazedilecek 
bir nokta vardır: 
Şimdiye kadar gayri müba· 

diller Yunanistandan alacak id
dia ediyor Iardı. Bu itibar ile 
bunların alacak iddialarına esas 
olan vesikaJan tetkik etmek va
zifesi hükumete aıt bulunmıyor

du. Halbuki yeni it laftan sonra 
bu vaziyet cieğ;şiyor. Gayri mü
badillere karşı borç:u olan Yu
nanistan yerine Türk hilkümeti 
kaim oluyor. 

Bundan dolayı yeni vaziyette 
hükumet gayrı mübadil iddia
sile ortaya çıkan kimse -
lerin hakikaten gayri mübadil 
olup olmadıklarını tetkik ede
cektir. Binaenaleyh hükumetten 
gayri \mübadil sıfatile hak iddia 
edenlerin bu ciheti nazan dikka· 
te alarak işlerin karışmamasma 
meydan vermeleri şüphesi-ı gene 
kendi menfaatleri iktizasındandır. 

.Atelıme~ A&UH 

epice saatler harcadık. 
Tutubidiğimiz balıkların sayısı 

durada anılacak kadar çok de
ğildir. Fakat, bizim bu merakımız 
genç karikatürist Hüseyine bir 
mevzu vermiş oldu. Gördüğünüz 
karikatürü o çizdi. 

lf.. 

iki saat sfiren bir vapur yol
culuğundan sonra üzerinden 
parasız gecilen köprüye çıktığım 
zaman bugünlerde şehirde 7aşa
manm bütün kasveti içime çöktll. 

5,aptu j,q. 

HANIMEFENDİ 
Istanbulda Beyazıtta 

elektrik evinde 21 hazi-
ran cumartesi günü saat 
15,30 da 

Havagazı ve elektrik tirketi 
verilecek olan mali aşçılık de~ 
sinde lütfen haz1r bulunmanızı 
rica ile kesbi şeref eyler. 

Duhuliye serbesttir 

fiene "ınoliyecili~ 
h • ,., 

zeunıze ı.,, 
Sinema gibi umumi yerlerde 

verilen biletler hem istihlak 
vergisine, hem damga resmine 
tAbidir. Fakat damga resimleri 
hesaplanırken - kanun ibaresini 
aynen dercediyoruz. -

(Biletlerin malıtevi bulundv/u 
mebla/dan devi.ete ait ver/t ve 
resimler, Belediye ve Darülaceze re
simlerinın hariç tutulması lazımdır.] 

Halbuki diin bir sinema sahibi 
maddede istihlak vergisi aynca 
yazılmamışhr diye buna zam
mederek pul parası alındığını 
söyledi. Acaba istihlak vergisi 
devlete ait değil midir? Hususile 
lzmirde ayni mesele üzerine 
ahnmıt bir hilkmii temyiz de tes
tik etmiş. D:yorlarmış ki her 
müessese ayrı ayn dava edip 
hüküm a!mcaya kadar alırız 
Defterdar Beyden rica ederiz: 
Şu muzir maliyeci zihniyetini 
zamanında kökünden kazıyalım. 

IAnkara. radyosu J 

Bugünkü pı ogram 
nedir? 

İstanbul rabyosu henüz neşriyata ba~
lıyamadı. Fakat, Ankara radyosu munta
zam bir surette neşriyatta bulunmakta.dır. 
Her gün o'.,uyuculanmızı bu neşriyat 

programından haberdar edeceğiz. Bugün
kü proğr:ım şudur : 

Radyo cumartesi Riyaseticümhur mu
siki heyeti şefliği, saat 17 buçukta; 20 
bando, 1 oper uyantur lamuct dopontici, 
2 ma~nefcntez manan, 3 paderefski fan-

tezi 11\Cnue, 4 Lakom Suv;it Laferya, 5 
Valdtoyfe Vals Lestudyantina, 6 Kıycn 

mars koetkidan ~aat 20 on 20 buçuk 
Viyolonist Adnan Bey tarafından Solo 

ajans hberleri saat 20 buçuk 2 l on beş 
caz heyeti tarafından mohcel!f parçalar. 

1 Küçük haberler 

jktı sat ve~Aleti bu. sene her ~u~e 
için zırat seraıti rnemleketımız 

için umun yerlerden ecnebi mütehassıs
lar ıı;etirmiye karar \'ermiştir, Ziraat me· 
murlan için kurslar da açıl cakttr. 

Lise ve orta mektep müsamerelerin
de temsil kabiliyeti gösteren kız 

ve erkek talebeni~ tiyatro mektebine 
alınmaları düşünülmektedir 

Memurin tasfiye müddetinin temdi
dine dair olan kanun vi!Ayete 

tebliğ edilmiştir. 

Meşhur kadın avcısı Eyipli Halidin 
on sene dokuz aylık hapis ka-

rarı Temyiz mahkeme!lince tasdik edil
miştir. 

A nkara ile Berlin. arasında kısa t~l~ 
mevç ile telsız telefon tes:sı 

hakkında tetkikat yapılmaktadır, 

Selim ~ırıı B. tararı:dan . Ça.m~ıcada 
bir aile kampı tesıs edilmıştır. 

Jemmuzun on altısında Londrada 
toplanarak beynelmilel parlAmen-

tolar ittihadı konferansına Türkiye de da
vet edilmistir. Konferansa hükılmetimiz 

namına sabık maarif vekili, İzmir meb'
usu Vasıf B. murahhas olarak iştirak 
edecektir. 

930 senesinde ma~~atı. zatiye ya.1-
nız bir fasıl uzennde tertıp 

edildiğinden tediyat bir kalemde icra e
dilecektir. Ancak maaşatı zatiyeye ait 
tahsisatı fevka1Ade muayyen bir 
nisbet dahilinde değil mnhtelif miktarlar 
üzerinde verilecektir. 

Şehremaneti ipka edeceği mezarlık
ları tesbit etmiye başlamıştır. Bun· 

tar duvarlarla ihata edilecektir. İçlerinde 
hayvan otlatmak veya oturmak gibi seyler 
menedilmiştir. 

Bir küstah yakalandı 
Taksim polis merkezi memur

lan Tnrklüğn tahkir eden bir 
Rumu adliyeye vermitlerdir. 

Bu küstah adam Taksimde 
tatlıcılık eden Dimitri isminde 
biridir. 

... . ~ 
----Y-a-zt_n_: 01!'!!1 •• ma.-"!~r:-'~"':"~ FEDAYtLERI -

Sırat köprüsünde mücadele 

iki mubariz, köprünün iki tarafından at1~1111 

mahmuzladı ar, ve selsey fetmiş bir ha e 
birbiri üzerine abldılar 
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Sinan bu sözleri dinledi, ve 
ona hiddetle bakb. Kaptan sö
züne devam etti: 

- Bana hiddetle bakıyorsun! 
Fakat dediğim doğrudur. Bun
lar onun aşıklarıdır. Kardeşleri 
değildir. Bunlar bir hemşire için 
bu kadar feda~ arlık esJer, bir 
hemşire uğurunca senin ölüm 
tuzağına düşmcğe razı olurlar 
mıydı? Düşün) 

Sinan ellerini kaldırarak sü
küt emeretti; sonra süze başladı: 

- Bu adamlar, bu kadinın 
nesi o!urlarse ohunlar, mübareze 
vuku bulacaklar. 

Dailerden biri birkaç adım 
attı. Eline biı· zar aldı ve yere 
attı. Sonra ilan itti: 

- Evvela Kaptan Ali köprüye 
girecek ve karşi tarafa geçerek 
vaziyet alacak ! 

Dailerden b'r diğeri hemen 
koştu, kaptanın atını tuttu ve 
köprüye doğru sevketti. Kaptan 
iki kardeşin yanından geçiyor
ken mınJdandı: 

- Artık ölürsemde gam yi
mem. Çünkü sizin de başımzı 
felakete soktum. Siz beni öldü
rürseniz de bu şeh muhakkak 
sizi mahveder. 

Zeydun ile Haldun cevap ver· 
mediler. 

Kaptanın kara atı köprünün 
üzerinde gidiyordu. Gide gide 
görünmez oldu. Bundan sonra 
mübarezenin nasıl başlıyacağı 

ilan olundu. Davulla üç kere 
vurulacaktı. Üçüncü darbe ıle iki 

rakip yürüyecek, köprünün ortasına 
varacak ve orada istedikleri gi
bi döğüşeceklerdi. ikisi de arzu 
ederlerse at fistünde,yahut yaya 
mübareze edeceklerdi. İki taraf 
mızrak, kılmç, kama kullanmak
ta serbest idi. Yalnız mağlüp 

olan merhamet görmiyecekti. 
Şayet, mağlup olan diri olarak 
göprüden dönecek olursa, diri 
diri uçuruma ablacaktı. Şeyhin 

iradesi bu merkezde idi. 
Bunu müteakip (Zeydun) •la 

köprünün başında durmuş ve 
işareti beklemişti. 

Haldun kardeşine veda etti 
ve 
etti: 

ona muvaffakıyet temenni 

- Keşki senin yerine bu a
damla ben dövüşeydim ! dedi. 
Zeydun cevap verdi: 

- Belki sana da sıra geliri 
En yakın kulelerin birinden 

davulun sesi duyuldu. Herkes 
sustu. Şeyhin seyisleri koşarak 
atları muayene ettiler. Mahmuz 
lara, dizginlere baktılar. 

Derken ikinci darbe duyuldu. 
Zeydun, kılıcını kınından yarı 

çekti. Bu kılıç ona amcası emir 
(Bedil)in hediyesi idi. Kendisi, 
Sultan Salihattiule birlikte İsma
ililere kartı bu kılıcı kullanmıştı. 

Ortalığı tekrar sükunet sardı. 
Uzun ve derin bir sükunet. Zey
dun bir şerit gibi uzanan köp
rilye, onun iki tarafındaki derin 
gayyalara, tepesinde altın bir 
top gibi nurlu bir küre taşıyan 

mavi semaya baktı. Atımn sırtını 
olqadı. 

Nihayet üçüncn darbe fıod•o 
muş, köprünün iki t~ra rıbırit 
atlar hareket etmişti. İkı Pl 

birer ok gibi fırlamışlardı. eleJI 
Bu manzarayı teoıaş~ya k!ıoır' 

esrarkeşler milleti ayaga ;di-
mışlardı. Sinan bile ayakta nıe
yalnız Melike oturuyor ,,e reb' 
rinde oturduğu şilteyi pa 
yordu. 

0 
J 

Köprllnün üzerinde baıe ıııı 
sesleri sıklaşmakta, b~en j\tll' 
ses•er seyrekleşmekte adı • ., ~r 
koştukça üzerindekiler ,, ~g~ fi 
rin üzerine eğliyor, egliY:~ı 
görünmeyecek derecede , ıııll' 
den nihan oluyorlardı. Ik• titİ' 
barizin ellerindelri mızırakla~pt 
riyor ve atlar birbirine tii 
yorlardı. . / 

Bir aralık, iki at birbirırıe jte 

rüne sürüne ve birbirini iteçııı~· 
bir taraftan bir tarafa ke~ 
ler, ve her biri köpTÜnilD b y.6f 
doğru kotmağa bqlamışb:,rOp~ 
rlinün bir tarafında go 1 
kaptan, atınm sırtında dur~ 
yor gibi, idi. Onun bafll d,
miğfer parçalanmlf ve b~ıı" 
kanlar akmıştı. Anlaşılan,Ze~~ı 
darbeleri pek yüksekten indt~ 
kaptan göprilnün pa,ına Y 
d w /l ıgı zaman: 

- Bana bir miğfer 
Diye bağırdı. Sinan, 11.v ~ 

- Olmaz, dedi. Çünkil ~ ~j 
kalkanını gaip etti ve bıt 
istemiyor. ~~ 

İsterseniz ikinize de yeni 
raklar vereyim! . rl, 

Dailer ilerlediler ve aı&ı\3'1 
ları yenilediler. Davul yeO 1.. 
çalındı ve iki hasun J"J 
den karıılaştı. Birinci ha ati 
kaptan atının eğerinden ~ 
lerek yere inmiş, fakat haY ıef 
dizginlerini bırakmamıştı· dOf~ 
dun onu süre slire yere ~ 

müş, kara at, dilçar oldu~/ 
sadmeye tahammül edea>•1 
yere yuvarlanmııtı. ıJ r 

Acaba Zeydunda bunlatl ~ 
zerine yuvarlanacak mıydı~~I 
kes telaşla bakıyor ve .,i 
ediyordu. Fakat duman. b~,f 
bire gendini toplamıı bır t ~ 
lede yerde yatan kara ' t' 
kaptanın üzerinden ııçraOl~~ 1 
tekrar onlara dönmüttil. ıt 
ralarde ayağa kalkabilell ,r 
kaçmağa yüz tutmuş, onf ,t~1 
kasından kaptan, ken 'uıt,r 
yarışa çıkmış gibi canını 1' 
mağa bakmışb. .

1 
... e:iı1 
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Haziran 
1930 Mut;$,. 
Oüneşin Seretan.a eirnt~5~9,JJ 

Ganqin dotul'l: 4,28 - ba/11' '. 
1
5,Jb 

Ayın dotul'l : l,Jf) - baltl'. ~ 

•-======,..---::-:=====~~ 
Namaz 

Sabah Ôll• IJdndı 
2,28 ız.ıs 18,19 
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BugiinkO. ha va 
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ha, 'ı;' todo5 BugDn. rü.zgdr "'" 
iı·i olacaktır 
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Etibba odası 

[ Üstarafi 1 inci sayıfamızda ] 
Bütün bunlara r~is ayn ayn 

cevap verdi, azaların geçen içti
madan beri cemiyete iki satırlık 
bir teklifte bulunmadıklarını ve 

. bunun şayanı teessüf oldu~~u ~~ 

Londra Su kongresi Neşout a·· mer B. Değişeceği hakkında 
. bir şayia var 

Bu kongrede bulunan 
dün geldi 

murahhaszmzz M Ankara polis müdürü Fehmi B. 
esele yoktur' diyor bundan bir hafta evvel şehrimıze 

S •• Al B gelmiş ve bu seyahatinin sebe-
ureyy a i eyin bini soran gazetecilere annesi-

•ıranın usulsüz sarfedildiğinı bıldıgt- J • t tk'k t · 1 k · 
nf tabelilara müdahale edilmediği- Kongre ne erı e ı e mış ve ne ere arar vermıştir 
ni, divanı haysiyet rei~i bir h~ta 31 mayıs 1930 dan 6 hazirana ni ve projeler ihzan, asgari ma
itlerae ne suretle teczıye edıle- kadar Londrada akti mukarrer sarifle azaıni istifadenin temini 
ceğinin nizamnamede musarrah bulunan beşinci beynelmilel su için lazım gelen teshiJi.tan yapıl
olduğunu beyan ettikten son~a işleri ve inşaatı kongresine Tür-- ması; inşaatta en iyi malzemenin 
ebbba arasında tesanüt olmadıgı kiye namına Ratip Beyin mayıs istimali ve az masrafla nakli. 

istifası kabul edtldi nin rahatsızlığı dolayısile geldi-
Diş tabibi Kazım Esat beyın ğini söylemişti. 

Dişci mektebindeki hocalığa Dün Ankara muharrimizden 
tayini meselesmden tıp fakülte- aldığımız bir telgraf Fehmi Be
sil .! vekalet arasında çıl<an bir yin değiştirıJcceği hakkında 
ihtilaf neticesi fakülte reisi Sü- kuvvetli bir şayıanın deveran 

ettigv ini bildirh·ordu. 
reyya Ali Beyin istifa ettiği " 

hakkındaki sözü reddetmek mec- sonlarında Istambuldan Londraya Beynelmilel kongre bu tetki-
bnriyetinde bulunduğunu söyledi. hareket ettiğini yazmıştık. kat neticesinde bu meseleler 

yazılmıştı. İcra ve ifltts kauunu 
Fakülte reisinin istifası veka- l 1 1 d la< \:tn a 

Nami B. tekrar söz alarak tesa- Ratip Bey bu kongreye iştirak hakkında karar vermiştir: 
not olmadığında ısrar etti ve ve dün şehrimize avdet etmiştir. 1 - Müteahhitle aktolunacak 
''ciddi bir anket yaparsanız bu- Aldığımız malfunata göre kongre mukavelenameler. 
Dun böyle olduğunu anlarsınız,, murahhaslarının iştirakile 6 gün 2 - inşaatta iktısadi esaslar. 
dedi. Misaller getirdi. su"ren bu kongrede başlıca cıı 2 f f i k .d Reiı _ Etibbayı kiram mela- y- - nşaatta enn avaı e 

. maddeler tetkik edilmiştir: son derece ehemmiyet verilmesi. 
ike olsalardı divanı haysıyete 
lüzum yoktu. Tesanütsüzlüğe İnşaatta evveli masarifin temi- 4 - inşaatta istifade edilecek 

1 _ - -·--- ···-· mühendis, müteahhit usta ve 
mı"sal olarak gösterilen mese e- B . b kt d' maiJ . saatıne a 1• amelenin talim ettirilmesi. 
ler buraya aittir. Cevabını ver 1

• Evvelce sorduğu suale henüz 5 - Kredi ve mali huıusabn 
Bir aza tesanütsüzlük vardır. cevap verilmediğini söyledi. Diş- kolaylıkla ihzarı. 
Bu böyİe bırakılır!'a sari ~ir tabibi Hayri B. : 6 - işaat civannda memur 
hastalık halini alacaktır. Dıye - Diş tabipleri rencide edi· ve amel~ evleri inşası. 
ısrar etti. liyor. Heyeti idare hassas dav.. 7 - Sarfedilen paraların su-
Ragıp Bey - Yirmi lirayı ranmalıdır. Bu şekil davam e- reli istirdadı. 

heyeti idare kendi cebinden ver· derse bir ihtilaf çıkacaktır, de- 8 - Amelelerin sanayide is
•İn. dedi. Bu sırada idare heye- di. Haysiyet divamnda bir diş tihdam müddetleri ve bu müd
tinden Neş'et Osman Bey atıldı. tabibinin bulunması meselesi detin uzatılması ıekli. 
20 lirayı kendi cebinden ödeye- münakaşa edildi. Kanun ve ni- 9 - Bunlardan başka umumi 
ceğini beyan etti. Meselenin 20 zamname okundu. Her iki taraf tedabir, inşaat, müteahhit ve iş
lirayı ademek değil doğrudan maddeleri ayrı ayn tefsir ettiler. çiler hakkında bazı hususi mu
doğruya heyeti umumiyeden sa- Maddenin Sıhhiye vekaletince karrerat. 
IAbiyet almadan para sarfedil- tefsiri teklif edildi. Murahhaslar koogre bittikten 
menin usulsüz olduğu ve böyle Diş tabipleri vekaletin tefsir sonra Ingiltere dahilinde oto
bir çığır açılmaması söylendi. salahiyeti olmadığını iddia etti- mobil, vapur ve trenle 8 gün 
Bunun üzerine reis şu teklifi ler. Neticede meselenin halli süren bir tetkik gezintisi ya
reye koydu. gene vekalete havale edildi. parak memleketlerine dönmüı .. 

•n:.. ..... - Heyeti idarenin haysiyet Bundan sonra ileydi idareye lerdir. 
divanınaı verilmasini kabul eden- 50 1!.::. - k Türk (,murahhası Ratip Bey verilecek 17 W-anın muza e· 
ler ellerini kaldırsan.Hiç kimse Londra kongresinden sonra Al-
ı k 

resine geçildi. 
e ini aldırmadı. Bundan sonra · • 'd manyada birçok su bentleri in-
d 

Bir kısım aza heyetı ı are 
a geçen yedi aylık müddetin l · · şaatında tetkikat yapmış ve 

hesabı kat'ı'si tasdı'k edı"ldı'. azalığına para verj memesını b · k · J h 
istedi. Bu teklif reve kondu. 19 ırço proje er azırlamıştır. 

Badehu yeni sene bütçesinin Ratip Bey bu tetkikatındao 
müzakeresine geçildi. Birçok aza- aza el kaldırdı. 1750 

0 
liranınl Ankarada yapılmakta olan su 

verilmesi reye kondu. 3 aza e b l d 
)ar yeni bütçenin heyeti umumi- d ent eri inşaahn a istifade ede-

. • ki . Bü . k kaldırdı her iki teklifte e cektı"r. 
Y,esını ten t etti. tçenm çürü 1000 
ve muvazenesiz olduğu, hatta müstenkifler çoktu. Toptan Ratip Bey bugUn Anka raya 

bb d b. . dik lira verilmesi reye kondu ve ka- p<ı··n~cektı'r. 
etı a o asının ır sın a mı -

bul edildi. Bunu müteakip reis ----- - --- - -
inzibat komisyonu mu, yoksa 
ınenfaati umumiyeye hadim bir heyeti idarenin 1000 lirayı HiJi

liahmere teberru ettiğini söyledi. 
teıekkül mü olduğu da beyan Bu feragat alkışlandı ve yeni 

edildi. bütçe kabul olundu. 
Bütçenin madde madde mü-

zakeresine geçildi. Yeni bütçe- Beş dakikalık bir teneffüsü 
de iki memura yüzer lira maaşı müteakip taavün sandığı projesi 
Yerilmesi teklif ediliyordu. Ra- okundu. Bu hususta Vekaletin 
gıp Bey burada gene atıldı. müsaadesinin alındıktan sonra 

- Etibba odasmrn 60 lira ittihazı karar edilmesi kararlaş
ile , memur aradığı ilin değil, tı. Bu münasebetle Nami Bey 

fuyu bulsa yüzlerce memur bu- söz aldı. 
lunur. Dedi. - Doktora müracaat etmiyen 

Doktor Hayri Bey ben şimdi- halk ve hastasız kalan doktor 
den talibim, dedi. Bir aza 70 vardır. Bu nisbetsizliği izale et
lira ile hfiktimet eczacı buluyor melidir, dedi. Neticede etıbba 
•iz neden katip buramıyor- kesafeti ve nisbetsizlik mesele· 
•unuz dedi. 1470 lira memurin sinin, teşkil olunacak bir komis
Dlaaşab faslı tenzil edilerek 1120 yon tarafından tetkiki kabul 
lira olarak kabul edildi. edildi. Bundan sonra şu takrir 

Hakkı Şinasi Pş. Beyoğlu halle okundu: 

Ev kiraları düşüyor 
Son inıaat ve yaz mevsimi 

dolayısile birçok apartıman daire
leri boşalmakta ve kiracı kolay
lıkla bulunmaktadır. Daire ve 
ev kiralarında başlıyan teneuü
lün gittikçe devam edeceği 
anlaşılıyor. Bu suretle haddinden 
ve layıkından fazla dereceye 
çıkmış kiralar tabii haline avdet 
etmiş bulunacaktır. 

Yeni bir hara 
Sultansuyu çiflikleri harası bu 

seneden itibaren geoit bir kadro 
ile faaliyete başhyacakbr. 
Hayderpeta ile Kızlltoprık 
ırasanda yeni bir mevkif 
Haydarpaşa ile Kızıltoprak 

mevkifi arasında yeni bir istas· 
yon yapılacaktır. Bu istasyon 
Haydarpata çayın arasında tesis 
edilecektir· 

letçe kabul edılmiş ve yerme Haber aldığımıza göre geçen 
vekaletten darülfunün Emini lerde Baro namına Viyanada 
Ne~et Ömer Bey tayin edil- toplanan beynelmilel Kongreye 
miştir. iştirak eden avukat Agah Bey 

Bir muharririmiz dün Meşet raporunu tanzim ederek Baroya 
Ömer Beyi tekrar görmüş ve vermiştir. Raporda bizim ıcra 
ihtilafi intaç eden hadismin ve iflas kanunumuzun mehazı 
mahiyeti hakkmda mütaleasım olan kanun hakkında orada vaki 
6ğrenmek istemiştir. Neşet Ömer olan beyanat hikaye edilmekte
B. ıunlan söylemiştir: dir. Bu beyanatta bu kanunun 

kırk senedeoberi hemen hemen 
" Süreyya Ali Bey istifasını h er maddesin!n itiraza ugy radıgy 1 

bana vermedi. Neden istifa bunun tadH ve tebdilinde kong
ettiğini bilmiyorum. Fakülte rede geçecek müzakelerin mil· 
riyaseti intihabına kadar veki- essir olacağı ifade olunmaktadır. 
leten ben bakacağım. Kazım Açık söz refikimiz 
Esat Bey meselesi diye bir kastamonide çıkan Açıksöz 
mesele yoktur. arkadaşımız 12 yaşına basmıştır. 

Bu zat dişci mektebindeki kendisini tebrik eder ve uzun 
vazifesine tayin edilmiştir. Ye ömürleer dileriz. 
yarından itibaren başlıyacaktır. Hayrettin B. 
Süreyya Ali beyin istifasının bu Alpullu şeker fabrikası mil 
tayinle alakadar olduğundan dürü Hayrettin bey dün şehri 
malümabm yoktur.,, mize gelmi~tir. 

Şehir yolları 
Kaydedildiğine göre Şehre

maneti ile Tramvay şirketi ara
ınxla yapılan bir anlaşma neti· 

Rüsunıat un1un1 müdüriı 
Rüsumat umum müdürü İhsan 

Rifat B. yakında teftiş için şeb 
rimize gelecektir. 

cesinde badema tramvay battı Kazanmati! \i..ı;in 
geçen yollardaki tamirat şirkett iP. ilk Şart iJa" ndır H 
tarafından yapılacaktır. Şirke !i ii 

==·· esasen hatların iki tarafında 7,5 il&nsız kaıancı arıırmava ~ 
metrelik yol kısımlarını yapmak sava~mak, havada ta· ij 

mecburiyetindedir. Şimdi bu anlaş. Ü vvare.srz uçmıa çalış- Si 
maya nazaran şirket hattın geçtigı İ mak gibidir H 
tekmil yolları yapacak ve mec- İl Ticarelinizde, . san'atınızda i..= 
buriyetten fazla kısmı iç:n Etna- K ·: 
net şirkete muayyen bir bedel fj muvaffak olmak istiyorsanız ~. 
verecektir. Şirket tarafından Ü gazete ilanına ehemmiyet ve- ij 
yapılan yolların sağlam olmas li riniz : Gazete ilanı ilanların ii 
diğerlerine nazaran fafzla da- ?i en ko'ayı, en ucuzu, en te- ij 
yanması bu snlaşmıya amil ol- ı.· sirlisidir. .E· ! muştur. i i. 

Emanet 931 senesinden sonra İ işte ilin tarifemiz: !! 
geniş caddelerin bir kısmım be- i Sonuncu aayıf11da Sabrı Kuruı 12.) U 
ton olarak yapacaktır. H 5 inci .. .. .. 25 i! 
Taksi ot<>n1obilleri ayni i~ 1 :: : " " 1~ !I 

modelde olacak H ı .. .. : : 200 H 
Taksi otomobillerinin ayni mo· ii Resmt i lıinlıır, &nnuncu ~ııyıfada 10 Kr. ii 

delde olması için Emanet iki if ilan memurumuz size fay- H 
sene evuel bazı tetkikat yapmış- !s dalı bir ilanın şeki l ve üc- si 
tı. Bu tetkike yeniden avdet e· ij reti için hizmet etmeğe ha- i! 
dilmiş ve bu fikir esas itibarile :: zırdır. !! 
k b l 1 t i: ··································~·· == a u o unmuş ur. • ......................................... ::::::··············· 

ot:::~i~~;in :~!~~arı 0::1:~:.~ 11 

. Bu a-kşam - - -- ........ ~···ı·· 
sa olsun yalnız bir t ipte olaca!{- ! Sinem a lar : 

lard1r. tesbit edilecek tadilat ı, Alk ç il azar - ö er suvarisi 
yavaş yavaş ve muayyen zaman· 
Iarda tatbik edilecektir. Bu usu- li 
lün maliyet ve binnetice taksi 
iicretlerinin tenzili hususunda mü
essir olacağı ümit ediliyor. 

-

Alemdar-MMum kurbanlar 

Beşiktaş Hilal-bir yetim•n romanı 
Ekler - Gönüllü b<lhriyeli 

1 

Elhamra - Küçük hırsız fırkası binasında etibba odası "Selim Sırrı B. in kızlan Mü· 
için fist katta bir daire verece· beccel isminde bir Türk hammmı 
ibıi vadetti. Bina kirası maddesi 71 kilodan 56 kiloya indirmişler. 
btiçeden kaldırdı. Bunu gazetelerde okuyoruz. Bir 

Tahsildar meselesi bir hayli insanın şişman ve zaiflettirilmesi 
nıüuakaşa edildikten sonra tah- ancak doktor'ar tarafından ola
•ildara yüzde beş lirfl hakkı bilir. Selim Sırr1 beyin kızları 
huıurun verilmemesi iJari sürül- icrayı tababete mezun mudurlar? 

Deniz lisesine talebe alınıyor 
/ Etuval - Yamyamlar arasında 

Fransız - Dütman 

Majik - Yedi günah gemisi 

j Melek - Çılgınlıklar revüsü 

I! Opera - Atk zambağı 

dü P k h t. Doktorlara ait olan işlerle ugyra· 
• eis bunu vermem eye ı 

Unıuıniyenin salahiyeti dahilinde şan bu hanımların tecziyelerini 
olnıadığını söyledi. Bu sırada talep ve teklif ediyoruz.,, Bu 
h · d At• mesele de münakaşe edildi. Bir 
aysıyet divanı azasın an ı 

P,, ayağa kalktı ve hakkı buzu- doktor, üfürükçülük teşekkül et-
ru almaktan feragat ettiğini meden mani olmalıyız, dedi. Me-
ı" 1 d 1000 ı· selenin ehemmiyetle tetkiki sıhhiye oy e i Hakkı huzur ıra 
olarak blitçeye kondu. müdiriyetine havale edildikten 

Bu •ırada diş tabibi Sust İs- sonr.ı içtimaa nihayet verildi. 

Deniz lisesine girmek arzu eclen 
Orta mektep şahadetnetrn esini haiz 
\ Te ) 73 imtihana talip talebenin rrenı-
muzun 
ıııektep 
etnıeleri 

15 İne kadar I-Ievbeli ada 
ol 

ınüdüriyetine nıüracaat 

j Şık - Rasputin 

Süreyya Kadıköy- Jozef Balsamö [ 
ıı Bar ve Müzikholler t 1 

j Garden - Mezeyi Balet, Bekeli, . 
ıı Vantura 1 

Türkuvaz - Tize, ve l..idina 
lı ~~~ 1 

f epe başı bahçesi-Varyete,slnema 

~ Taksim ,, - 11 " Jlı 



Mcmıeket habcrıerı 1 ~·~t'"""9"1ııııı,3111"''"oıııı111ıı"'~'"-7 O Bulmaca o 
Müthiş bir cinayet - - 1 - i 
Odemişte iki delikanlılj Dat~~k~~~~!~t~,!~~~H!~~I ( ~ 11 

kzz k d [ • · ~ sabakasının icra sureti ve ne ~ 3 ~ ar eş erznz ğ zaman yapılacağı bu müsaba- ~ ~-
öldürdüler ~ kaya idare ile ittigal eden he- f 4 · ~- 1 

Odemi•te Dombakh mevkiinde § yet tarafından kararlaşbrılmış- ~ 5 ~· 
.... ~ tır. Kararlaştınlan esasat şun- f 6 B ı 

feci bir cinayet olmuş, Şevket ~ lardır: 1 7 I] 
ve Mehmet isminde iki genç ~ 1 - Şampiyonluk müıa· iz B k 
Bedriye ismindeki kız kardeşle- ~ bak~~n Ti~ret m~ktebi Alisin- 9 

11
() 

rini öldürmüşlerdir. Bedriye 27 § de ıcra edılecektır. 10 J F 
~ 2 - Müsabaka temmuzun ı:: • i-

yerinden bıçaklanmışbr. Cinaye- ~ ilk haftasında yapılaca~r: }J 11 ~ 
tin ıebebl Bedriyenin tenbih hi- l 3 _ Müsabakaya ıttirak L!iiD~:;;;;;...,.iiiiiiii;;~;;;;;;;;ii;;;;;;;;i;;-.-i;;;;;;;;;;;;;;o;;;i;;;;;;;i,1 
I'h b 't 'd' B llnltd bulmttcamızın na ıe re gı mesı ır. azı ~ edenlerin hangi makine ile 5 
ıüpheler de bu canavarlığa sebep ~ yazmıya alıştıklanm evvelden ) halledilmiş şekli 
olmuttur. ~ kaydettirmeleri lazımdır. e 1 2 3 4 .s 6 7 8 9 l o 11 

,,.., fi ~ 4 - Müsabaka g(lnü ve ) 1 fll, 

1 
Rıza .ı. ev 'k Suriyede '§ saati bilahare iştirak edenlere i 2 r= - - -;-:ı---• 1 

Ad d k .. T- k s- .. ~ bildirilecektir. i 1 
- - ı=i11 -!- - rmı.- - -ı 

ana a çı an ur ozu" '§ 5 - Müsabakaya erkekler ~ 3 ı ı ~ ~ 
Beruttan aldığı şu haberi veriyor: ~ de iştirak edebilir. \ 4 - - llilfil'- - - fi} [i-,-

Filozof Rıza tevfik Şarki Er- ~ Her memlekette daktilo ğ S il'~ - ~ f!) - li) -ı-ı ii fi 
den hükumeti başvekili Halit ~ şampıyonu müsabaka ile anla- } 6 =ı-ı ---ı -ı-ı--\~\
Sayyadi paşa ile Suriyeye geldi. ~ şılmıştır .~e~.lek~timizde b~· { 7 iJ [j] - - [j] - ~ ı-ı- [i.j [i_ 
Bunlar Berut ve Halepte bir §: nun tesbıh ıçın ılk teşebbus E 8 - fil lil - - ,- (il l,ir 
müddet kalacaklardır. Antakya ~ eden " V AKIT " şampiyon- ~ 9 - - '! ; -- - - ; • ,- -
lisesi Türkçe ve edebiyat mual- ~ luğu kazanacak olana ve di- ~ 10 ·---- . - - -- - -

~ ğer muyaffakıyet gösterenlere ~ ı. ~ -_-_ \-!_ 
1 

_- !. -\-ı , :liiiıJ 
limlimliğine tayin edilmiş olan ı= birer kıymettar hatıra vere- § 11 LllJ: _ •ı •ı :• 
yüz elliliklerden Ali llmi Beruta cektir. ~ --.~.._.....,....,.;;;;;;;;i;;iiiiiiiii.._;,,;;;;;;;;i~ 
gidip Rıza tevfiği Antakyaya ge- ,,1ııııı11111ııııııı11111111ııııııı11111ı•ııııı111111ıııııı11111ııııııı11111111ıııııı1F,; Bugünkü bulmacttmız 
tirecektir. Filozofun bu yazı ~ ft d 1 A 1 1 Soldan sağa ve yukardan aıağı: o_e er erlik ı t:ı.n arı 
orda geçirmesi muhtemeldir. 1 - ~le~hur bir Usman\• şehıade (3). 

Tuhaf şey! KfHALIK OHA-iXo. 47 2 _~1~b~~)(4),IAne(4) 
lzmirde Trabya mahallesinde Mehnıct Ali paşa han. ımı 3 - Tcnbih edatı (3J. lbrahimin çin· 

Sela~nı'klı' Yusuf efendı· kızı 23 k ı · k ı·k gcnccesi (3). altın (.~) 
'
···"-l ' t'\ll, \:}t•t'l "(·;~·' 5'eııe 1. 4 - a ( k ~• : - r 2). zarif (3), u:ı:ı · nidası (2) 

yaşında Rabia H. meçhul bir kirası 360 lıra. Kiralamak s - Bir Türk banka. ı (2), L'I (2) 
tahıs tarafından kaçırılmıştır. 6 - Sükunetin aksi (11) 

tahkikat neticesinde evli bir pazarlıkla 22 haz:ran 9 30 7 - Tir (2). yardan çıkan (2) 

genç tarafından kaçınldı«ı, hatta l 8 - 4 hafta (2), Yunan rakısı (3), ey· 
6 ırnzar 14,30 <leftenhu· ıf\ıa ı 

Rabia hanımın kaçınlmasma Mil- va !ah (2) 

( H 16 9 ) 9 - Donmuş su (3). birinci (3). boş(3) 
nir Efendinin genç zevcesi Ha- - ıo - Tastik (4), bir nevi dans (4) 
tice hanımın da yardım ettiği 1 I - Taharri et (J), bir Alman film 

anlaşılmıştır. Münir Ef. tevkif PR o T EJ ı• N şirketi (~) 
edilmiştir. ----------

Oerıcıda aatıhk yeOhane ve 
30 bin lira ceza f F b değirmen rengi ve elsoğukluğundan 

Kuşadasında Kirli zade aile
ıi11e mensup dört zatın vefat 
eden babalarından münte
kil emlakin veraset vergısı 
hakkında yapılan tahkikat bit
miştir. Söylendiğine göre ketm
edilen verği miktan 30 bin lira 
tutmaktadır. liu verginin tahsi · 
mahalline bildirilmiştir. 

Canavarlar arasında 

muhafaza eder; Yajcılt.k, ~· .: dı/irmencilı/f. şirketi 

Her eczanede bulunur TasfiJ'e memurlutundan; 

Gebze Hukuk mahkemesince 
O~cn ve kömür müuakaıaai tasfiyesine karar verilen Yağcı· 

Daurşşafaka müdiirlü.~ünitn: 

Mektep için alınacak 700 çeki 
odunla 70 ton kok ve 5000 kilo 
kömürün haziranin 24 üncü salı 

lak ve değirmencilik şirketine 
a t Daricada Yalı mahallesinde 
kain 30 normalı un fabrikasile 
yağhane bilmüzayede satılıktır. 
Fabrika emvali metrftkeye ait 

günü saat 10 da münakasası icra arsa üzerine tirket tarafından 
edileceğinden talip olanların Nu- bina edilmiş olup ön ve arka 
ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisi- duvarları kiiir ve fevki çelikli 
yeye müracaatf arı. galvaniz saçla örtülüdür; mangal 

Dr. A. Kutiel 
kömürile müteharrik benz mar

kalı bir adet Gaguge motörile mü· 

~luaycn"hnne ve tedavii el~ktrikt teharrik bulunan fabrikanın bütün 
laborstuvan. J\araköy Tcıpçular radde~i !l.( teferrüatı ve taşlan ve (irus) mar

Devlet Demiryolları ilanları 
,.1 · olill 

Münakasası 14 temmuz pazartesi günü için ilin e~ı ın•I 
·~ıı 

29 kilometre malzemei ferşiye ile 23 haziran pazartesi günO 
1 

• 

ilin edilmiş olan Kayseri tezgahlan münakasaları neşrolunacak ye~ 
bir ilana kadar tehir edilmiştir. 

.. .. lf. 

Eskişehir atelyesine muktazi beş tezgahın kapalı zarfla osnıı;; 
kasuı 21 Temmuz 930 Pazartesi gilnn saat 15 de Ankır• 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. · rıoı 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlı le~ 
ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna -verırıe 
lazımdır. . . de 

Talipler münakasa fattnamelerini beşer lira mukab1lı01 t ·rr e. 
Ankarada ve Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebı 1 

./ 

Bilecik vilayeti daimi 
encümeninden: 

Tayin ve ilin olunan münakasa müddeti zarfında talip ı;"~: 
etmemiş olan 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli Bilecik - Veıı~ b 
tariki üzerinde ve Vezirhan civarındaki Taş köprünün ta~ır•el 
3 Temmuz 930 tarihine müsadif Perşembe günll saat 15 te \'ıliJ~ 
daimi encümenince ihalesi icra edilmek üzere 14 Hnıiral'l °' 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulrnuşt 

1 - Ehliyet vesikası almak veya ka;t ettirmek için müna~~ 
§eraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddelerinde yazılı vesaıb'f 
münakasa gününden liakal sekiz gün evvel vilayet nafıa 
mühendisliğine müracaat olunması. 

2 - Münakasa tafsilatiyle şartnameler sureti musaddakalarıoı' 
vilayet nafıa baş mühendisliğinden istenilmesi. 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin müzayede ve mün•"~ 
ve· ibalit kanunun mucibince teminatlariyle birlikte ihale t~:tıl 
olan 3 Temmuz 930 saat 15 e kadar vilayet daimi encürneD"" 
müracaat edilmesi ilin olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~--./ 

Yüksek sanayi mühe 
disi mektebi: 

Zonguldakta yüksek maden mühendisi mektebinde açılall bıl 
şube leyli, meccani olup tahsil müddeti 4 senedir. . · 

Münbasiran lise mezunları kabul olunur. Mezunlar ıtaj 1~ 
Avrupaya gönderilir. 

Atideki mesleklere mütehassıs yetiştirilir. o' 
Muhtelif aanayiin tesis ve işletmesi, elektrik makine ve k~ 

rifcr mühendiı ve mütehassıslığı, kimya mühendisliği, topo~•~~ 
ve harita ahzı, inıaat mUteahhitliği, ıimendifer mühendisı 
müteahhitliği. f 

T edriaata 1 teşrinievelde başlanacakhr. Şimdiden kayıt 111
11 tf 

melesi yapılır. Iıtidaya merbut 6 foto ile vesaikin mUdilrİfe 
irsali. Müdüriy:/ 

Maden meslek mektebi ' 
• 1 

t 

T orbalmın Çapak köyünde tü
ftift ameleliği eden Behiye is
minde bir kadın ötedenberi ken· 
disini takip eden 8 küstah tara
fından dağa kaldırılmış, ertesi 
sabah harap bir halde iade edil
miıtir. Bu sekiz canavar yakayı 
ele vermişlerdir. 

100 yaşznda evlenmek 
istiyor! 

kocaya verilmesini istiycır, bu 
ihtiyacı duyduğunu anlatıyormuş! 

kalı altmış santim ebadındaki 
kırma makinesile birlikte un 
fabrikasına 3000 ve 40 adet kıl 

Zooguldakta kain Yüksek maadin ve sanayi mühendis ıııelct" 
binde Orta maden meslek mektebi açılmııtır. 1' 1.· 

Leyli, meccani, tahsil müddeti 3 senedir. En az 16 yaşında ool' : 

Adanada Saim beylikaıasın
da Kısacık Hasanın annesi Hu· 
ri kadın 110 yaıını bulmuştur. 
Genç bir kız gibi davar süren, 
koşa,n bu ihtiyar çocuk yeniden 
diş çıkarmaktadır. Ayni kazanın 
diğer bir köyünde de Hatice 
isminde bir kadın vardır ki 100 
yaşına girmesine rağmen bilyük 
oğlundan kendisinin münasip bir 

Balkzn sesi 
lzmirde akşamları int•şar etmek 

üzere "Halkın sesi ,, isirLli bir 
gazete neşrine ba§lanmışbr. Teb-

rik ve muvaffakiyet temenni 
ederiz. 

lzmirde şarap fabrikası 
Müskirat idaresi İzmirde bir 

şarap fabrikası tesisine karar 

vermiş ve tetkikata batlanmııbr: 

Istanbul Tuz inhisarı 
Baş müdürlüğünden: 

orta mektep mezunları imtihansız, ilk mektep mezunlan iıntih• l 
kabul olunur. i 

Madenlere jeometr ve başçavut yetiştirir. l 
Te~risr.ta 1 teşrinievveldc başlanacaktır. Şimdidea kayıt 111d; 1 

mclesı başlamııtır. Istidaya merbut vesaik ile 6 foto ve aıbbıt ı l 
aşı raporunun mektep müdüriyetine gönderilmesi. Müd~ 

torbası ve kazan ve tasir ve 
edevatı sairesile birlikte Yağhane 
edevatına 500 lira ve bundan 
başka mevcut 1000 kıyye mangal 
kömilrile alb çuval çürük arpa
nin beher kıyyesine üçer kunıı 
kıymet tahmin edilmiştir; fazla 

tafsilit almak istiyenlerin Gebze Istanbul Emvaıı· Eyta.-.1 
hukuk mahkemesindeki dosyası- J J 

/ 

na ve talip olanlann kıymeti mu- • d • d 
hammenenin yüzde onu nısbetin- ı aresın en : 
de pey akçesini mustaıhiben 
vakti müzayede bulunan 7 tem- Al C .ı lı · J~ll' ımet evuet eym istikraz evledi!H mehalii! mt. ,, 
ınuz 930 tarihine müaadif pazar- " ..., 1:1 • 91 
teai gününe kadar Gebze hukuk bilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bulunan 1\ / 
mahkemesinde tasfiye memur- talda Kasabada mezarlık ch·arında Orta yolda 6 110~1;, 
luğuna müracaat eylemeleri ve rah bir kıt'a arsanın bilmiizayede 100 lira mukabihfl·d"ı 
yevmi mezkürda maballindel ya- C '1 pılacak aleni müzayedede hazır talibi uhdesine son ihalesi yaı~ılmışlır. ~ledyun e' ~, 

lzmir Çamaltı Memlebasında Tuz çuvalli.rmın ağızlarının dikil
mesi için 6000 kilo Kastamonu Sicimi mubayaası 10 haziran 1930 
tarihinden itibaren 20 gQn milddetle ve aleni suretle münakasaya 
konulm\lfhır. 

Talip olanlar mıktarı mubammenin yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçeleri makbuzlarile 30 Haziran 1930 tarihine müsadif 
Pazartesi günn zevali saat 15 te İstanbul tuz inhisan bat mldüri
yetindeki Komisyonu mahsusuna ve şeraiti münakaaayı anlamak ve 
nümunesini görmek üzere müdüriyeti mezkureye müraccat eyleme
leri. 

bulunmalan ilAn olunur. (278-22) bey borç aldığı zaman gösterdiği ikamet~ahında buh
11 

Doktor: Operatör mannş ve şimdiki ikametgahı <la mechnl Lnılunmuşttıf·1, • 
_.M.EHMET Ali ilan tarihinden itibaren bir ay zarfında idareye 11

11
,, 

Idraryolu hastalıkları mUtehas- racaada borcunu ödemediği takdirde talibi 111 1des:rıe. '~~ 
ıısı Sirkecide Betir Kemal Yiz muam~lesinin yapılacağı mailim olmak üzere 1~ 

eczanesi yanında _ _.il ihbarnan1e ilanen tebliğ olunur. 



Seyrisefain 
P.terJrez acentesi: Galata Köprü b.şıada 
Beyolfu !362. ~ube acentesi Mah· 
l!ltıdfye Hanı altında lstanbul 2740 

ti. udanya postası 
Cuma, Pazar, Sala, Çarpm· 

ba g(inleri idare rıhbmından 
g da kalkar. 

22 Haziran pazar Antalya 
'le 23 Haziran Pazarteai T rab
ıon birinci postalan yapılmı
Yacakı.,. 

DOYÇE LEVANT Linye 
»•nıbarı. Brem, Anvers. ı~tanbul ''C 

Bıhrish"ah arasında azimet ve avdet 
• muntır.am postaları 

~•nıburg, Brem, Stetln, Anvers ve Roterdam· 
aıı limanımıza muvasaltcı beklenen vapurlar 

kRE r A vapuru limanımızda 
YALTA v;ıpnru 20 hazirana doğru 
llERAKLE.A vapuru 20 hazirana 

doğru 

lMBROS vapunı 20 ha7.Jrana doğru 
Aurı:u Yarna Ko tence, Kalas ,.e fbrall için 

llmınımııdan hareket edecek \'apurlar; 

YALTA vııpuru 20-22 haziranda 
tahmildc 

hJBROS vapuru 20 6; 1 2 da 
tıhmilde 

ffımburı, Brcııı. Aaı·er~. Roterdam \'C 

Dançi~ için , akında llnıanımızdan 
hareket edecek npurlır; 

OSTSE vapuru J 9-20 hazirnnda 
tahmil de 

01J~1POS vapuru 22 - 23 hazi
randa rahmıldc 

Fazla taLillt için Galatada 
Ovıkimyan hanında umumi a
cmtılığına mtiracaat 

Telefon: Bevoıtlu 64 r -674 

Muntazam ve Liiks postası 

i N ô N u· • vapu!u22 
Hazır:m 1 

J-> AZ \ }:1 g~nü ~k{amı 
J rt · l Sırke:ı rıhtı· 

j•ndan hareketle Zonguldak, ! 
nebolu, Samsun, Ün1e, Or· i 

du, Giresun, Görele, Vakfı· ~ 
kebir, Trabzon, Sürmene ve i 
aize iskelelerine azimet ve • 
'•elet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 1 
'1eymenet hanı altında acen· 
t..lıiına müracaat • 

Telefon: ı.tanbul 2134 İ 
Vapurlarımız her Paıar ft 

~Untaıaman hareket edecek- ii 
erdir ft . .. .... .. 
--·.:ı:::::e:m:maaıaıwııu mmcn:::x:ı:ı 

aac:aa:uaan111111::1111uıaaııa•a:u 

ALEMDAR zade 1 
VAPURLARI H 

Seri ve lüks Karadeniz postası n 
l•ı•llet vapu~u 23 U iYi Hazıran 

'llftlJ('I' günü ak.şam•. saat 
t U 18 de Sırkecı rıh-
ı'"'•ndan hareketle (Zonguldak, 
lleb 1 d G' .... 0 u, Samıun Or u, ıre-

""""' 1 • td ' Trabzon, Rizeye azımet 
'celctir. 

~·· Me Uracaat mahalli: lstanbul 
tıhYllaenet Hanı albadaki ya· •n. T e. elefon lstanbul 1 t54 

S>t 11UK HANE 
~- 1.1:_ L.ll • -..anoda Gibu Yeni ma· 

"" ea· 
"'-... -.le Kayu ıek.;md• 42 

"""''llı -.ı, la~ altı kirgir dört 
"-.:.ı terke., 700 aqan bahçe 
~· "• •e,va ~m ha

ır. 1' alip olularm mezk6r 
• •lra 

Emniyet sandıslı em
lak müzayedesi 

Kat'! karar ilanı 
Mııhımnıta 
kırmetl L. 

Mur.ıfed• tkr11 
hedeU L. :-;o. 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun iımi 
mevki ve müıtemilitı 

25 6783 Üsküdarda Selimi Ali efendi mahalle· 
ıinde Keresteci maniye! sokağında 
etki ve yeni 2 numaralı dört yüz ar
ımdan ibaret muhterik hane arıuının 
tamamı. Mm. Dikranahi 

215 1185 650 HaıkiSy'de Halıcıoğlu'nda Turıucu 
mahallesinde eski Kumbarahane ve 
yeni Fabrika sokajında eaki 131 mü
kerrer ve yeni 8 elyeYm 6 numaralı 
yüz bet arşın ana üzerinde bodrum
daki oda ile bet oda iki ıofa bir çini 
tqhk bir urnıç bir kuyu bir mutfak 
ve on bet a11ın aralığı havi ve tami
re muhtaç bir hanenin tamamı. 

Haça tor Ef. varialeri HaykaDUf 
Simavon ve Mahiye1 

281 1020 10888 Uleli Kıııltat mahalleıinde Eıbe ıo
kafındi eski 1 O numaralı altmıı UflD 

arsa üzerinde kirp iki buçuk katta 
zemin kabnda 1 yemek oduı 1 mut
fak 1 kuyu 1 merdi•en alb birinci 
katta mukaddema dOkkln elyevm sofa 
ıeklinde bir mahal olup önü tahta 
kepenklidir. Arkada 1 ufak sofa lize· 
rinde 1 oda 1 hali üst katta iki odı 
1 sofa 1 hali ve on beş Bl'fln bahçeyi 
h.ıvi 1 hanenin tamımı. Uzari Ef. 

325 758 16814 Kanlıcada Fısbklı sokağında eski 18 
mOkerrer ve yeni 14 numaralı y(iz elli 
ar1ın ana üzerinde ahşap Oç katta biri 
ufak ve biri sandık oduı olmak llzre 
ıekiz oda iki sofa 1 malta taılık ve 
avluda 1 kuyu ve kırk artın ana llz• 
rinde harap 1 mutfaiı ve ıekaen ar1111 
Ozerinde 1 katlı 1 oda 1 aofa ve dart 
yOı altmış alb arım bahçeyi havi 1 
hanenin tamamı. Nazife M. 

255 1189 
17079 Kumkapıda Çadırcı Ahmetçelebi ma-

. ballesinde Asmalı sokakta eski 7 ve 
yeni 9 Numarala elli dokuz artın arsa 
üzerinde kirgir üç buçuk katta birinci 
katta bir mermer avlu bir mutfak bir 
sarnıç oda içinde iki dolap ikinci, 
üçüncü katlarda birer oda birer sofa 
birer hala ikinci katın bir odasında 
üçüncü katın sof .-ında birer vOk do
lap üçüncü katta bir şahniı en ilıt 
katta bir tavan arası bir sofa sofada 
yOk bir balkon bir daraçalı bir hane
nin nısıf hissesi. 

355 585 17150 Uzunçarşı yavaşçaşahin mehalleıinde 
Gaznevi Mabmutefendi ıokağında eski 
11 ve yeni 19 numaralı dokun Uç 
arşın araa üzerinde kirgir bir katta 
iki oda bir mutfak gibi kullanılan 
ocaksız mahal ve on ilç arıın bahçe-

Cabir 8. 

yi havi bazı akumı barapça bir ha-
nenin nısıf hissesi. Fatma H. 

385 931 17929 Sariyerde eski Kudretullahefendi ve 
veni Türbe sokağında eski 10 ve 12 
yeni 68 ve 70 numaralı yüz sekiz 
arıın arsa üzerinde ahpp Qç katta altı 
oda üç ıofa ve yirmi iki artın ana 
üzerinde bir mutfak ve 220 arıın bah
,eyi havi eski bir han~nin tama~ı 

Hasan T abıin 8. Nudıye ve Senıha Hanımlar 
192 988 18782 latinye'de Mahmutçavuş sokağında 

eaki 99 ve yeni 100, 105 numaralı yüz 
on d&t artın arsa üzerinde afıtap üç 
katta alb oda iki sofayı ve kal'flsında 
bet yüz altı artın bahçeyi havi harap 
bir ıahilhaoenin tamamı. Ali Nuri IJ. 

445 5004 1196~ K_.ımpaşa'da Camiikebir mahalleıin
de eıki Nalbant ve yeni Selkapııı so
kağında eski 6, 8 ve yeni 2 Nalbant 
34, 36 Selkapısı numarala yoz on 
UflD ana Ozerinde biri sandık odası 
olmak üzere altı oda çini tatlık ikisi 
ufak olmak üzere üç sofa bir daraça 
bir mutfak zemin katında kömUrlük 
olarak mDatamel ufak dilkkin mahalli 
ve yllz yirmi al'fln üzerinde elyevm bir 
dllkkh olarak kullanılmakta olan 
iki dOkklm ve yOz altmlf dokuz artın 
llahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

1 - VAK.il ıı Haziran 1~30 -

490 1000 
Ce.t.det 8. Hatçe Halet ve AYle Hikmet H. lar 

477 Veznecilerde Cama Ali mahallesinde 
Vezneciler caddesinde eaki ve yeni 
113 numaralı yirmi bir artın ana Oze
rinde klrgir iki katta nzerinde bir 
odayı havi bili gedik mahalli havi 
bir rlilkkinın tamamı. Hatçe Cemile H. 

U>20 2310 1150 Anadolukavağında iskelemeydanı so
kağmda eski 91, 89, 93, 95 ve yeni 
12, 13, 14, 13,-1, 13-2, 13-3 numaralı 
yilz altmıı beş arıın arsa üzerinde 
biri ilç oda bir küçUk koridor ve ha
riçte kilçük hdi önilnde ldi bir bal
kon ve altında kayıkhane diğer hane 
yeni olup iki oda bir hail bir kilçilk 
a~luyu ve iki dilkkinı havi kayakhane-
nın tamamı. Huan Ef. 

625 1382 1520 Haydarpafada Osmanağa mahallesin· 
de eaki Hüdaverdi ve yeni Kaseoğlu so
kağında eski 12 milkerrer ve yeni 19 
numaralı doksan ıki artın arsa Oze
rinde ahıap iki katta dört oda bir 
mutfak olarak ko1landmakta olan bir 
odayı bir malta tatlık ve mOfterek 
kuyuyu ve yüz otuz dokuz ar11n bah-

101t.tı. •""" çüeyi lıavi eskice bir hanenin tamamı. Aıile H. 
;;,;;, .7VUV 1640 ıklldara tabi Maltepede eski vapur 

iıiskeleai sokağında etki 519-1 yeni 339-
13, 342-19 numaralı yllz yetmit iki artın 
ana Ozerinde beı odayı ve yflz bir 
al'fln bahçeyi havi beı dnkklnın ta-
mamı. Hüseyin Ef. 

205 250 2034 Çarpyı kebir~e Keaeciler sokatuı
da eaki ve yeni 3 numaralı kırk al'fln 
arsa üzerinde kirrir bir kattan ibaret 
bir dilkkimn sUlU. hiasesi Haaene Şerife H. 

456 1838 2045 Sanyerde Atabey sokağında eski on 
iki ve yeni elli iki numaralı ytlz yirmi 
artın ana lizerinde ahıap iki katta 
alb oda bir ıofa bir mutfak bir tq
lık ve ytız doksan dokuz a11ın bahçe-
yi havi yeni bir hanenin tamamı . Refika H. 

263 739 2183 Kumkapıda Çadırcı Abmetçelebi ma
hallesinde Balipaıa caddesinde eski 
51, 53 ve yeni 71, 77 numaralı kırk 
arflll ana iherinde yanm kirfir iki 
ôdl ili sofa ve alb ocak mahalli ve 
kırk iki arıın bahçeyi baYi aeneden 
S1 numaralı mukaddema tahbnda dOk-
kln elyevm hanenin berber gediiin-
den munkalip muayyen mahalli ile 51 
numaralı hanenin tamamı. 

2355 5240 2422 Kumkapıda Mubsinehatun mahallesinde 
lbrahjmpaşa sokağında eaki 3 Oç defa 
mükerrer 3 Ye 5 ve yeni 1, 3, 5, 7, 
9 numarah yüz otuz arşın arsa üzerinde 
klrgir d6rt katta ve bir çab albacla 
olup birinci katta Uç dükkin zeminleri 
ahtap altlannda bodrumu üstlerinde 
6nleri demir kapılıdır. 7 numarala ha· 
nenin zemin katı mermer avlu bir ocak 
ikinci katı dOkklnlann arkasına mü-
aadif uf ak adi oda Oçüncü ve dördüncll 
katlarda ikifer oda birer sofa üs• 
tünde daraça 9 numaralı hane kapıdan 
girince Aralık nihayetinde bir tulum-
balı kuyu bir mermer taıhk bir ocak 
ikinci kat bir sofa bir dolap üçüncü 
ve dördüncü katlarda ildşer oda birer 
ıofa üzerinde daraçayı dört artın ka-
dar aralığı havi iki hanenin tamamL 

Leon Ef. 

Mehmet Halit Ef. Atiye H. 
105 350 2523 Kartalda Maltepe karyesinde karye 

civaranda 413-1 numarala seksen arşm 
arsa üzerinde kirgir bir katta muh
tacı tamir bir demirci dUkkinının 

tamamı Cavide H. 
925 9430 8957 Cerrahpaıada Ahmetkihya mahalle· 

ıinde Cerrahpaşa caddeıinde eski 60 
Ye yeni 80 numaralı Uç .yüz on artın 
·~~a ~zerinde birinci kalı kirgir 
dıgerlerı ahıap olmak üzere üç bucuk 
katta ikisi taş oda ve biri çatı odaaa 
olmak üzere on üç oda iki mermer 
taılak kömür ve odunluk dört aaloıı 
bir balkon ve otuz arşın üzerinde bir 
mutfak ve yüz arşın üzerinde arabalık 
ve dört yüz elli artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Zebra H. 

610 1253 17359 Çarşambada Beyceğiz maballeaindt
Mebmedağa hamama sokağında eıki 20, 
20 kalp ve yeni 20,22 numaralı yüz 
ıltmıı arıın arsa ilzerinde ahıap iki 
katta altı oda iki sofa bir kiler bir 

UJtjen Mvıfayı ,e11lrint. 
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Cucu~~ e (Onct~!ltrek rr tkt t r !arın [7.erine l<!are içinse ( fdare) y111ya 
tlt • ( \"111 ) l~uetl \.:on ı. lmalıdır. 

,,,,~,.. 9'•1ff',,f',. lırf'f't"'f''r• f !r tU a ıltcc·,r~r,. Pf'f.trr't,. t ,...,..... re,..ta,_ 
h1hm•r11"1'•• ~• llh'um • lrcu'crhrc!an lırre cna'ul C.{ıı.!ır. 

__._ = SAVISt HE~ VER,D:S: & KUR,UŞ ,._ 

MATBAA VE iDAREHANE: 
fST Al\"llCT.., Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YtJRDO• 

Tel. 1970 (tdare)19<1 ıY.ızı)tlOl (Kitap Tclgtaf ı Vıkıt. Posta totuSI 

Hasan kolonya~ı; L_inion çiçeklerind 
Mustahzar 90 derecedir.Dilnyada mevcut blltün mütemeddin memleketlerin ıtriyat mlltehassıslan, esansfabrikaları Hasan ko!onyasının enfes ve ruhnilvaz kokusu kar 

liı vehayran kalmışlar ve bu nefis Şark müstahzanndan külliyetli s;pariı etmektedırlcr. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zevatı Hasan kolonyası istimal etmek~ 
daima ve daima sahibini tebrik etmektedirler. Hastalara hayat ve tifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlannda bir hayat arkadaşıdır. fı 
mlltbit tenzillt yapılmışbr. 35, 60, 110, 200 kuruşluk ıişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. 

------------------------------------------------------------------------· 

.Arife lıammın isı.kraz eylediği mebaliğ mukabilinde 
id~ll'eıuiz uhclesirn.le vefaen nwfrug lıuhın.:n .\ksJrayda 
Alem bey maha1les:nde eski As ' ye hoca, ~·eııi _12 metre
lik raddede kain 1721 har:ta numarah ars uıın lıilmiiza
yt'de 25'; lira mukabilinde talibi uhdesine son ihalesi 
yap:lnn~tır. ~iedyune Ar:fe hanımın Lorç ald · ğı zaman 
Aksaravda harikzedelere mahsus bar\tk~Ji\ı:tlan .b~~iJ.lci 

U
· ıı .,.,.,, . '' .... • • 
:ıraKa)'l k~metg~\la göstermiş ise de meıl\uı· lıarak.alar 

ah: ren )·ıkı u:ı§ ve yeni ika ı.etg:Hu tla itlareye ihbar 
etmem!~ olduğum.lan ilaııen teulig\tt ifas:na meclıur:yeti 
kanuııive h:t~ıl olnıu!'tur. . . 

iı,\ıı tarilıilulen itibaren bir av zarfında nıedvuue \rJe . ., 
hamm idarf\ve nnıracaaıla borcu fülenıediğı ta"dirde 
t l:bi uhdesine tefviz muamelesinin yap.lac. ğı ıualum 
olmak iizere i~hu ihbarname il:\neu tel>ı.ğ ol;;uur. 

~mlak ve Eytam bankası 
tanbul şubesinden: 

Is-

Esas No. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Kerahk emlak 
Met"ki Ye nev'i Senevi bedeli 

ıc:uı 

Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 
binası müştemilatından altı adet oda 
Galata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 
b;nası müştemilatından depo 
G3lata Yolcu salonu karşısı atik mezbaha 
binası müıtemilitından 1 No. lı dükkan 
Galata Y o~cu salonu karşısı atik mezbaha 
binası müştemilatından 2 No. la dükkin 
Galata Yolcu sa!onu karşısı atik mezbaha 
binası müştemilatından 4 No. h dükkan 
Galata Yolcu salonu kartısı atik mezbaha 

780 

300 

350 

84 

120 

binası müştemilatından 18 No. la garaj 210 
Bala:a muharrer emlak bilmüzayede bir sene müddetle kiraya 

Terilcceğinden taliplerin ihaleye müsadif 1-7-930 salı günü saat 
on altıda şubemize müracaatlan. 

taşlık bir kuyu ve yetmiş arşın bah
çeyi havi muhtacı tamir bir hanenin 
tamamı. Fatma Cazibe H. 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 28 haziran 
930 tarihine müsadif cumartesi günü saat ikiden itibaren müzaye· 
dıye ~übqeret olunarak { muhammen kıymetlerini) geçtiği 
takdirde kat'i kararlannın çekilmesi mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur günde saat dörde kadar sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ve ıaat dörtten ıonra vuku bulacak müra· 
caatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlAke evvelce talip olanların 
kat'i karar etaaaında hazır bulunmadıklan ve baıka talip zuhur 
e>'f ediği takdirde evvelki taliplerin mOzayededen çekilmit 
addolunacaklan lOxumu ilin olunur • 

Ms ul mudur: Refik Ahmet 

1 6112 • l!radan 
ıhbaren 

14112 " 
6 ,, 
6112 ,, 
7112 " 

24112 " 
teminatlı cins 

. tık ve hafif 18 ,, 
Hanımlara mahEu~ dairede 

Mantolar 
Trençkot 

Twik lngiH..z cinıi kumaştan 15l/2 
tık biçimlerde ve son moda 

" Hanımlara mahsus teminatlı } 8 
cinı ve her renkte 
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Sa tam 
Yazı makin?31 Kullanılmış 

Remingc n markalı Türk'(e, ln~ilizc:? 
klAv) eli. idarede 1 J numaraya mürac11~ 

Satılık piyano-=-f. Rös;,:;;; 
markalı l\uruvaze bir piyano satılıktır. 
Atideki adrc~e müraca~ t:nrı. 

Ad re~ : Beyazıt l fasanpa~a simitçi 
fırını ~o'c\ağında e•kı adli~· e meslek mek
tebi hina•ı :\o. 4 tt': mukim. 

İs arayanlar 
iş aranıyor - Liseyi ikmal etmiş 

Almancay'a vakıf namuslu bir Türk genci 
iki ay müddetle münaı:.ip bir vazife an · 
vor. Arzu edenlerin Aksaray. Hasanbaba, 
kırıktulumba sokak 'No. ı c · HulO.sl ıdre· 
~ine tahriren miiracaatı. 

============================! 
Muhtelif 

Gaip aranıyor- Aslen i\Jeraşlı 
, ... Berut küçük 7.abit mektebindl'n mezun 
olup harbı umumiden enel Ahmedive 
mahallesinde sakin mütekait yüzbaşı lT~ct 
l\lehmet l':fendi o~lu Bekir Nazmi J<:ren· 
dinin Gazze muharebesinden sonra hıvat 
ve mematı meçhul kalmıştır. Tanıyanla.on 
aşağidııki acfre e bildirmeleri insaniyet 
namına rica o!unur. 

Meraşta hiıktlmet ci\'annda kAtip.:ı:ade ı 
!Okağında No 14 te Sabriye Aydemir 

Saadet yurdu - Galatadaf\öp· 
rübaşında Bosfor han No. 7 Emltk 
alım satımı, emlAk üzerine ikraz 
ve istikraza :tavassut. teminat ibraziie kt· 
ra tahsil edilit. EmlAk hakkında her ne\; 
teshilAt gösterilir. istişare meccanendir. 

' ,'' 1 ' ' ' ' ' ' .. ,ı ·ıı ·ı ·' ·ı t1 1 1 1 1 .ı "ti lı, !• ! 1 iııı 
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Maarif vekaletind 
1 - Orta taHsıl fnekte-pleri TUtkçe, Larih,oğrafiya ta~ı 

zik kimya, Arziyat dahil), Riyaziye, Fransızca Almanca, 1 
dikiş - biçki (Nakış ve ev idaresi dahil), musiki muallim m 
imtihanları açılmıştır. 

2 - Bu imtihanlardan Türkçe, tarih· coğrafya tabiiye, 
ye, ve ecnebi lisan imtihanları 6 Eylül 1930 tarihinde lıt 
darülfününda yapılacaktır. 

3 - Dikiş-biçki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde lıtanb 
muallim mektebinde yapılacaktır. 

4 - Musiki imtihanı 4 eylül 1930 tarihinde Ankara 
muallim mektebinde yapılacaktır. 

5 - Dikiş-biçki ve musiki imtihanlarına girmek istiyenl 
bir kız Senayi mektebini ve yahut bir orta mektebi ikmal 
şehadetname a!maları ve altıncı maddenin B, C, D, fıkral 
şartlan haiz bulunmaları lazımdır. 

6 - D.ğer derslerin imtihanlanna girmek istiyenlerin: 
A - Tam devreli resmi ve hususi veya Ecnebi liseler 

yahut muallim mektebinden mezun olmaları ve muallim 
mezu:m olanlann da en az iki sene muallimlik yapmıı 
şarttır. 

B - Yirmi yaşından aşağı ve kırk bet yaşından yukan 
ması, 

C - Muallimlik edebilmes"ne mani bir arizası olmadığı 
da mahalli maarif ldarelerindeki nümuneıine tevfikan f 
ve tasdikli sıhhat raporu, 

D- Bir cinayet cünha ile mahkum olmadığı hakkında 
hal şehadetnamesi ibraz etmeleri lazımdır. 

7 - Bu şartları haiz ve imtihana talip olanların 1-ağust 
tarihine kadar adresleri sarih yazılı bir istida ile maarif ., 
ne müracaat etmeleri ve istidalarına, mektep ıahadetnaınesi 
tahsil derecelerine ait tastliknamelerinin asıl veya tasdikli 
rile sıhhat raporlarını ve hüsnühal tahadetnamelerini ve 
maarif idarelerinden tasdikli ve fotoğraflı fişleri ile üç~ 
kartonsuz fotoğraflarının raptedilmesi lazımdır. 

8 - imtihanı kazananlar her hangi bir dereceli 
muallimlik etmemışlerse bir ıene müddetle her hangi bir 
receli mektepte 20 lira maaşı asli ile muallim muavini ola 
tihdam edilecekler ve o ders senesi nihayetinde talimatına 
ran muvaffak oldukları taayyün edenler muallim olacaklar 

JEOMETiR namzedi aranı 
Zonguldak ,·iJAyetinin Kozlu me\'kiinde vaki Türk kömür madenler 

Kandılli ocaklannda jctihdam edilen bir ecnebi Jeometir refakatinde ye 
üzere bir Türk jeometir alınacaktır. Şeraiti ayda seksen lira ücret ve ikanı 
ev ile tenvir ve te5hin ita edilecektir. Taliplerin kadastro müntesiplerin 
erazi rnesahasında ve harita tanziminde vukufu olanlar vera ]Aakal orta 
mezunu olupta hu gibi işlerde çalışdığına dair ve ika ibra~ edenler kab 
caktır. Bu şeııaiti haiz olan taliplerin Zunguldakta Ereğli hıvzai fahmlye 
ğüne v~ •eı:aikinin birer suretlerinin tevdii suretile müracaat eylemeleri lil 
olunur. 


