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Ali Iktısat meclisi 

Dün Ankarada ilk 
içtimaını aktetti 

Ankara, 1 (Telefon) - AH 
ikbaat mecli8İ toplandı. Celse 

lktıut Vekili tarafından açıldı. 
Reialiğe Huan (Trabzon) , reiı 
Tekilliğine CeW (lzmir) Beyler 

intihap edildiler. Bundan IODr& 

tqkil olunan Oç enctimen yann· 
dan itibaren ayn ayn toplana· 
rak fU Uç meseleyi tetkik ede
ceklerdir: 

ı - 19'17 ve 28 1eneleri te-
diye muvazeneleri. 

2 - liral kredi. 
3 - Tediye munzenaınm 

mahiyetine g6re ahnmumda 

lkt1aet veklll ŞeklP B. faide g6rillea iktısadi tedbirler. 

1 uring kulüpler kongresi dün 
ikinci içtimaını yaptı 

Murahhaslar ötleden sonra müzeleri gezdiler 
veSebremanetinln Adadaki ziyafetinde 

bulundular 

Murahhaslar llQzelerl gezerlerken 
le Beynelmilel T uring kuliipler ettirdiği müzakere mumda 
ODareıi ikinci içtimamı dlln mevzuu bahsolmuıtur. 

'-balı saat 10 da Galatuarayda Kongre azalan ~leden ~nra 
-1ctetıniftir. Bu içtimada riyaset 14,30 da mllzelen ~er, 
batih.bı yapılmıf, eski reis M6sy6 uat 17 de. de. husu~i bır vapurla 
lib.e,1 k'' d · k dilm' Adalara gıtm11lerdır. l>et mev un e ıp a e lf, Bu ıezintiden çok memnun 

Çe mOzakere ve k~bul olun- kaldıklannı a6yliyen marahbu
~ gelecek koogrenm Pragda lara Yat kulOblnde ... t 20 de 

kvarlaşbnlmııtır. Şehremaneti tarafından bir ziya-
dt. kongrenin bu ıene için Prag- fet Yerilmiıtir. 
. •itti mukarrer iken T&rkiye- Kongre azalan aaat 24 te yine 

b11ı 16-terdiği kıymetli misafir- hunat bir ••parla latanbala cl&l
h~erliiin bu teehhilril icap mllflerdir. 

·kibrit inhisarı 
1•"eçJilerle itilafname 

• 
1hlzalanmak üzre 

İlıt.~ara, 1 . (Telefon)- Kibrit 
,.:--rnı.1 talıp olan [sveç gru· 
"'

1 e 'tila ~ 1 fnamenin yakında im-
lQ ?ekleniyor. Grup hükümete 
~ lbil~on dolar yerecek ve in
J..I rı lf'e'me hakkını 20 sene 
ha~ olacak, aynca k2zancından 
~~ete her ıene hisse vere· 

60 Milyon 
Şose inşası için yeni 

bir Jayiha 
Ankara, 1 (Telefon) - Blltçe 

encümeni Nafia vekiletinin 60 
milyon liraya ~adar fOSe İnfUI 
taahhüdünde bwmunauna dair 
olan lAyihayı kal:ıul etti. Nafia 
vekili encümende Tiirk mlteah
hitJerinin yapbğı demiryollarmdan 
ll!emnaniyetle · bahsetti. 

Doatum 
Haber ald.irmıza g6re ZonguTdak meb 'o

su kıymetli ıairimiz Celil Sahir Beyin dnn 
gece Ankarada bir erkek evJidı dOnyaya 
gdmittir. Yavruya mes'ut ve uzun bir ba
yat diler, anne ve babasını tebrik ederiz • 

930 yılının en güzel 
romanı: 

Haydar Rifat B. Hapisanede 
Diyor ki : • Şimdi hapse giriyorum. 

Mahalle 
Bu kararın ne kadar yanlıı olduğunu 

er geç ispat edeceğim 
Kendisi, haplsanenln hastanesinde 

yatacaktır 

5 hazirandan itibaren 
V AKIT ta okuyunuz .. 

Dahiliye Vekili 
Bu akıam Anka

raya dönüyor 
Dahiliye vekili ŞOkrll Kaya B. 

don akıam aaat 18 de Til&yete 
gelerek bir mllddet metP ol
muıtur. 

Vekil Bey, don aabab da 
k6pr0ye riderek halkın para 
yermeden ~esini aeyretmit· 
tir. Şllkrtl Kaya B. bu akpm
ki ebpreale Ankaaya d6necek· 
tir. 

irtişa tahki-
kab yapıhrken 
mamunla r da D 

.birinin Tekili 
11fati1e verditi 
istidadaki yazı
larla aabık ye· 
dinci mnatantik 
Nlzım B.i tah· 
kir ettiği nok· 
taundan avukat 
Haydar Rifat B. 
hakkında tecil 
edilmemek aure 
tile verilen bapiı 
karan, dnn in
faz olunmuftur. 
hım teblii 

edildikten aonra 
mflracaat için 
kanunen muay· 
yen Oç ıtınlnk 
mGddet dnn ak- -
pm bitiyordu. 
Haydar Rifat B. 
dtln OD tıç bu-
çukta otomobille 

Maliye müfettişleri hapilaneye gel 
Ankua, 1 ( V aJat ) - Maliye mif, mndllr Ha

müfettitlerinin ,_.ilk mutat kon· lia 8. i g6rmüş, 
-

..... lııilıl8af ;tA._ mldclei - lMJHIM -- & hllpfMne ıc.,.. .... .ı. 
mOnaka-. m8iaJ9de bareirah amamDikte oldufu, eneli araya O. darde çeyrek kala adliye 
kanunlan meclilİn ıelecek içtima gitmesi icap ettiii a3ylenmİf, clau.ine plen Haydar Rifat B., 
devresine kalm.,tır. oradan adliye dairesine gİtmİflİr. illmat mllcldei amumiai Hikmet B.e _____ _.,..+ı4~ ... ----- hakkındaki illuun infazı için 

geldiğini anlatmıfbr. Bunun üze
rine resmi maa-1• ikmal edi
lerek, bapiaaneye jhderilmı, or.
d6rdll çeyrek geçe miiddetini 
geçirmek llzere bapisane kap.-

Esrarengiz cani 

Düseldorf katili tutuldu 
Cani demiı ki : " Şimdi beni bırakır
sanız , gene adam öldürürüm • Öl

dürmeden duramıyorum! ,, 

Cani Plyer Kgrtlen ve lmrbanlarından d6rdilnlln kafa taJı 
Deyli Ekspres razeteaİDİll pttırdOm. O orada beklerken 

Berlin muhabiri Duaeldorf cad111 bir kazma buldum ve bir çukur 
tlbretiai kaunan katil Peter kazdım. Çuk~ hazır olduktan 

K•rt ·ı hapisaned ....x. "•· 10nra Maryayı 6ldnrd0m ve onu 
u .. en ı e e JSVr,.... çukura attım.,, 

mege munffa.k ?lmufbır. K6rten bu cinayeti ile diğer 
K6rten zekı ~ır .•dam olduk· cinayetlerini hep soğuk kanblık

tan bqka seki bır adama ya- la itirfa etmiştir. 
kııan . cepheye ~e. aabipitir. Onun irtikip ettiği cinayetler 

Polisler kendıaıne Marya Hain tam albdır ve bütün kurbanlan 
namındaki kızı nasıl 6ldllrdilift· kadındır. Körten, dört kadını c!aha 
nü aoruyorlardL K6rtea fU ce 6ldürmiye teşebbüs etmiş, fakat 
nbı verdi: muvaflak olamam11tır. 

- .. Marya)'I ahp ormana Bundan baıka K6rtea 1926 

1930 
_Daktilo kıraliçesi 
En seri, ve en do(Jru 
yazan daktilografı 

seçmek için gazete-
mizin açtı(Jı müsabaka 
Bu mtbabalcava TiJı~e 
J'autnlarü,Franşızca J a
zanlar da i~iirak edebilir 

l,tırık l9in mürıcaıt eden
lerin isimlerini ne,re d .. 

vım ediyoruz : 
16 - Ticaret mektebinden 635 Hay

riye H. 
1? - Ticaret mektebinden 608 Se-

niha H. 
l8 - Üsküdar Sultantepede Kevser H. 
19 - Kuzguncukta Necdet H. 
20 - Ticaret mektebinden Mesude Jl 

da bir erkek çocuk ile bir kız 
6ldürmekle mllttebimdir • 

Körtenin ktndi ifadesine ga
re pyet kendisi tevkif edilme
mi, olsaydı, yeni cinayetler de 
irtıkip edecekti. Çnnkn başka 
türlil yapamıyormuş l Adam al
d6rmezse çathyacak gibi olu
yormuş l 

Halk, bu adamın öldtirülmiye
rek bmarhaneye g6nderilmeaiıı

den endişe etmektedU. 



~ 2 - V AKIT 2 fi.zir.an 
smdan girmiıtir. 

Haydar Rifat B. bapisaneye 
gelirken yanında katibi ile diğer 
bir zat vardı. Gazete fotoğraf 
muhabirlerinin objektifleri üze
rine çevrilince, gülümsiyerek 
" Bu da bir hatırat " demiştir. 

Haydar Rifat B. hareketinden 
ewel kendis le görüşen muhar· 
ririmize şunları söylemiştir. 
-Şimdi hapisaneye gidiyorum. 

Ha\clnmdaki tasdik karannın 
nekaclar yanlış oldujuau ve 
bunun mutlaka tashih edilece
gmı biliyorum. Fakat, yirmi 
ı.. üııliik mahkümiyeti ilunal et
tikten sonra bunu ispat edece· 
ğim. Şimdi hasta bulunuyorum. 
Kanun, bana herhangi bir has
tanede tedavi edilmek hakkını 
verdiği halde bu hakkımdan 
istifadeye IDzum görmüyorum. 

Y ann Aakarada devam edi· 
lecek olan muhakemeye bu va
ziyet dahilinde bittabi gidemi
yeceğim. 

Diier taraftan Haydar Rifat 
B. ıu izahab vermif tifr: 

- Mahk6miyetim 20 ~dar, 
yazaldıiı aidi 2S de;il. ukiıe
hirden ıelen telefonlar, telj'l'af
lar ve aihayet davetiye de biy· 
Je a-hteriyor. 

Aziz Tekilim Hüanü bey dün 
telefon etmif; ilimı okudujunu, 
hozukluldannı aaymlf, d6kmüı 
ve diğer Yekilim F erera bey de 
tetkik eclerek hemen beraberce 

.ıaıaıma bir iatida vtrilmiı, zımnında 
bu yirmi İlinlO'k ilamı iptal ettir
mek üzere m&masil mahkumi
yetlerde kanunun en münasip 
bir surette, bele hasta bir avu
kata verebileceji dört ay imhal 
hususunun tatbikini ve vaziye
timin tesbiti için tabibi adlinin 
yollanmasmı istemiflerdir. 

Halkın menafii ile bir çok ala
kası olan bir •vukata verilme
yip de mehil kime verileceldir ? 

İşte avukatlarımm istediği bu 
haktır. 

Tabibi adli geldi. U2un uzun 
muayene etli. En maı uf mütehas
ııslarca muaaddak hastalaiımı 
elbette teyit eder bir rapor ver• 
mişler,di,. 

Ben ~ğlik iı ,sevmem. Bu 
sebeple dün v~kulerim İsmaıl 
Sıtkı ve Hüsnü, ve F erera ve 
lrf;aD Emin beylere müıterek J>ir 
naektµp ~Jtzdırd11ıı. Hec ne Jı.al
de de olsam hapisaneye gidece
ğimi ilaı:µ aleyhine kendilerinin 
müuıip gördükleri yollara mü
racaat etmelerini, ben yirmi gün 
yattıktan sonra hükmü temyiz
den dört gün evvel verfüp 
ilimı lstanbula getirilerek neti
cui bana 29 da tebliğ ettirilen 
böyle bir ilim hükmünce yirmi 
gUn yattıktan sonra da onun 
bozukluğunun silbutu ile hem 
mahzun hem de mnteselli ola
bilcceiimi beyan ve kendilerine 
veda ettim. 

- Bir ıcıete pasaport istedi
ğini1 i yazıyor ? 

- Harice fılin çıkmam. Dok
torlarımıza tam bir emniyetim 
vardır. Hem şimdilik burada 
görülecek bir vazife de var. Mü
teakıben çok zaman olduğu gibi 
bu sene de j'itmeme müsaade 
edersiniz 1 

Tabibi adli tarafından dün 
yapılan muayene neticeıinde 
Haydar Rifat beyin hastahimın 
hapisanc hastanesinde tedavi 
altına ahnmak suretile hapi.Jane 
mani olmadığı şeklinde rapor 
verilmiıtir. Kendisi, hapsine 
hastaneainde birinci koğuşa 

yerlettirilmişti r. Bu koj'uıta 
istiklal mahkemesinde mahkum 

0~19 
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'ska/\n 1'şler1· Köylüye para G Kendi•i~:.k~"~h!~;ü;~:" g•llf 

Y enider. 10 mın
taka teekil edildi -·-Yeni teşkih\t nüfus mü
dürlüğüne raptofundu 
~nkara 1 1 ( Telefonla ) -
lskin umum müdürlüğü liğv 

edildiğinden bugünden itibaren 
nüfus müdürlüğüne merbut bir 
şube tarahndan iskan itleri 
tedvir edileceif;tir. Yeni teşkiLit 
yapı !mııtır. Bu tqkilita göre 10 
iskin nuntakası ihda.s eJiJmiftir. 

Mıntıkalar ve müdürleri fUD
lardar. 

Konya mıntakısı: Burdur, 
Isparta, Nide, Afyon, Aknray 
Yiliyetlerini muhtevidir ve mü
dlirlüjihle sabık iakin müdür~ 
lerinden Macit Bey tayin edildi. 

Edirne mıntakaıı : Kırklareli, 
Tekirdajı, Çanakkale villyet
Jerinden ibarettir, mfidürlüğline 
Tekirdaj iskan müdürü Tahsin 
Bey tayin olunmuıtur. 

latanbul: lzmit. Bolu, Zonıul
dak vilayetlerinden ibaret ve 
müdürü Karklareli müdürü Cemil 
Beydir. 

Adana : Mera,, Mersin, Cebeli 
berekd, lçel, Antalya, Ayıntap, 
Malatya viliyetleı inden ibaret 
ve müdürü Ayvalı iskAn miidOrli 
Ekrem beydı r. 

Ankara : Kastamonı, Çorum, 
Kırıehir, Sivas, Yozgat, Çankın 
viliyı:tlcrjpdtn ıbard ve ınüdü· 
rü Kamil beydir. 
· Balıkesir : Burıa, Kütahya, 

Bilecik, Esk~eh ir v !ayetlerini 
muhtevi ve müdürü Bursa mü
dürü Halt beyd.r. 

lzmir : Aydın, Den zli, Mujla, 
Manisa vilayetlerini muhh. vi ve 
miidürü lstanbul iskan mtıdürü 
tahtin beydır. 

Kars: Artvin, Beyazıt, Erzrum, 
Gümütane, Erzıncan vilayetlerioi 
muhtevi ve müdürü Kocaeli mü
dürli Remzi beydir. 

Samsun : Sinop. Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Amasya, 
Tokat, Ş. Kara hisar viJiyetlerini 
muhtevi ve müdOrU lımir İıkln 
müdürü tayin olunmuıtur. 

-~~---

Tekaüt kanuı-u 
Ankara, 1 ıTelefon) -Teka· 

üt kanunu liyihatı pazarteaı ,Unll 
mecliıte müzakere edilecektir. 

ı==------------------------olanlardan Uaaa&ttia B. le uki 
merkez kumandanı Saffet IMy 
de yatmaktadır. 

Haydar Rifat B. in vekilleri 
tarafından ceza usulnnnn 
bir maddesi mucibince &&arana 

infazını tehir talebile müd
dei umumiliğ'e vaki müra
caat kabul edilmemiıtir. 11'mın 
tebliğinden soara geçen üç j'Gn 
zarfmda halli lazım gelen miis· 
tacel ve mühim itlerin halledil~ 
bileceği noktai nazarında bulu
nulduğu anlaıılmlfbr. 

Haydar Rifat B. in rehataır.
lığını tesbit eden Ankara mah
kemesine gönderilen raporun da 
Tıbbı adli meclisince tetkik edi· 
lerek, raporda gösterilen huta
lıklarm hastanın mahkemeye 
ıe1meıine mıtni olacağı kaydile 
tasdik edildiği h •bcr nlınmtfbr. 

Bu s11bıh Ankata ceza mah
kemesinde c<' l5c açılınca, ıapor 
okunacak tar. 

'asıl tewzi edilecek? lk- azeteciler Bursanın Teş\>ikiyıo k~~:~ 
. b yuıu t t 1 · r · h . M garıp j,. aşk ınacarası 

rsa ven ı, ıza at verıyor uhakemeye dün den feci bir cinayet olnıuttur . . 
Aıllura, 1 ( Valut) - lktı•at d d d•Jd• dur· e evam e 1 1 Bu hadisenin tafsilatı şu . Je 

vekaletince yeni bir kanun layihası H · ıoı0° 
Bursa, 1 ( V k t ) G t asan oğlu Osman JJ o·ı;l 

hazırlanmaktadır. Layihanın en .1 . a 1
• - aza e- biri T eıvikiye ki5yiinde9 111 Jc 

.. h' dd 
1 

• cı erın mululkemesıne aabah saat ıı• 
mu ım ma e erı ziraat ban- d b la ld D a-ganın kızlarından FatmaY• ., on a aş nı ı. uruşma yapıl-

1 
. telllı 

kasının memuri.rı vasıtasile madan dava te.tıidinio kmnuıea o arak kizı babasından ıs ···oi 
köy,lüye farJı tevzi etmeaidir. caiz olmadığı hakkındaki Tem- fakat , kızın kendini sevrnedıf 
Bu hususta İktasat vekili Şakir yiz mahkemeainin nakız lc:ararı bilen pederi, bu talebe kart' 
B. ru izahatta bulunmuştur: okunduktan sonra ( fan Emin ret ile mukabele ettikten 5~

1 

- Şimdiye kadar köylü para B. müessir müdafaasına de.am kızının baıka birine verilecefP 
almak işinı gücünü bırakıp şeb- et.ıııeğe bafladı ve Akf8m, Jk- de ilave eylemİf. •r 
re inerdi. Yeni kanunda banka dam, Son Saatin askeri nqriyat Bu baberdon çocuk son deli 
memurları köylüye para ver- cürmünden beraetJerini istedi. rece meyus olmuf, kızı el t 
mck için gideceklerdir. Bu layiha Bu sırada Şehremaneti avu- kaçırmamak için aıklarının 111 

k . .ı·1ıte' 
bu ae.oe ,,Jcacakbr. atı Rami B. zabıtların yeni tekrıbıl olduğunu söyleuı . t' 

harflerle tutulduğunu ileri slire- başka bu kızla sureti husu11! --- -
Bir hoca 

E~hi h1Jrfl~rı okuttuğund1Jn 

m•hl. ılm oldu 
Manisa 1 (Yakıt) - Soma 

kaza•nda eski harleri okutan 

Aıiye hoca ile damadı Kazımın 
bügftn muhakemeleri yapıldı. 

Asiye hoca ve damadı otu
zar lira ceza ile bu hocaya ço-

cuklarını gönderen talebe veli-· 
leri üçer giln hapse mahküm 
oldular. 

Müstakil l9essamlar 

Ankara sergisi dün me
rasimle etçıldı 

Ankara 1 (Telaf .. ) - Mmrt • 

kil resHm •e heykeltıra~lar 
serg:si Türk ocağında Maarif ve
~il. tarafından muvaff akiyet te
mennisi ile açıldı. 

Merasimde bazı ıefirler, meb'
mılar •e maarif erkanı hazır bu
lundular. 

Eserler az olmakla heraher 
sergi umumiyetle takdir olun
maktadır. H.le Asaf baı11mua 
Ismail Hakkı bey portresi, Mu
hittin Sebati beyin bir f Ortresi 
çok takdir edileli. -----
İstanbul radyosu 

Aokara, 1 (Telefon) - Fli.,. 
Radyo titketi lstanbul radyo-

IUDU ifletmek Uzere temaslarda 
IHilunıyor. Bu temaslar netice· 
ı.•if, mukavele imıalanmııttr. 
firlcet yakmda faaliyete geçe
celdir. 

Frcn111 .. hıı11n .. milıl'I 
11'1.11nda 

Pırjs, 31 ( A. A.) - Amerikan ~aze· 
teftrinden biri .Bizerte limanında hir Fran
sız ,.., bir ltıl~ın gemisi arasında hir ha· 

diıe çıktığına dair bir haber ne~retmlftir. 

&hri) c nezareti bu hadi e hakkında aat 
2 1 e kadar hiç hir malömıt ılmadığını 

be~ın etmektedir. 

lotı d6v0tü kılkıoık mı? 
!\1e1un, 31 (A . .'\.) - Rop;a dö' üş ii 

nün menedilmesi için ~ ann :ıaat ı .5 te 
büyi.ık bir n üma~ iş ) apılacakrır. 

Bir trın kızı11 
l\lo ntereau. l ( ~. A. ) - Ri r trenin 

İki u r;onu saııt 22, 1 O dı yoldan çı\,;mış 
ve tımaınen har•p olmuştur. Birinci , a· 
gonuıı enkıtıı al tı ndın ulu olıral\ :- , c 
yaralı olırnık ı.i ;:ere birçoL: kim~eler ~·ıka

~· ık:ırılmı~ ıır. 

Hu kazanın topra l. çokm("'İnden ileri 
geldisi o) leni~ or. 

,\]mıtcrcu ır , 1 (ı\ . ,\ .) - ne miryollar 

kump:ııı' a-ı tarafın dan ne, redilen biı teb
li~c ~ore dun ' uk ııbulan ş mendı fcr kat.a · 

tındıı 7 \:iti olnıu :- 8 kiti de ., arılan mı , ttr. 

rek mftdafaaların tahriren yapıl- de münasebet erde bulundui"' 
sıı 

masını talep etti nu da halle arasına yaymıt 

Müddei umumi icap edeTse menfur pyia üzerine ~ 
müdafaaların gece yansına kadar ıeref ve iatikbalinin mab~ 
bile sürebileceğini aöyledi. diğini haber alan kızda çoP"• 

Mahkeme bu hususu tetkik karşı milthit bir kin ve iııt~• 
ederek zabıtların ağır yürüme.si hissi uyanmış .. 

eababı mucibesile müdafaaların Aradan epey zaman f~ 
tahriren yiılpılmaımı ve davanın bundan on iki gün evvel 0~ 
7 Hazirana talıkini kararlaştırdı. civar köylerden birinde ik,... 

Çiftçiye para 
\'eni layiha bu işi 

kola y1aştıracak 
Ankara, 1 (Telefon)- Ziraat 

bankasının çiftçilere ödünç para 
verme itini kolaylqtırmak için 
yaptığı layiha adliye encümeoin
uç ~rafUllhU-ft . Bir i:alm• 

resimler ve harçlarla Noterden 
sonra tapu idaresinde verilen 
takrir dahi kaldırılllllfbr. 

Milli iktıaat ve Tasarruf 
cemiyeti nede 

Ankara, 1 (Telefon) - Milli 
tasarruf cemiyetinin dlinkll mer
kez heyeti içtimaında bir ziraat 
kongresi hazırlığı için umumı 

kitibe .ellhiyet verildi. 
Kongra kıtm Ankarada tOp

lanacaktır. 12 klnunevvelde bq
hyacak olan tasarruf Te yerli 
mallar hafta.. için çok uaah 
ve genİf tedbiler almauftlr. 

Etimes'ut nahiyesi 
Ankara, 1 ( Telefon ) - An

kara ya tabi Ahimes'ut nahiyesi
nin ismi Etimes'ut olarak tesbit 
edilmiştir. 

Mübadillere bono 
Ankara, 1 (Telefon) - Mem· 

nu mıntakalarda kalan müba
dillere ait emlak ve arazının 
bonolarla ödenmesi layihası 
bütçe encümenince müzakere 
edildi. 

Ornıan teşkilatı 
Ankara, 1 (Vakıl) - Orman 

umum müdürlüğü 15,000 liralık 

bir tabıiıa tla büyük bir orman 
muhafaza tetkilitı yapacakbr. 

Ormanlat ımızın tamamile 
muhafazası için 4200 memura 
ihtiyaç vardll'. 

Den1iryol1arımız 
~nkara, 1 (Telefon) - Feyzi 

Pasa - Diyarıbekir hattında de
mir yolu inş.atına faaliyetle 
devam ediliyor . Mezkur hattın 
250 inci kılomelrtsı münakasaya 
konmuştur. 

Kayseri· Ulukışla hattı yapıl

dıkt:ın sonra Londra - İstanbul, 
Kahire ekspresinin Ankara 
Ka~ at"ri taıik ile geçm~si muh
temeldir. 

eden dayısını görmeğe gid~ 
kızın evi önünden geç~ 
mecbur olmU§, o sırada e~ 
penceresinde bulunan kıı, (1 

manın civarda dolaştığın~ gö~ 
çocuğa karşı be1lediği k~ 
intikam hiasi biıdenbire "-. 
yana gelerek çocuğa hitabı' 
...... uı .......... p,.liö-imi ve is~;~ 
iimi bildiğin, namus ve ~ 
limi mahvettijin halde hl1' 
pefimi barakmıyacakıın. » ~ 
'• odada uah duran filir 
kapbjı gibi çocuğu kal"" 
albndan yaralamıfbr. 

Bu hadise ilzerine etraftatl ~ 
tipoler mecruhu Bursa baıtl 
sine nakleylemişlerdir. o~ 
burada ancak beı alb 
yqayabilmiıtir. ,_il_ 

Katil kaz, zabata tara fi 
yakalanarak ciheti adliyey• 
lim edilmiftir. _/ 

Devlet bank;sı layib' 
encümende görüşüllıY" 

Ankara, 1 (Telefon) - ~ 
telit encümen Devlet baO d 
layihasını 41 inci maddeye "' 

.. k tt" E " .... ,.ı muza ere e ı. ncum~ ·~ı 

bankanm hiç olmazsa lAY' ~· 
mehaz olan ( Şili ) deki ~,c;ı 
müstakil olmasmı düşünmek 

Muhafız gücünÜ11 

8 inci yılı ,-
Ankara, 1 (A. A) - ~,.fı 

17 de isti~ lll sahasında '°" tef:t 
gtıcllnün 8 inci yıl d6nUı116 
edil mit-

Tetekkur t 0r1ıf~ 
'h•JI ~-

Oğlum Alinin elim \ C n•gı °"" t 

dola\ ısı le gerek cenazesine ıştit r.t'f" 
reks~ muhtelif suretlerle beY3~yrı .~ 
eden ehibbai muhtercmeye ayrı ,c•~"' 

. b taırııY ~1 

şükrana ımli:An ' e kudret u götıııtl 
ltıtfen takdir ,.c beni mazur . .,,~erı 

·ı ·· 1 • ü'· n ve ıtıırı ·"" arz ı e cum esme ş ıo:ra . i et'" 
min iblı\ğına ceride! Ali) eJerırı rı 
tunu rica e~ lerim efendim· ti 

U·tC 
Nafia sabı1' ırı 

J lift 
BurhaftÇ•· 
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Yeni kadrolar lngiliz gazeteleri arasındaki yar;s Darülfünunda bir ihtilaf 

Hukuk fakültesmdeki intihapla Tahlisiye idaresinde de
ği. iklik1er var 

BErem memur meeşlarınde 
gelecek sene muteber olacek mesele tekrar tazelendi 

- - - - -
Tahir 8. in fakülte riyasetinde ipkası fakülte 

meclisinin eski nokta· nazarlarında israı 
ettiğini gösteriyor 

Hukuk fakültesinde dün müd· 
deti biten reislik intihabı 

Yapılmış, reis Tahir Bey, 21 
~eyle ve ittifakla tekrar reisliğe 
~iltihap edilmiştir. Tahir Bey, 
~r. ne kadar, üç senedir bu 
~~kun altında çok yorulduğun
~ ·n Ye istirahate ihtiyacı oldu
fUnd•n bahsederek itizar et· 
~it~ de, reisliği kabul etmesi 

uauaunda çok ısrar edilmiı, 
•l'h 1 •yet Tahir Bey de, şahsına 
f6aterilen fevkallde itimada te
ltkkor ederek rf'isliği kabul 
etltti•t' v ır. 

intihabın bu suretle neticelen-

~'•.~ne Darülfün~n mu~itinde 
Uyuk bir ebemmıyet verılmek

\edir. Zira Darülfünundaki ııla
"-t nıeseleıinde Tahir Beyin ri
~t ettiği Hukuk murahhasla
rıJe divan arasıncf a tatbikatı hu 
~llliıye ve cezaiye derslerinin ıl
~llıı ve iktisat dersi ve bir ec
ftbi rnUderris getirilmesi mese
Hleri etrafında bir ihtilaf çıkmıf, 
I Ukuk mildderrisleri Lu teklif-
erj kabul etmc!mişler, ancak di-

.ıanir .8. 
.. ın ekseriyet kararile iki der

:>uı ilgası karar altına alınmıştı. 
Binaenaleyh Tahir Beyin tek

rar intihabı fakülte meclisinin 
bu hatlı hareketi tasvip ettiğini 
bir daha meydana çıkarmıştır. 

Darülbeda yie yardım 
Mcıarif vekalet· u ene 

10000 lira verecek 
Bir taraftan da detteıdarJık üç senelik 

kazanç vergisi is •yor · 

ruı~r111bedayi rejisörü Ertuğ
diiril "?sin, Konservatuvar mü
Dar"'l~1Ya, cemiyeti belediyenin 
ınur \ eda.yi ve Konservatuvar 

•••be h · d Aptülk . eyeh azasın an 
gü •dır ve Sadi Beyler bu-Deh An~araya gideceklerdir . 
\' erdarbk geçende Konservatu-
ara rn.. d k ı·k aat uracaat e ere p a 

k 1
f 1ndan bir kaç bin lira 

•ıanç ve . . . . . K •t rgısı ıstemıştı . on-
tvatuva 'd . k d' .. ticar t r ı aresı, en ısrnm 

~ltned~~~n~ olmadığını, ticaret 
llok ıını, halk farkılarını temim 
c;

1 
tasından bunları piiğa aldı

~ nı a·· 1 
11 • oy t yerek bu vergiye 
ırat t . 'r e mıştır. Defterdarlık bu 

ı ırazı d" l d" - . d K 
\> ın eme ıngın en onser-
•tu\'•r .. d.. .. b h A mu uru u ususta 
d.rıkarada maliye vekaleti nez· 
ınde letebbüsatta bulunaca!<tır [) . 

l:> dterdarlık ayni zamanda 
t arnıbcdayi müdürlüğüne mü
diltaat ederek bu müessesedt:n 

b~d~•z~nç vergisi alacağını 
t~tk~r~ı~, üç senelik hesapların 
lt b~kını istemiştir. Darü]bcdayi 
ol~ 1!evi bir san'at müesssecsi 
o} Ugu ve ticaretane mahiyetinde 
ta~:~•iı için defterdarlığın bu 
0u ı doğru sayılmamaktadır. 
\1 hu.us için de Ankarada 

•arif ı· k-ı 1 • l\t d' ve ma ıye ve a et erı 
lac~nde teşebbüslerde bulunu· 
~ty' tır. Ayni zamanda Darülbe
Ya 1~ Maarif vekaleti bütçesinden 
Qı r 1111 edilmesi kararlaştırıJ-

ıştı. 

,._ Darülbedayiin rejisörü ve 
d \lrakabe heyeti azası Ankara· 
a b 

lt u rnesele hnkkmda da 
f'f :kaslarda bulunacaklardır . 

Oaıetin yeni sene bütçesi 

B.M.M. tarafından kabul edıldiği 
için maarif vekaletinin pek yerinde 

olan bu yardımı bugünlerde 

yapabilmesine int!zar olunmak
tad;r. Dariilbedayie İstanbul 
şehremaneti tarafından vcrillen 

tahsisata eskisi gibi verimekte 
devam olunacak, Maarif veka-

letinin munzam lıi mayesi mü

esseseye ayrı bır kuvvet verecek
tir. 

Ertuğrul Muhsin Bey dün 
kendisıle görüşen bir muharriri

mızın bu husustaki sualine: 

"Ankarada bir kaç gün kalıp 
Maarif ve maliye vekaletlerile 

Darülbedayii alakadar eden bazı 

meseleler hakkında temas ede

ceğiz,, demekle iktifa etmiş ve 
Darülbedayi san' a~ karlarının 

son turnesi hakkında fU ma
lumatı verm :ştir: 

- Buradan Ankaraya git· 
miştik. orada gördüğümüz rağ-
bet ve iltifattan çok mütehas

sisiz. Oradan Eskişehire geldik 
Eskişehirde yalnız bir temsiİ 
verecektik ; gösterilen umumi 
arzu üzerine dört temsil verdik, 
Adana ya geçtik. 

Adanada on temsil verilmiıtir. 
Kıbrısta Le fkoşedc biri fakir 
Tiirk tız an yl•rdu menfaatine 
olmak ÜZ< r on, Magosada üç, 
Larnakada, Limasolda ikişer 
temsil verdik. Kıbrıs konsolosu
muz Asaf Beyden gördüğümüz 
kolaylık ve dostluk bizi çok 
memnun ve minnettar elti. 

Kıbrıstan Antalyaya geçtik, 
üç temsil verdik, arkadaşlarımız 

idare bütçesine ait ba.ıı iza
hat vermek için Ankaraya gi
den tahlisiye umum müdürü 
Necmettin B. bugün tehrimize 
dönecektir. 

Aldığımız malümata 16re tahli
siye lqkilltında bu ıene bazı 
tasarruflu :yapılmış ve tekiller 
değiştiril miştir. Bu meyanda 
merkez idare kadrosunda bir 
kısım memuriyetler ilıa olun
muşl ur. 

Diğer taraftan Karadeniz: E
reğlisinde tesis olunacak roket 
mevkii için yeni memur alınma
sı kabul ed:lmiı aynca yeni aiı 
diidükleri teaiı edilerek memur
lar tayin olunması kararlaftırıl
mıthr. 

Levazım nıUdUrlOğft kadro
sunda yeniden on iki ve on beı 
lira ilcretli mernurluklar ihdas 
olunmuştur. Bütün kaptanlara 
ve seyyar sıhhıye memurlanna 
cüz'i zam yapıldığı gibi Ereğlide 
yeni yapılacak roket mevkiinin 
memur maaşları 65 ve 55 lira 
ilzerinden tespit edilmittir. 

Tahlisiye idaresi memurlannın 
baremi gelecek seneye bırakıl
mıştır. 

~----~~~.,_ ____ __ 
Ticareti Bahriye 

mektebi -iktı~at Vekciletı mektebin 
teşkilatını iev$ie kar11r verdi 

İktj~9t vekct,l~r yeni ıenei 
dersi)'.'e iptidasında Orta köyde 
(Ticareti Bahriye) mektebinin 
leyli olmasını kabul etmit ve 
kadro ona göre tesbit olunmuş
tur. Yeni kadroda Avrupadan 
ecnebi muallim celbi için tah
s'sat mevzu olduğu gibi bilhassa 
lisan ' e denizcilik hususuna 
ehemmiyet verilmeıi kararlaştı
rılmıştır. 

Mt•ktep müdüriyeti talebenin 
istirahati için mektebin bulun
duğu Çırağan saray binasının 
bir kısmının tamirini düşünmek
tedir. 

şimdi İzmirdedirler, orada beş 
temsil verildi, beş tenııil daha 
verilecek. 

- Birkaç san'atkirın Darül 
bedayiden ayrıldığı doğru mudur'? 

- AmalörJerden T alit Bey, 
Darülbedayiden çıkarılmadı, in
zibati bir lüzum üıerine kendi
sini lstanbula iade ettim. Bunu 
müteakip Halide Hanım bize 
haber vermeden bırakıp geldi. 

- Hazım Beyin de ayrıldığı 
söylenildi ? 

- Doğru değildir, nıevzuba
his de değildir. 

- Raşit Rıza Beyin sahneye 
avdetini nasıl kartıladınız ? 

- Memnuniyetle... Raşit Rıza 
Beyin Darillbedayide de yeri 
hazırdır, onu aramızda görmek 
de bizi sevindirir. 

Ddnhd konser 
lstanbul konservatuvannın 

bir senelik mesaisi muhassala
sını lstanbul halkına göstermek 
üzere Tepe başı tiyatrosunda ter
tip edilen konserlerin üçUncOın 
ve sonuncusu dün verilmittir. 
Dünkü konserde bir çok ecne
biler de bulunmuılar, Türk kon
servatuvarı talebesinin Garp 
muıikisinde göıterdikleri muvaf
fakiyeti takdirle karplamıflardır. 

J 

"Deyli Meyi ,, tayyareci Mis 
Consona 80,000lira hediye etti 
Londradan Avustralyaya giden kadan tayya
reci hatıratı için ayni gazeteden belki bukadar 

daha para alacaktır 

., Consonun anası, babası, kardeıleri Devli Mevlin 
Londradaki idarehanesinden Rvustralvadaki 

kızları ile konu~uvorlar 
Mis Ami Consonun bir tay- ettiğini ılSylemiı, va bu para ı le 

yareye yalnız başına binerek ne yapacağını, sormuı, Mis Ami 
Londradan A vustralyaya kadar bu hediyenin gazete için bir 
seyahat etmesi, kadınlık tari- külfet teıkil ettiğini, fakat herhal-
hinde ilk defa vuku bulan bir de onunla yapılacak bir iti bulu-
hadisedir. İngiltere efkarı umu- nacağını söylemiştir. 
miyesi bu hadiseye karşı büyük Mis ~mi nihayet 24 hazirana 
ve heyecanlı bir alaka göster- kadar logiltereye avdet edece-
miş, gazeteler, bu İngiliz kızının ğini bildirmiş, bunu müteakip 

(Deyli Meyi) gazetesi onu tayyare 
yol tebassüslerini almak için muhabirliğine tayin ettiğini söy-
birbirlerile müsabakaya giriı- lemif, Miı bunu son derece 
mitlerdir. Bu müsabaka nihayet memnuniyetle tellkki etmiştir. 
Deyli Meyi gazetesi tarafından Mis Aminin aldığı hediye ya-
kazamlmış, gazete Mis Amiye lınız (Deyli Meyi) gazetesinden 
seyahatini muvaffakiyetle yapbğı değildir; herkes, her fabrika, 
için 10,000 isterlin hediye ettik- her ~nessese kendisin~ 4edix~ 
ten baıka onun teliassUılerim vermış, gramofoncular gramo· 
de aynca satın almıştır. fonlar, plaklar, maden işlerile 

Deyli Meyi gazetesi bir takım mqgul olanlar madenler, banka 
tertibat alarak, Misin Avustralya- sahipleri çekler, elbise mağaza· 

ları tuvaletler, saat fabrikaları 
ya muvasaletini müteakip, kendi saatler ve saire göndermişlerdir. 
tayyaresile Londraya ve kendi Genç kadının gösterdiği kah-
idarehanesine gelen kızın ana ramanhk, bu suretle ona istis
ve babasını onunla görüştürmüş- gar edilmiyecek bir servet ka-
tUr. zandırmış oluyor. 

Miı Ami He babasının (20000) --------
kilometrelik mesafeden birbir- • Vakıt ,, 1 gezen 
lerile g6rüşmeleri fennin bir mektepliler 
harikası olarak telikki edilmiı- Bakırköy (Dadyan) mektebi 

talebesi, müdürleri Ohanes B. le 
tirMis Ami evvela babası Ye beraber don matbaamıza gel-

mitle~, gazetemizin nasıl çıktığını, 
valdesi ile görlittükten sonra son sıstem tabı makinelerimizin 
küçük kardetlerile de g6riişmftş tertibatı ve nasıl işlediğini tetkik 
babası on• (Deyli Meyi> in ken- etmişler, verilen izahab dinle-
.. ine (10000) isterlin hediye mitlerdir. 

Geçenlerde Cenenede toplanan beynelmilel hukuku dnve 1 
kavaidinin kanun haline getirilmesi kogreıiae memleketimizden de 
Şurayı devlet reisi Nuaret Bey riyasetinde bir heyet iştirak etmişti; 
Avrupa fotograf ajanılarından biri tarahndan gönderilmiş olan 
yukarki resim bu kongred ı'ci Tilrk mtirahhaslanm gösteriyor. Otu· 
ranlar Nusret Ye Veli Beyler, ıağda ayakta duran Adliye vekaleti 
kalemi mabıuı müdürü Şinui Beydir. 



SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Yanlış yol! 
M e?'lekette spor işlerini 

ıdare edenler, son günler-
de yanlıt bir yola girdiler. Bu yo-

lun çıkmazlığını, hatta tehlikeli 
uçurumlarla çevrildiğini gösteren 

flama, Yunanlılarla yapılacağı 
ilan edilen maçhr. 

Gerçi hadisat bu maçı hemen 
hemen imkansız bir hale getirdi. 
Fakat bu netice, hareketin yan
hılığım silemez. 

Hep biliriz ki bugün Yunan 
lafı Türk nabızlarını hırçın vuruş
larla coşturur. Güzel Anadolunun 
Garp tarafında canavar izleri, 
namertlik eserleri bırakan bu 
sliril, yer yüzünde bir tek Türk 
kaldıkça affedilmiyecekür. Hnkü
metler fahıslannı feda etmiş 

adamlardan ibaret heyetler ol
duğu için, siyasi sebeplerle 
konuşup anlaşırlar. Fakat millet-
ler öyle değildir. Fransız hüku
meti, Kayserin elçilerile kırk 
sene görüıtü. Ama Fransız 

milleti hiç bir zaman düşmanlı
ğından vazgeçmedi ve Alzasın 
aşkını gönlilnden silmedi. Bugün 

Alman toprağının göbeğinde 
Almanyanın şahdamarlanndan 
biri olan " Ren ,, nehrinin kıyı

Jannda nöbet bekliyen Fransız 
askeri o milli kinin bilediği 
kılıçlardan biridir. Bir çok F ran• 

sızlar bu kırk sene içinde bir 
Alman eli sıkmamışlardı. " Prü· 

dom " gibi mütefekkir şairler 
hatta aşktan başka varlığa inan-
mıyan " MUse ,, bile « mukaddes
gaye » ı körüklemişlerdi. 

Bizim Yunanlılardan gördüğü
müz zulum ve şenaat onlara 
nispetle çok daha büyüktür. Bu 

kinin meşalesint söndürmemek, 
o kızıl aydınlıkla Yunan hudut-
lann kanlı bir projektör gibi 
ara~tırmak, bu milletin her 
ıubesine borçtur. 

Hili Ayasofya rUyası gören, 
daha dün T atavla yanğınında 
mefküre matemi tutan bir ırkın 
takımı ile lstanbulda maç .•. 
Buna nasıl tahammül edilir. 
G ~nçlerimizi idare edenler, buna 
nasıl razı oldular? lstadyom 
tehlikesi şöyle bir tarafa bıra-

kılsa bile, ben, kendi hisabımc.., 
kaldırım taşlarımızı, mübarek 
toprağımın teneffüs edecelderi 

havamızı, bunları ve vatana dair ne 
varae hepsini kıskanınm. Onlarla 
karşılaşmak lizım gelirse, favul 
ve hile kabul etmez yerleri, 
Dümeke, Milona, Çatalca mey
danlarını tercih ederiz. 

5ewaA 
l arım Oşır nnlk_ı : 

VAKiT 
2 Haziran, 1880 ......... -.............................................. . 

Şehremini devlethl Maz
har Peta Hazretleri ema
nete gelelidenberu tehri
mizin tanzifatma fevkal6de 
dikkat olunmakta ve hele 
yaz gunlerl tozdan geçilmez 
bir hale gelen caddeler sa-
bahtan aktama kadar sulan
dıGı ve mütarünileyh Haz
retlerinin yakında Emanet9e 
yeniden tefkilAta ve terti
bata muba,eret buyuracağı 
gôrülOp lf f dilmektedfr. 

1 
q 

Meraklı şeyler 1 

Kaçakçılık nasıl 
takip edilir 

Bir Franszz terzisi A .. 
merika gümrii(:Jünü 

dava ediyor 
Şimdiye kadar Amerikan tuhaf

lık ve garabeti olarak pek çok 
şeyler işittik. Fakat dün gelen 
Paris gazetelerinde okuduğumuz 
şekilde bir tuhaflık olabileceğini 
aklımızdan bile geçirmemiştik. 
Bakınız, nasıl: Nevyorkta bü
yük bir mada müessesesinin 
sahibi bulunan Madam Doce 
geçenlerde Parise gelerek 2 
milyon liralık elbise ve moda 
eşyası abyor, doğru Nevyorka 
dönüyor. 

Vapur Nevyok rıhbmına ya
naştığı zaman giimrük memurlan 
gelerek Madamın eşyasını tetkik 
ediyorlar ve ceza olarak tam 5 
milyon frank gümrük resmi 
tarh ediyorlar. 

Bu vaziyet karşısında Madam 
Doce şaşırıyor ve getirdiği mal
lar için niçin ceza kesildiğini 

soruyor. Memurlar Madamm bu 
iddiasına karşı eşyaların asıl 

kıymetini gfimrük idaresine eksik 
bildirdiğini söyliyerek Paristeki 
mağazanın bu eşyaya ait çıkar
dığı fa1Uraların birer fotografını 
madama gösteriyor. Madam hay
retler içinde derhal Par:steki 
mağazaya müracaat ediyor. Fa-

kat hayret! Paristeki bu müessese 
bu faturaların fotograflannı 
kimseye vermediğin ·ve liu 1~te-

r• bir !'1 yanhşlık olaeağmı Madama 
bildiriyor. 

Fakat Paristeki mağaza tah
kikat yaparak fatura kasasının 
kırıldığını ve faturaların Amerika 
gümrük memurları tarafından bu 
suretle ele geçirildiğini anlıyor 
ve derhal Nevyork gümrük ida
resi aleyhine bir dava açıyor. 

Bir yanlışlık 
Sabah refiklerimizden biri 

bundan birkaç gün evvel ec
zacı Sadi B. isimli bir zatın ce· 
miyet hakkmdaki beyanatını 
dercetmiş, bu meyanda Sadi 
Beyin '·eczacılar olmasa doktor
lar her gün bir adam öldürür
ler,, dediği iddia ve kaydolun
muştu. 

Bizim aldığımız malumata gö· 
re bbbi mahafilde haylı dedi ko~ 
duyu mucip olan ve bir fen 
adamının ağzına yakıştırılamıyan 
bu iddia Sadi Bey tarafından 
dermiyan edilmemis, kendisi 
yalnız cemiyetın faaliyeti hakkın· 
da tenkidatta bulunmuştur. 

Sadi Bey bu yanlışlıktan çok 
müteessir bulunmaktadır. 

~eni nıül~iye tayinleri 
Tevfık Hadi Bev Emniyeti 
umumiye mudücü oluvor 

Ankaradan alınan haberlere 
göre Emniyeti umumiyeye ait 
maaşın diğer müdiri umumiler 
maaşları haddinde tenzili hase
bile Emniy~ti umumiye müdürü 
Rifat Beyin Gazi Ayintap vaH
liğine ve Gazi Ayintap valisi 
Telat Beyin Mardin valiliğine 
Mardin valisi Tevfik Hadi Beyin 
de Emniyeti umumiye müdür
lüğüne ve lskin müdüril umumisi 
Hacı Mehmet Beyin de Manisa 
valiliğine tayinleri tekarrür et-
miştir. 

G~Li Si -,. 
GOZEL .. , 

Rahmetli köprü para
sına dair ..• 

S alaşlan ve çardağı kaldı· Muharriri: Ömer R•~8 
rıldığı için her iki başı da 

aydınlıklaşan köprüden elini, ko· 
lunu salhya sallıya, yaka dikit
lerimin sağlam olup olmadığım 
dµşünmiyerek geçtim. Her ne
dense, bugiln köprü bana zor
la kalabalık gibi göründii. San
ki Cenabı hak, köprü parası 

kalkbktan sonra İstanbul kulla-

Şeyhülcebelle karşı karşıya ... 
" Selahattine karşı bende~ yardıJ11 
mı istiyorlar ? Gidip onun kafasın• 

getirsinler ! 
- 52 - . .ıı· 

Şeyhin gözlerinde bu ,~efl bit 
•• 
IJçüncü kısım nna: 

- Yürtıyün kullarım! demifti. 
Bir arkadaşım, diyor ki : 
- Gece yansı köprü parası

nın nasıl kaldınldığını görmeye 
gitmedim, Fakat, her halde bu 
hadise Eminönil ile Karaköy 
arasmda, hiç olmazsa, bet da· 
kika fasıla ile vukua gelmiştir; 
bir tarafta herkes elini kolunu 
sallaya sallaya geçerken öteki 
tarafta tahsildarlar beş dakika 
daha yolculann yakalanna ya• 
pışmışlardır. Çünkü iki taraftaki 
saatlerin arasında her zaman 
beş dakika fark bulunur. .. 

Bir başka dostum da dedi ki: 
- Köprüye para vermek lı

tanbul halkının yıllanmış bir iti
yadıdır. Onun için bugün bu, 
kalkmış olmakla beraber yarın 
tekrar tesis edilse kimse yadır
gamaz. Bu münasebetle benim 
bir teklifim var: Şimdiden sonra 
hayır cemiyetleri menfaatine 
konser! balo gibi şeyler vermiye 
hacet yok. Arada bir köprll pa
rasını yeniden ihdas edip bu 
i~ aarfetmek fena ol-..,-. .. ,.. 

Bir Hanımefendi aynı bahiı 
üzerinde: 

- Oh, oh, dedi, şu köprU 
parasından kurtulduğumuza çok 
sevindim. 

Şimdi neyse ne; fakat ben 
mektebe giderken her gün kırk 
para vermek ağınma gidndil 

Az kaldı, "Hanımefendi, siz 
mektebe giderken köprüde 40 
para almazlardı ,, diyecektim; 
kendimi tuttum. 

lskenderonlu 
·bir genç 

Suriyede bir çok t~ca
vüzlere maruz kaldı 
Karabey zade Faik B. isminde 

lskenderonlu bir Türk genci 
ve zevcesine ait büyük bir çift
liği mahalli hükiimetin teşvikile 

Mürsel zade ailesinden bazı eş 
has taraf andan yağma edildi
ğini yazmıştık. Son günlerde 
bu gencin ailesi daha bir çok 
tecavüzlere maruz kalmış, basta 
kardeşi yaralanmış, üvey kızı 

Fikret H. öldürlllmüş, ve ken· 
disi emlakine tasarruftan mene
dilmiı. Hükômetimizin bu gen
cin dertlerile alakadar olması, 
düçar oldukları baksızhklan 
tamir ettirmesi şayanı temen
nidir. 

Lort Loyet 

Sinan 
Menşeini ve tarihini takip 

ettiğimiz Şeyhülcebel Sinan, 
bu sıralarda İbni Meymunların, 
Mehdilerin, Hasan Sabbablann, 
en mUbim ve en kuvvetli varisi 
idi. Onun da Hasan Sabbahınki 
gibi cenneti, bu cennet içinde 
hurileri, bu cennet ve bu huri
lerin aşkına hayatlanm istihkar 
eden fedayileri ve daireleri 
vardı. 

Sinan, kenarlan parmaklık
sız teraçada, iki asker oturuyor
du. iki yanda, saçlı, sakallı 
on iki dai dizilmişti. Karşısında 
amca zadeleri Melikeyi, Sultan 
Salihattin nezdinde sanarak ona 
tekrar babasına iade için Şey· 

· hin yardımını dilemeğe gelen 
iki genç kardeş, Zeydun ile Hal
dun ayakta duruyorlardı. Bu 
gençlere rehber olan Mesrure, 
Şeyhin karşısında secde etmiş 
sonra ayağa kalkmış ve ne ya
pacalarmı şaşıran, Şeyhi nasıl se
lamlıyacaklannı bilmiyen kar-
..ı.,.ı.-::-. ----.,,~----___'.. 

- . Efendiler, demişti. muaz
zam ve yüksek bir huzurda, 
Şeyhül Cebelin karşısındasımz, 
diz çökün· z ve secde ediniz ! 

Zeydun He Haldun biribirle
rine baktılar ve oldukları yerde 
donmuş gibi durakladılar. Bu 
simsiyah yığına secde etmek 
onların elinden gelemezdi. 

Haldun yalnız şu sözleri ke
keledi: 

- Bizi çok kıymetli mibman
nüvazhğıle karşıhyan emir haz
retlerini hörmet ve tazim ile 
selamlarız r 

Şeyhin sim siyah sakalı ile 
sim siyah abası arasında bir ses 
duyuldu: 

- Bana aslan postunu hediye 
eden gençler bunlar mı? Bun• 
lar benden ne istiyorlar? 

Mesrure cevap v~rdi: 
- Zatı Kudsiyetinize arzetti

ğim gibi bu gençler. ebedi 
cennete kavuşan selefimizi olüm
dem kurtaran yeğenleridir. 

Sivah sarığın altından fU ses 
duyuldu: 

- O vak'ayı biliyorum. Sele
fimi kurtaran o zat Emir Be
dildi. 

Mesrure bu sözlerden kuvvet 
almış gibi devam etti. 

- Efendimiz, işte bu iki kar
deş Emir Bedilin birader zade
leridir. · İstedikleri Selihattine 
karşı, yardımınızı temin et
mektir •.• 

Selihattin ..• 
Bir kelime simsiyah yılan gi

bi yığtlan kümeyi, yerinden kı
mıldattı. Seybin kafası dikleşti. 

MuhafazekArlarm batına ge9lyor - Benden nasıl yardım bek-
Deyli Meyi gazetesinin verdiği liyorlar?. 

malumata göre İngiltere muba- Mesrure tekrar cevap verdi: 
fazakarları fırgası teıkilit reisi - Snltan Salihattin, bu genç-
M. Davidson istifa ettiğinden lerin hemşiresini evinden kaçırt
onun yuine lngilterenin sabık mıf. Bunlar onu istirdat etmek 
Mısır fevkalade komiseri Lort istiyorlar, ve aizin yardımınızı 

Lo,edin tayini beklenilmektedir. diliyorlar. 

kadar olduğunu ifade e e 1o 
ışık pırıldadı ve ağzıııdaD 
sözler döküldü: . .ıt· 

- Bu hadiseden habetı~dili" 
Fakat bu gençler, Emir . bit 
yeğenleri olduklannı ne ile toJit 
edecekler ? Benim selefiot~ 
Bedile . bir yiizllk hediye e ;.ıı-t 
Bu mukaddes işareti tlf1.1.oıt, 
burada her hürmetle k~. 
ve her muavcnete nail ol"!~ 

Bu gençler, bu kudat fP"' 
taşıyorlar mı?. ıe' 

Haldun hemen ablmak ~., 
vap vermek, yümğü tqıd~ 
söylemek istedi. Fakat rA ~ 
onlara bu sırrı ifşa etme;öel 
sıkı fıkı tenbih etmişti. ~ 

O da hemen kendini t 
ve dilinden döklilmiye b .. 
sözleri yenerak cevap verdi:_, 

- Şeyh hazretleri, Arfl"(I' 
Emir Bedil bize bu yii%016 . .3-
recekti. Fakat biz bekli ye~ 
Hemşirenizi bir an evvel ~ 
dat edebilmek iç.in heme~ 
çıktık. Bu yürlik, her z 
emrinize imadedir. Biz Ol ~ 
ketimize döner dönmeı-~} 
şeyden evvel size bu f" 
.i.dPve calışacağız. .,A 

Şeyhin=1c:ata!iı gogsune of~· 
gözleri Mesrurcye dönnı~e 
dilinden kolaylıkla farkec:I' Ol 
cek olan bu sözler dökOldlgeti" 

- Ben bunların yüzilğU 00.~ 
diklerini zannediyordum. el~ 
için bunlann buraya ge}Oltı~..; 
müsaade etmiştim. Bu .~~t 
biliyorsun ki, dünyada, bit 
olmalıdır. bd 

Selefim öliiyorken '!"': I 
yüzüğün istirdadını vaııy'~fı 
mişti. Bu gençler geri döO~ 
yüzüğü getirip gelsinler. def,; 
o zaman onlara yardını e 

Haldun cevap verdi : ,,!~( 
- Şeyh Hz. bizim nıe tPlfd' 

timiz çok uzaktır. Attı'~ 
aylarca devam eden i$ ~' 
vardır. Gidersek gclrnedll'O' rr, 
şüphelidir. Siz bize yar ! ~ 
niz, biz de bu yiizilğilıı ı• . 

.. • • Ji( 
soz vennz. . ıv ~ 

Şeyh, sanki bu s&ıletl f'1e 
lcmemişti. Onun yalnıı 
kardeşlere döndü: _..cı ~ 

· - Siz Selihattine kSJ;ı, ı e., 
den yardım mı istiyorsutl si'· 11'~ 
Ala, bunun bir yolu v•rd~b' d 
niz Şama gidiniz. Ba~ IJ'J"-' 
tinin kellesini getirin1d',os1'11 
nasıl yapacağınızı • ~ 
size öğretir. ( piıffled': 

v·rtfi 
V AKIT iN T.41' ~. .. 
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1 Çocuk Sayıfaları 
Takdir varakası kazanan 

okuyucularımızın 

1 

~ııa:eu.e Şoförler Oç katil maznu-
lhbar Köprü zammı nu asılacaktı 

103 - Eyip Bahariye Yahçıkmazt No. 

2 de Zehra H 

isimleri 
156 - Aramyan ilk mektebinden So

na Gulbengiyan H 

Tahkik ediliyor 
Oonko sayımızda Pariste vefat 

eden Yunanlı Papanopulosun 
tereaeıinin veraset verğisini ka· 
Çlruıak için hileye tevessül ettik .. 
le · k 11 Ye Papanopulosun ansının 
lbGaJtınıan olup bu kadının kız 
kardeıi Leylayı mütareke aene-
1 • ttir ennde cebren tanassur e -
dikleri hakkında vilayete bir ihb~r 
••ki olduğunu yazmııtık. V alı 
IDU&vini Fazlı B. dün bu ihbar 
hlklanda demiştir ki : 

- İhbarın dine taallftk eden. 
kıınıı bizi alakadar etmez. Eğer 
bugnn tanassur ettirilmek ;çin 
tebir g6ren kimse varsa gelsin 
bize müracaat etıin. Veraset 
•ergiaiJıi tahkik ediyoruz. 

e~ 

emanette : 

Köprü parası 
Bazı dalgınlar para ha

zırladılar, fakat ·· 
Senelerdenberi çirkin bir man

tara arzettiği için kalkması 
istenen köprü müruriyesinin 
el'Velki gece yarısından itibaren 
kalktı~nı dünkü nüshamızda 
YaımıŞtık. 

Dünden itibaren köprllden 
herkeı aerbestçe geçmittir. Bazı 
dalgın kimseler köprüye yaklat
tığı zaman elini yeleğinin cebine 
atarak kırk para çıkanDJflarsa da 
etıki kulübelerle kurşuni göm
ckli.adamları göremeyince dalgın
lıklarının farkına varmışlardır. 

Dön sabahtan itibaren ve
saiti nakliyede köprü parası 

<>lnıak üzere otuzar paranın 
alınmasına başlanmıştır. 
h Tramvay biletlerinde sürşarj 

huillunmadığı için yolcularla 
et ·ı ç.ı er arasında ufak müna-

t aalar hile olmuştur. 
Otonıobiller, arabalar ve diğer 

Ve 't 
Ü 881 ten ayda muayyen birer 

erat alınacaktır. 

Nik8.h 
h karesi mebtusu merhum Fer
at Beyin kerimesi Nezahet Ha-

~nıla ~oralı Arif Paşa torunu 
. demh yüzbaşı Necati Atıf Bea 

Yın "k . nı ahları geçen perşembe 
iiinü kıyılmıştır .. 

Dirlik, düzenlik dileriz. 

lhtiyc:t zabitlerine 
dı A~sa,..ıy ask.. r:ık. Şutesi reislitin

t n.: Şubemizde mukavyet bilOmuın lh-
~~at zabitanının vokl~masına 1 haziran 
"'10 . . 

tarihınde ba,.lanacak ve 30 haziran 9 • 
f 
30 

da hitama ereceğinden bir ay zar
ında behemal şubemi;,,e müraeaatlan. 

::!!thaamıza gelen eserler: 

lt Kı~l hakkmda - Anka.ra Mer -
Nez hıfzıssıhhası müdür muavini Dr. 

t ub~ettın Be) kı7.ılın immünoloji ve mik-
0 ıyot ·· · " oıısı hakkında tabii bir eser neş-
~tro f ,ır; Alakadarlanna tavsiye ederiz. 

c· ~ Demirelin hikiyeJeri -
n '~e.n harbinde bir Türk kahramanının 
ltıc er Yaptığını, bir kişinin yüzlerce düş
r:.e anı nası) esir aldığını, hülllsa muhteıif 
,.... ~helerdeki Türk kahraman1ığı nı Aka 
'->Uııd .. 
,

11
. uıün bu kitabında okursunuz. Mu-
lltı Haht lcitapanesi çıkarmıştır. 

1~ Almanca-Türkçe yeni liıgat
ıtıuh . kelimeli ve en yeni tabirleri 
Lı tcvı. olan bu Almanca !Qgatı muallim 
•ıalit k· 
Aı· ıtapanesi çıkardı. Yazan Mehmet 

\uı Beydir; Yeni harflerin ilk kitabı olan 
CSctf tavsiye ederiz. 

istiyorlar 
Fakat sakın vermeyin! 

KöprU parası kaldırıldığı hal· 
de bazı şoförlerin köprtl zammıa 
nı, eskisi gibi istedikleri haber 
alınmııhr. Viliyet muavini F~zh 
B., köprii parası kaldınldığı için 
şoförlerin bu nam altında kati
yen para alamıyacaklarını s6y
lemiştir. 

Şoförler bu zamma sebep ola
rak, otomobillere yeniden resim 
konulduğunu, bi.·aenaleyh bu 
resmi de mOıterilerden çıkara
caklarını söylemektedirler. Hal
buki bu cihet nazan dikkate 
alınarak iki gtin evvel antre 
20 kuruftan 25 kuruta çıkarıl
mışbr. 

Köpril zammı iıüyen ıof6rle
rin seyri sefer merkezine bildi
rilmesi halktan istenilmektedir. 

Şerif B. 
Bir tamim göndererek 
arkadaşlarına veda etti 

Polis Müdür vekili Ali Rıza 
Bey dün sabahtan itibaren yeni 
vazifesine başlamıştır. Şerif B. 
devrü teslim muamelesini yap
mış ve bOtlln polis merkezlerine 
ıu tamimi gandermiftir: 

"Aldığım emir üzerine vazifei 
askeriyeme iltihak ediyorum. 

İstanbul zabıtası ile beraber 
bulunduğum üç sene zarfında 

bütün arkada~larımın uhtelerine 
mevdu vazifenin hüsnü ifasında 
gösterdiği gayret ve fedakirbğa 
takdirle teşekkür eder ve her 
işinizde muvaffakıyet dileyerek 
veda ederim. 

1 

H. Şerif 

K ü çük haberler 1 
Berberle~ cem.iyeti .~eyeti i~e~in~ 

hiç bır faalıyet gostermedi~ ıddıa 
olunarak 500 berber tarafından Ticaret 
müdürlüğüne şikAyette bulunulmuştur. 

y eni tertip tayyare piyanko biletleri 
üzerinde bazı tebeddülAt yapılacak 

bir keşidelik biletler kaldırılacağı gibi 
amortiıman taksimatı da değişecektir. 

E vkaf idaresi Yenicami meydanın-
daki cami divanna iIAn yapıştırıl-

ması ve seyyar satıcıların kaldırım üzerin
de durmasından Emaneti mesut tutmuş 
aksi halde meydana tekrar baraka yaptı
raca~ni bildirmiştir. 

5 eyrisefain id.aresi 12, .~irketi Hay· 
riye 15 hazırandan ıtıbaren yaz 

tarifelerini tatbika başhyacakur. Yalovayı 
iki vapur tahrik edilecektir. 

D ün ~abahtan itibaren adliyede z:a
hı tlar yeni harflerle tutulmağa 

başlanıniştır. 

U mum ~Ümrükler mildüru Ihsan 
Rifat Bey yakında şehrimize ge-

lecek ve cenup vi!Ayetlerinde bir teftiş 
seyahatine çıkacaktır. 

g eyrisefain idaresince Gillcemal 
vapurunun bu hafta havuza çekil

mesine lüzum görülmüştür. 

S inema ile ~-öyl~Jere zührevf hasta· 
lıklann gostenlmesi takarrür et

miştir. 

T ütün .inh~~ar idar~i seyyahin kon
F:resı munasebetıle T uring sigarası 

imal etmiştir. 

Türk ocaGında tatile mahsus 
lisan kursları 

Türkocağından: Yaz münasebeti!~ 
Ocaktaki lisan dersleri tatil edilmiştir. 
Buna mukabil mekteplerin tatil zamanına 
tesadüf eden 3 ay için yeniden lisan kurs-
ları açılmıştır. Bu dersler tamamen yeni

den başlıyacağt için şimdiye kadar kaydo
Junmıyanlar da bu fır.attan istifade ede
ceklerdir. Dersler 1 S haziranda başlıya
cağı için bu müddet zarfında arzu eden
lerin Ocak kitabetine müracaat etmeleri 

beyan olunur. 

F1Jkai hangisinin 6ld'flrdiJ~6 
1Jnl111ilamadığınd11n. onor 

sene '1e iplen kuriuldukar ! 
lstanbul ağır ceza mahkeme

sinde parasına tamah ederek 
Çatalcada Şerif ağanın kansa 
Havva hanımı, gece evine girip 
öldürmekle maznun Ali Başo, 
Hasan, diğer Hasan ve Stiley
man baklanndaki muhakeme bit· 
mif, karar verilmııtir. 

Maznunlardan Ali Başo ile iki 
Hasanın mfitterek olarak bu ci
nayeti İfledikleri ubit göriilmtiş 
idamJarı kerarlatbrılmıf, fakat 
Havva hanımı Uçünden hangisi· 
nin öldUrdUğtı anlaşılamadığın
dan, cezalan onar sene ağır hap· 
se tahvil edilmiştir. Süleyman, 
beraat etmit, serbest bırakıl· 
mqbr. Mahkibnivet karan ekse
riyetle, beraat kararı ittifakladır. 
Sand1Jl bede~tenl hadhe5i 

dav1Jsı nd4 ~hitler 
l.ıanbul birinci ceza mahke· 

mesinde dün Sandal bedeste
nindeki hadisenin muhakemesine 
devam olunmuıtur. 

Bu davada nıaznuo Fuat be· 
yin ihıan H. tarafından müza· 
yedeye konulan incili bir kravat 
iğnesine pey slırdilğü, iğnenin 
on alb liraya tızerinde kaldığı 
ve bu paranın iğneyi satan ih-
san H. a verilnıeai için mezat 
dairerinden kesilen makbuzu 
her nasılsa eline geçirerek üze
rindeki 16 rakkamını 1610' şek
line s \latak İliMtn H. namına 
bu parayı vezneden aldığı iddi· 
a olunmaktadır. 

Dünkü celsede veznedar Ni
yazı 8 . dinlenilmit , parayı ala
nın Fuat B. olduğunu çok para 
verdiği için yOziine bakbğını 
onun için tanıdığını söylemiştir. 

Kuyumcu Hasan 8 . in hadise 
etrafında mühim malumatı yok-

1 tur. Muhasebeci A\'Jıi bey Te

diye için verilen kAğıt kimin e· 
· ıinde ise parayı o alır. O zamana 

kadar usulil böyJe idi. Şimdi 
değiıti. demif, reis Vasıf beyin 

bir iıtizabına karşı ıu cevabı 
vermiıtir: 

- Dahilde bir sui istimal 
yapılmış olmasına inıkan yoktur. 
Heyeti teftişiye tahkikat yaptı, 

böyle bir ıey tebeyynn etmedi. 
Mahkeme, Ihsan Hanımla mü-

fettiş Cemil ambar memuru 

Hamit beylerin, Ayetullah, Ab
dilrrahman Ziya efendilerin p.· 

hit sıfatile celplen için muhake

meyi onbet haziran aaat on be
şe bırakmışbr. 

---~ee"'---
Son konser 

Konservatuar talebesinin se
nelik konserinin sonuncusu dün 
Tepebatı tiyatrosunda verilmiştir. 

Yalova ya giderken 
Emanet Fen heyeti müdOrü 

Ziya ve nezafeti fenniye müdii· 
rü Mehmet Ali Beyler dün sa-

104 - Samatya Demiryol caddesi No. 

26 da Akif B. 
105 - Kumkapı Terbiyei bedeniye 

kulübünden M. Zeki B. 
106 - Fatih Haydar yokuşu No. 38 

de Jsmail I Iakkı B. 
İ07 - Telgraf muhabere 

Abdullah B. 
kursunda 

108 - Unkapanı Jl.ıcıkadın mahallesi 
Topaç sokak No. 14 de Xecdet H. 

J 09 - Yeni poııtane karşısında No. 

30-32 de İbrahim B. 

110 - CelAlbey han No. 43 lbrahim 

Mustafa B. 
ı 11 - fatih Altav mahallesi No. 18 

de Eşref Arslan B. 
J ı 2 - M. Nihat B. ( adres eksiktir ) 
113 - Unkapanında Nazime Cemil 

Hanım. 
l 14 - Divanyolu Hasımlar sokak 

numara J 1 de Nasip Şevki H. 
115 - Kadınları çalıştırma yurdun

dan; Sadiye (116) Neriman ( 117) Fethiye 
(118) Bedriye (119) K. Ayşe (120) 
Naciye (121} Ma:dume Hanımlar. 

ı 22 - Babıali düyünu umumiye 

karşısında Halil Recep B. 
123 - Karagümrük 27 inci Uk mek· 

tebinden irfan Mustafa B. 
t24 - Eyip Bahariye caddesinde 

Reşat B. 
ı 25 - Eyip 27 ind ilk mektep sı

nıf 5 den 181 Selma Atıf II. 
126 - Fatih kııtaşında doktor Hils

nü B. hanesinde Reşit B. 
Beyoğlu 

127 - Bomontide Neslihan Recai R 
128 - Halıcıoğlu Şehbaz yokuşu 

No. 20 de Zülfükar B. 

129 - Kurtuluş cadde"-i Mandıra 
meydanı No. 9 da Suzan Adil H 

J 30 - Orta bahçe No. 56 da Halil 

Recep B. 
I 31 - Pangalu Dolapdere başı 16 

No. da 'Benan Husrev B. 
132 - P-angaltl Oolapdere başı 16 

No. da Haldun I lusrev 11. 
J 33 - Oımcı sokak No. 12 de Mı

gır Kamparyan B. 
134 - Şişli Selimzade apartımanı 

.No. ı 1 de Ertoğrul B. 
135 - Beşiktat Yenimahalle No. Side 

Fuat B. 
136 - Beşiktaş Ahba~ağa Ôzengi 

sokıtk No. l 7 de Adil Hayreddin B. 
l 37 - Beşiktaş Orta bahçede A 

Huriser H.. 
138 - Kasımpaşada Naci sefa B. 

ı 39 - ,, Dut dibinde Recep 

Bey. 
l 40 _ Gazi Oıman paşa orta mek-

tebinden ~173 Edip B. 

141 _ Aya11paşa num3ra 6 da Er-

den Muvakkar B. 

142 _ Galata Çeşme meydanı Ka

dı yoran r.addesi Eflttun Sokak numa

ra 3 de S. B. 
143 - Maçka caddesi numara 129 

157 - 1\Joda Sakızağact Şair Nefi 
50kak No. 5 Feyzi llamdi B. 

I 58 - Mühürdar Karakol sokak No. 
37 de Etil I I. 

159 - Yeldeğirmeni Tepe sokak N. 
56 l Iayriye H, 

I 60 - Muradiye sokak No. 6 Arme
nuhi Sedefçi yan I I. 

16 İ - Yoğurlçu çeşme caddesi No. 
21 Alis Gudikyan H. 

162 - Bahariye sokak 1\'o· 101 Za
bel Peştemelçiyan H 

163 - Sakız ağaç No. 21 Sare ~i
met 1 J. 

164 - Kızıltoprak ilk mektep 6 dan 
103 Sabire Haydar H. 

165 - Yeldeğirmeni No, 21 Sent 
Ômemi mektebinden i\'ennan ~ecip H. 

166 - Leylek sokak No. 55 Sen 
Joıeften Mücahit Bedi B, 

167 - YeldeP;irmeninde Senbönova 
mektebi talebe~inden Utant Bahaettin B. 

l 68 - Acı badem yolu No. 27 de 
Şaçiye Refik H. 

169 - Çilek sokağı No. 67 de lb
rahim B. 

l 70 - Kadıköy C.evizlik Hasırcı ha~ 
sokak No. 48 de Kadriye H. 

171 .... Kızıhoprak Kalamış Tevfik 
Paşa sokak Ro. 2-1 de Fikret Vasfi B. 

172 - Göztepe ilk mektr.p civannda 
kAtip Hiisnü bey köşkünde Yahya B. 

J 73 - Göztepe Sahrayı cedit Kayış 
dağı caddesi No. 139 da Arif B. 

174 - Göztepe: Enise Ferit Zühtü H. 
175 - Kadıköy Yeldeğirmeni Kah

ve sokak Miralay Suphi bey kerimesi 
Muall! H. 

176 - Kadıköy: Yeldeğirmeni Kah
ve sokak Miralay Suphi bey kerimesi 
Selma H 

177 - Fenerbahçe ikinci takım sol
açığı Suat B. 

B anliyö 

178 - Bakırköy Ra.rutane cadde~ 

No. 30 da Nezahet V~hhi H 
179 - Bakırköy Yenimahalle üçün· 

cü sokıık No. 30 da Muhterem Sabbur H 
180 - Yeşil köy Yakuıçu sokak l\o. 

1 de Selçuk Vıı.~fi 1 J. 
l B 1 - Yeşilkiiy istasyon caddesi No. 

90 da Armine Rafaelyan H. 
182 - Balıklı hastanesinde cerrahiye 

koğuşunda Anastas Nikolaidis B. 
183 - Halıklı ha~tanesinde cerrahiye 

lı:o~uşunda llri~to Kalıı.ngo~ B. -
184 - Bakırköy Yenimahalle Fırın 

sokak ~o. 26 da Nec!A I L 

[ Devamı yann'] 

,._-ııınıııtnııınıııııuıınııunınıınunıunınıııımııonınıırıııııuııımıu 

IOksfort mağazası 1 Galatada Haraccı so
l kağı No. 31 

1 Hallı lnglliz kumetla• 

1 
bulunur 

Sahibi : Sırrı ı 
.-ııııım11nnınıınır1111111M11111111111ll1ıaıııııııı1111111111111111111ıınırn 

Vam•k B. 
144 - Senjorj mektebinden !\Iuhsin lfrr!~~~~~--~~~~~~-

Abmet s. Bu akşam 
145 - Senjorj mektebinden HAmit S i nemalar t 

Ahmet B. 
ı 46 - Gedikpaşa Am~rikan mek-

tebinden Tayvi Ahmet l 1. 
Üsküdar 

ı 47 - Doğancılar Yeni yol No. 3 

r Behbude 11. 

1 

148 - ~rapıade Bı.rışık sokak !\o. 

27 Mayda l\.~mbaryan 1-1. 
149 - U. K, S. 41 Aliye Ragıp H. 

ı 1 :;o - Ü. K. S. 42 Hatice Ragıp H. 
l 51 - Ü. O. l\T. den 361 Mehmet 

ismet B. 
ı 52 - Üsküdar İhsaniye caddesi 

merhum Zeki paşa hafidesi Nejade 

Fethi H. 
Kadıköy 

Alkazar - Monte Kr•sto 

Asri - Kartiye laten 

Beşiktaş Hilal- Aşkın cazibesi 
Ekler - Sibirya 

Elhamra - İlk bust: 

Etuval - Cehennemden firar 

Majik - Sersen 

Melek - Para ve a~ 
Opera - Kadının harbe gid ~ 
Şık - Yeni F antoma 

Alemdar - çıplak &şıklar 

Süreyya .. Kadıköy,,-Cennet budu 

Bar ve M üzikho ller t 

bah Y alovaya gitmişlerdir. Dün Garden - Nandi Balet, Be1'efi, 
Ferit B. 

sabah iki büyük mavna ile te- 154 - Doktor Hikmet bey oğlu Vantura 

153 - Salkım sokak No. Talat 

mi:tleme kamyonlan ve bir si· Zeyyac I likmet il Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 

lindir makinesi. v~ bir parti da- 155 - Şevki bey sokak No. 41 , J ve Lidina Tars_o~ i 
ha amele gitmıştir. Nazaret Bohçelyan B. :ı~~-~~~~~=~~~~~~ 

:····· DARUTT ALİMİ MUSİKİ ·····: 
• • • • • • • • Her Cuma Ç U B U K L U da terennümıaz olacaktır . • • • • • • • • 
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Troçki i007 senesinde Londrada bir lngilizin Rus 

ihtil~lciJerine verdiği paradan bahsediyor 

i?u pıranın kimin urafmdan verUd;ğini lngilizJer merak ediyor 

M. Troçkinin "Bir Diktatörün 
istiJa ve sukutu,, namile yazdı-

ğı son eser, İngilterede heyecan 
uyandıran baz.1 fıkralan muhtevi 

görülmüştür. Bilhassa bir İngiliz 
liberalinin Bolşevik ihtilalini 

ihzara iştirak etmesi, İngilizler 
, üzerinde şiddetli bir tesir icra 

etmiftir. 

Mesele ıundan ibaret: 

Troçki 1907 senesinde, Rus 
Sosyal demokratların kongr.esi-

ne iştirak etmek üzere Londra
ya gitmişti, Rus sosyal demok
ratları içinde Bolşevikler mü· 
him bir kuvvet tetkil ediyor
l.ardi. 

T roçki eserinde bu kongreden 
bahsederken diyor ki ; 

" Kongre sosyalislere ait bir 
kilise içinde toplanmıştı. İçtima 

. son derece gürültülü idi. O za
man ikinci duma henüz hayatta 
ve ihtilal kuvvetleri ı.ayıf bir va~ 

ziyette idi. Bununla beraber 
İngilizler ihtilal hareketlerile 

çok alakadar oluyorlardı. İngiliz 
liberallerinden baulan kongre-

nin b•şhca azalarını davet ede
rek onları misafirlerine takdim 

_[ __ s_P_o_~ __ I 
Güreş 

etmişlerdi. Bu sırada ihtilil fırkas 
paraca sıkıntı içinde idi. A%anın 

geri dönmek, hatta kongreyi 
idame etmek için paraları yoktu. 
Bu mesele içtima esnasında mev-

zuu bahsolmuş ve bütün aza bir
birlerine bakakalm11la.rdı. 

Bu sırada İngiliz: liberallerin
den biri Rus ihtilaline 3000 al
tın ödünçvermeği kabul etmiş 

ve bu suretle bu buhran hallo· 
'Iunmuı.tuf• Faka bu borcu 
veren lngiliz bütün kongre aza

sının borç senedini imza etmeleri 
hususunda ısrar etmiş, bunun 

neticesi olarak kendisine yüzler

ce imzayı havi bir senet veril
mişti. Bu imzalar Rusyada yaşa· 

yan türlü türlü milletlerin lisan
ları ve harfleri üzere yazılmıştı. 

Rus ihtilaline borç para veren 
İngiliz, gerçi uzun bir müddet 

beklemiş, fakat sovyet hü.kümeti 

ona bu parayı · ö:!iyerck mezkur 
senedi istirdat etmiştir. ,, 

İngiliz gazeteleri timdi merak 
ediyorlar: 

Acaba Rus ihtilalinin tarihinde 
büyük bir ehemmiyeti haiz olan 

bu borcu veren İngiliz kimdi ? 

o Bulmaca o 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ı s- ~ Mc-N ~_§_of( A Kı 
Gürtş heyetinden: 6-6-930 2 E ğ E 1• 1 A T . i 111J A D i 

cuma günü C.H.F. Beyvğlu kaza 3 M -E Z E iiJ E jj}:T R A-T 
merkezindeki mıntıka idman 4 E iJE: AIA

1F -f fil T-li] A 
salonunda tecrübeli güreşcıler 5 'N A !il A. ~ • K 

1

111 A ;::; 
arasında mühim bir müsabaka 6 i1 T E F E R R U A T [R' 

yapılacakhr. 7 S i lij i ı_jı R fi L liJ A Z 

1 - Kulüpler, müsabakalaran 
8 

O [il T .m K U _!-- ~ i il9J A 
9 KAR Ti)AJj _!_ _!:~~ 

isim ve sicil numaralarını muh- 10 A D A (il A T A '• . A N i , 
tevi cetvellerin müsabakadan 11 K..J._J A P l9J Z ~~ 

eTVel gödermclidirler. .DU.nkfi bıılmac4m1zın 
2 - Baş hakem Ahmet Fetkeri halledilmiş şekU 

Beydir. Hakemler: İsmail Hakkı, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
D S f' K l F R ! ,-, ~--~liJ---

ürrü, ey ı, e am, uat, a- ı 1- _ -jliJ _ -l-l-ı-.. I-~ 
şit Beylerdir. 2 ı [iJ 'liJ ı 

3 - Tarlı on ilriden ikiye ) - !iJli}[iJ - fi]liJ{j] -ı-ı 
kadardır. Müsabaka tam saat 4 •=!il·_ ===·=[il 
ikide .baılıyacaktır. ~ -- __ [ij _~ı-_lil __ ~l·--~ 

4 - Tartı müddetinden sonra _) tı111 
gelenler musabakaya uiremezler. ~ iiil - A --\~ _j[i] - •ı--

o o ~-IA • '!il 
9 - - {jlfiJ lii - lil fil lil-.--

Seyrisef a in in ziyafeti !~1 - ~--=--=-_=_=ı~,.-.. =_il.-_= 
5eyrisefain idaresi önümüzde- 1!111 

ki cuma günü Yalovada Istan- Bugünkü bu~macam1.z 
bul doktorları ve gazetecilerin- Soldan sağa ve yukardan aşağı : 

1 - Telefona gel { J ). kumaş ( 3 ), 
den müntehap yüz kişi şerefine umumi efendi (.3~ 
bir ziyafet verecektir. Davetliler ~ - Bir sebıe (7). 

cuma sabahı 9,35 te Topanede .3 - Tir (2), ayak (2). 
S · f 4 - Put (S). 
eyrıse ain nhbmından kalkıp :; _ ' tanç (2), beraber (2). 

Kadıköyüne ve Adalara da uğ- 6 - Emcrnasyonal (J 1). 

nyacak olan hususi bir vapurla :- - Sikar (:!). ra (2). 

Yalovaya gidecekler , avdette 8 - Yemek sofrası (5). 
C) - Çok değil (2), ncfyedatı (2). 

gene ayni vapurla akşam 19 da ıô - Bir ne' i palto 7). . 

Y alovadan alınıp lstanbula ge- ı ı - ço~ iyi (3) göz renp;i (:3). 1stan· 
tirilecekJerdir. bulun en meşhur sayfiye yeri (3). 

arttırma il Anı sokagında I 3 numarada .\ li Ziya Beye sinden : • ltaly•· 
lstanl;ul 4 üncü icra )f11eru11rlatluıdan: Ankatada .l\ lu stıf.t Fdımi Bey hanında Banka Kommerçıyale düyunu 

Açık artarma ile paraya çev- Ahmet Refik Beye naya merhun bulunan . fkraı 
rilecek gayrı mcnkulun ne ol- lstanbul ii(iincü icra memurla/fundan: mübeddelei müvahbade 1 ~ 1 ut 
duğu: hane tamumı. Türkiye İş bankasının zimme- tabvilatile Arslan, Eskişehı.r 7ab· 

Gayri menkulun bulunduğu tinizde matlubu olduğu iddia tehit çimento ve su kirecı dalı 
mevki, mahalle•İ, sokağı, numara- edilen 750 liranın maafaiz ve rikalan T. A. S. hisse sene "ıır 
11: Unkapanında Elvan zade masarif tediyesini natık tarafla- tahvilatı bümUzayede satı~ca~,ıı 

li l nla 4 n&Zl 
mahallesi Fil yokUfu e.ki 8 yeni rınıza gönderilen ödeme emri- dan ta p o a rm 14 de 
takdir olenan kıymet: Tamamı- nin zahrındaki meıruhatta 'ika- 930 Çarşamba gllnü saat d• 
na yediyüz dokun iki lira. metgihınızm mechul bolundugu eaham ve tahvilit borsaJlll ut· 

b b J t '-li t ıla hazı·r bulunmaları ilin oluO Arhrmanın yapılacağı, yer, ve u se ep e e~ ga yap -
gün, aaat:iıt4 üncü iaa 3,7,930 madıgı zikredilmesine binaen ( 276-75) ~ 
perşembe öj'ledca sonra. tebligatın ilanen yapılmasına ka- lstanbul fJqinci. icra memur/Jltll~~ 

1 - İıbu pyrı menkulun ar- rar verilmiştir· Taı'ihi ilandan Bir borçdan dolayı ıııa roef 
tırma ıartname.i 22,6 9.30 tari- itibaren bir ay zarfinda müra· ve füruhtu mukarrer iki aıer ,u 
hinden itibaren 930-129, No ile caatla bir itiraz dermeyan eyle- masa, üç ayna ve iki duvar '~a 
Ist: 4 üncü icra daire.sinin mu- mediğiııiz ve am takip eden 4 haziran 930 çarşaoıb• ~O' 
ayyea numarasında her keaiu 8 giin zarhnda borcu eda ve saat 12 Beşiktaş tramv•~ 

000
, 

göre bilmesi için açıkbr. llinda ya borca yetecek mal irae ey· deıi 66 numaralı lokanta ~n pd,
yazıh olanlardan fazla malümat lemediğiniz surette gıyabınızda artırma suretile satılac•i1 • d• 
almak isteyenler, iıbu şartname- muamelatı icraiyeye devam olu- talip olanlarm yevmi nıeıkiltcl~ 
ye ve 930-129 dosya numaraıi- nacağı m~zkür ödeme emrinin mahallinde hazır bulııJI~ 
le mcmuriyetimiı:e müracaat et- tebliği makamına kaim olmak memuruna müracaat eyledi~) 
melidir. üzere ilan olunur. (276-59) ilan olunur. (276-

2 - Arttlrmaya iştirak ıçın 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedi teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu ıicillile sa
bit olmayan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masra dair 
olan iddialaranı işbu ilin tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmayanlar sabf 
bedelinin payla§masından hariç 
kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artır
maya iştirAk edeqler artırma 
şartnamesinin okunmuş 'Ve lü
zumlu malümatı almıı bunları 
temamen kabul ctmi1 ad ve 
itibar olunurlar. Üstüne3e bıra
kılan gayrı menkulün bedeli za
manında verilmezse gayrı men
kul ikinci bir artırma ile satılır 
ve bedeli farkı ve mahrum yüz
de beş faiz ve diğer zararlar ... 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile 
üç defa bağırıldıktan sonra 
gayrı menkul en çok artırmanın 
üsttınde bırakılır. Şart tahakkuk 
etmezse arttırma geri bırakılıp 
alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 
teminatta• kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrı menkule 
tealluk eden kanuni hakka ve 
sabfan tarzma göre diğer şartlar. 

Yazılan hane tamamı yukarı
da gösterilen 3-7-930 tarihinde 
ist. 4 üncü icra memurluğu oda
sinda itbu ilin ve - gösterilen 
arttırma t•rtnamesi . dairesinde 
satılacağı ilin olunur. 

Jstanbul fıt~inci icra. memu,./uJ!undan: 
Bir borçdan dolayı mahcuz 

ve fünıhtu mukrrer beş masa 
ve on sandalya 3-6-930 salı günü 
saat 12 de Taksim istiklal cad
desi 3 numaralı dükkan önünde 
artırma suretile sablacağından 
talip olanların yevmi meıkurde 
mahallinde haZlr bulunacak 
memuruna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. (27 6· 72) 

ıcaret ve zahir€. 

Şehremaneti İlanları 
llf'tı Şehremanetinden: İcra edilmekte olan kanalizasyon ame ·t1• 

dolayısHe 3 haziran 930 tarihinden itibaren Mahmutpaf:ı "J· 
nnda Rastıkçı sokağı ile mektep ve ikinci Çifte saraylar .~1e desinin Mahmutpaşa caddesine kadar bilcümle vesaiti nakM 
kapalı bulunacağı ilan olunur. ......................................... ~, 
Vilayet daimi encümeninde~· 

Divaayolunda Darüssüade ağası Mehmet ağa medresesi U~ 
ruo&maniye medresesi i.care verilmek üzere 11 haziran 930 ç~·~ 
ba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. TaliJ'I" 
enc6mene müracaatları. ...) 

Kola mübayaası 
T .. tH i h• A ••d•• ı- ~-- de~ u un n ısnrıumumımu ur u"tın ~ 

Sığara makinaları için 10000, paket makinaları için 30,ooO ~ 
tular için 3000 kilo kola ile 1300 libre kazain kolası paı•' 
alınacaktır. ,i 

Cibali fabrikasında mevcut numuneleri evsafında kol~ ~0~ istiyenlerin numuneleri ve evsafı görmek üzere her guo i 
levazım ambarına müracaatlan ve 23-6-930 pazartesi giil1~p 
10,30 da yüzde yedi buçuk teminatı müvakkateleri ile bulun 

""' . 
31qO şişe mürekkep mübaya8:; 
Tütün inhisan umumimüdürlüiül1~,. 

İdaremiz için yerli malı olarak l 600 şişe yarım kiloluk s•~ıf'~ 
ve 1500 şişe çeyrek kiloluk kırmızı mfirekkep pazarlıkla ı0; jıs'~. 
edileceğinden taliplerin resmi vesaikle mürekkeplerin bu~ d: ye01 

edildiğini isbat etmek ıartile pazarlığının icrası için yuı O 30 Ol 
buçuk teminab muvakkatelerile 9-6-930 pazartesi günü saat 1 ' 
Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Tahta mübayaası ., 
Tilj ff • h• A HdH ı- ~u~ııdt 

unın ısarıumumımu uru" P" 
İdaremiz için muhtelif eb 'atta 1150 yaprak ıhlamur tah~,.stle~ 

zarhkla mübayaa edileceğinde taliplerin bergün eb'adı teıPjo•tı 
üzere müracaatları ve pazarlığı için yüzde yedi buçu1'

1 
de (j( 

muvakkateleri ile 9 haziran 930 pazartesi günü saat 1 
latada mübayaat komisyonunda bulunmaları. 

Meyve nakletmek istiyen.teterubte 

Y alovada doktorlara ve ga

zetecilere hamamlar gezdirile -

cektİı'. 

::::::c:......._:s:::ı1e:::::::::~:::::=gn:::==:._ rı.ı.lar Ticaret ••••• klt11»l:11nuatt•• 

l.i Cilt, ıaç , frengi haıtahkları il 1----'-u-•f .. ıD.-da-.n_•..;e,r...,d.-ml~ttl~·--

Mevsim itibarile Sabancanın meyve nakliyatını .de Jjıııl1 
eyledim. Meyvelerin piyasaya erken yetiştirilmes.i i~ı~it· fı· 
gelen ıeri ve sağlam vesaiti nakliye de temin edilOJIŞ şfl&JllıJ 
tasyonlardan namımıza yüklenecek meyvelerin havale. \iı:ı de 
dahi kabul edilir. Malların ziya ve zarardan vikayes~;uetiııt 
tertibat almış olduğumu muhterem meyve müsl• 

Seyrisefain idaresi bu tenez

ıUh ve ziyafetle Yalovayı dok

torlarımıza ve onlann vasıtaJa

rile de haatalara tanıtmak mak

sadını istihdaf etmektedir. 

•• Uklıla-1 

j5 mütaha11a11 1 Azami A.erarı 
5 DOKTOR K. P. "- ' · :: Ah Butd•Y 

l
i! met Hamit r::::ak u ~ 13 30 

Galata, V oy•oda caddesi 1 Strt ıı 17 
- Zahireler" -

g Atina bankası yanında her ,an. Çıvur 1 30 

H üçten sonra. ~~~ i ~ 
fi fı~UlTI ;::;::::ı:m:.--::-.:::ımc:r ıı ıı:ıee:-=::n::: JI .__iıııiııi _________ ..... ., a: 

ilin ederim. barı 

Adapazar Geyve atı 
A,ır oğlu T absin 
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rah biri yüz on arıın arsa üze- V K 1 T •

3 Emniyet sandıaı em
lak müzayedesi 

Kat~i karar ilaı1ı 
lıftiıırede 

btdell 
!trıı: t\o. 

Merhunatın cins ve nev'i ile Borçlunun ismi 
, Muhaınmen 

t: trrmetı Lira 

305 1755 

825 

570 1963 

lSS 299 

sss 17~4 

728 

105 160 

24G8 

10781 

13141 

mevki ve müştemilatı 

Erenköy'ünde Sahrayıcedit ma
hallesinde Ethemefendi sokağında 
eski 132, 128, 134, 130, 129, 
127, 131 ve yeni 35, 39, 45, 47, 
49, 51, 53 numarala üç yüz otuz 
dokuz arşını muhterik beş hane 
ve dükkan eseri ebniye mahalli 

ve iki bin altı yüz altmış bir 
arşın bahçeyi ve yüz elli arşın 
arsa üzerinde kargir bir katlı 
ve arkasında birer odayı havi iki 

dükkanı ve sekiz yüz elli arşın· 
dan ibaret mezkur iki dükkanın 
bahçelerini havi beş hane 

ve dükkan eseri ebniye ve bah-
çesile iki dükkanın tamamı Mm Katinko 

Anadoluhisarında Göksu mahal
lesinde Hasanefendi sokağında 
eski 7 mükerrer ve yeni 7 nu· 
maralı 94 arşın arsa üzerinde 

bir katı kargir bir katı ahşap 
olmak üzere iki katta beş oda 

bir sofa bir mutfak bir kuyu ve 

otuz arşın arsa üzerinde kargir 

bir mutfak ve bin dört yüz alt
mış altı arşın bahçeyi havi yeni 
bir hanenin tamamı Bekir Ef. Ayşe H. 

13636 Bakl[köyünde Kartaltepe mahal
lesinde Aksu mevkiinde eski 3,5 
ve yeni 8 numaralı iki yüz arşin 
arsa üzerinde maaçatı ahşap iki 
buçuk katta b ri sandık ve ikisi 

cihannüma odası olmak üzere on 

oda bir sofa iki balkon bir taş

lık bir mutfak odun ve kömürlük 

ve sekiz yüz otuz yedi arşın bah

çeyi havi bir hanenin tamamı (O· 
dalardan birinin içinde gusulha-
ne vardır) Halice Nazire H. 

13833 Kasımpaşada Kulakc;ız Ahmet 
kaptan mahalles nde ebekadın so
kağında eski 16 ve yeni 18 nu· 
maralı seksen arşın arsa üzerinde 

ahşap üç katta altı oda bir sofa 
bir methal bir mutfak bir kuyu 
ve otuz ~ekiz arşın bahçeyi havi 
hanenin tamamı Adil B: Firdes H. 

14754 Kadıköyünde Tulacıbaşı mahal
lesinde kuyu sokağında eski 72 
ve yeni 7 numaralı yüz kırk arşın 

arsa üzerinde yarım katı kagir 

diğerleri ahşap olmak üzere 

üç buçuk katta on oda üc sofa bir 
kuyu ve kırk dört arşın arsa üze-

rinde bir mutfağı ve bin dört yüı 

on altı arşın bahçeyi havi bir köş-
kün tar.1amı Mehmet Veliyütt n, Hüseyin 
Hulki, Mahmut Selahattin Beyler Fatma H. 

17608 Üsküdar da Dürbali mahalle ve 
sokağında eski 24, 24 ve yeni 38, 
40 numaralı yüz yedı arşin arsa 
üzerinde kargir iki katta biri 
sandık odası ve biri sıvasız olmak 
üzere dört oda bir sofa bir mut
fak ve altında bir dükkanı ve yüz 
yetmiş bir arşın bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. Mehmet Naci Efcnd ı 

18242 Topanede Karabaş Mustafa ma· 
hallesinde eski Lülcciarastası ve 
yeni Lüleciarastasi ve Kale so
kağında eski 26, 26 mükerrer 
ve yeni 26, 3 numaralı on altı 

ar~ın arsa üzerinde mukaddema 
iki dükkan bir ahır elyevm kargir 
bir ahırın tamamı. Şevki Ef. 

18355 Kadıköyünde Osman ağa mabaf 
lesinde eski ve yeni 1\: is sokağın-
da 2 mükerrer ve ycnı 36 numa-

rinde ahıap iki buçuk katta yedi 1~ n 
oda bir sofa iki mutfak, diğeri Küçük ilanları 
keza yüz on ar7ın üzerinde ahşap 

• Her ırün nrtrolunur '4 
bir katta iki oda ve yüz yirmi 

716 

400 142!> 

1507 5060 

arşın bahçeyi havi muhtacı tamir 
iki hanenin tamamı Mehmet Saffet, İb-

rahim Necati, Mustafa Kemal Bey
lerle Nezihe, Mümine Litife H. lar 

l 990b Üsküdarda İmrahor mahallesinde 
Doğancılar sokağında eski 149, 
149 mükerrer ve yeni 153, 155 
numaralı altmış beş arşın arsa 
ilıerinde ahşap iki katta iki oda 

bir küçük sofa bir mutfak bir 
kuyu ve altında bir dükkinı ve 
doksan aııın bahçeyi ve dahilen 
bazı noksanları havi bir hanenin 
tamamı. Yusuf Ef. 

612 Kaınmpaşada Hacıferhat mahal-
lesinde Pirinci sokağında eski 29, 
29 mukerrer ve yeni 45, 4 7 nu· 

maralı seksen altı arşın arta üze
rinde ve bir çatı altında ahşap 
üçer katta birinci katlarında ze
aıinleri malta birer taşlık ve 45 
nuaıarada bir bala ve mütlerek 

kuyu ve her ikisinde kömür ve 

odunluk ikinci katlarında birer 
oda birer ufak sofr 47 numarada 

bir hala üst katlarında birer oda 
birer ufak sofayı ve on iki arşın 

arsa üzerinde iki mutfağı havi 
iki hanenin tamamı. Mustafa Mümtaz, 

Ali Arif beylerle Kevser Hanım 

938 Fenerde Tahta minare mahalle· 
sinde Külhan sokağın da eski 22, 
22 mükerrer ve yeni 34, 36 nu· 

maralı yüz kırk iki arşın arsa 
üzerinde kı\rgir dört katta hane 

olarak kullanılan kısmın bir ve ikinci 
katlarını ihtiva edip dör oda bir 
sofa bir mutfak bir antre ve 

ar ada bahç nin bir kı mı olan 
çimento döşeli arabk ve apartı-

man olarak kullanılan kısım ise 
yani üçünçü kat bir mermer an-

tre bir sarnıç üfak bir oda 
içinde kömür koyacak mahal 

tahta bölme ile ayrılmış bir sofa 
üç oda çını döşeli maltız 

ocaklı mermer tekne sabit kazan 
iki tulumba bir mermer musluk-

lu mutfak ve sofada yük ve do

lcp, dördüncü kat üç oda bir 
camekanla bölünmüş sofa bir 

koridor bir tulumbasız alttaki 

katın ayni bir mutfakla daire ve 

bir balkon ve bir koridor bir çatı 
odası ufak bir kiler bir kömür 

lük ve yük dolap ve elli sekiz 
arşın bahçeyı havi bir çatı altın-
da iki hanenin tamamı. Hüsniye ve Nesibe 
Hanımlar hisselerini bilesale Feraset ve 
Zebra Hanımlar bilvekile ve Emine Hanım 

tarafından bilvekale Hüsniye H. 

1305 6510 Eyipte Zeynephatun mallesinde 
idris köşkü sokağında eski 25, 
'(,7,27 mükerrer 27 mükerrer ve 
yeni 33,35,37,39,41,43 uumaralı 
yüz yetmiş iki arşın arsa üzerinde 
bir katı kirgir diğer katı ahşap 
olmak üzere iki katta biri sandık 
odası olmak üzere altı oda iki 
sofa bir kömürlük bir toprak 
havlu bahçe kapısı diğir yüz arşın 
arsa üzerinde yarım kirgir iki 
katta üç oda bir sofa bir taşlık 
bir mutfak bir köm irlük bir 
guıulbane ikinci katın bir kısmı 
ahşap harici sıvasız ve yüz yetmiş 
arşın arsa üzerinde ahşap bir ahır 
ve gene yüz yetmiş arşın arsa üzerinde 

kagir bir ahır ve samanlık ve üç yüz 
doksan arşın arsa üzerinde kar-
gir eskice ahır ve ağıl ve bir do
num altı yüz arşın bahçeyi ve bah· 
çede bir ku)uyu havi iki hanenin 
tamamı. Salih ve Haşım Efendilu 

Yukarıda cins ve nev'ile mev'ki ve mi'ştemilatı yazılı emlak 

•••••••••Tarife••••••••• • • : 1 Def alık kuru~ SO : 
: 2 .. .. 50 : 
: J 65 • . .. .. : 
: 4 "' • 75 • • 
: ihtlvaç kalmaı,ın·) : 
: caya k1Jdar ( azaml 

100 
: 

: 10 defa) ilan edil- ) : 
: mek üzere mahlu : 
• • 
: Aboneleıimi~İn htr üç ay~ tçtn : 

: bir defası meccanen' : 
: ~ ~tırı ıeçcn llinların fıııla <atın : 
• ıçfo 5 er kuruş ummo'un r • • • .......... ················ 

Satım 
Satılık - "Everncar., markalı sort 

i tem bir Amenkıın bonlu \C hır Radıo 

haporlorli Btınpumct eh\ en fiıtla sııtılık

ıı . Bahçckapı ~nndolu han kapıcı ınn 
mıirncant 

Yan makinesi - Kullanılmış 
Rcmington markalı Türkçe. lngilizcc 
klA\yclı. ldnrede 11 numarala mliracaat 

Muhtelif 
Matmazel Anjel - Masaj ve 

enjeksiyon mlitcha c;ısı. Taksim Ferıdı ·e 
Fınn sokak o. 1 O 

---11, ..................... . 
Kiralık kagir hane 
Beşiktaşta Akaretlerde 14,49 

numaralı haneler pazarlık sure· 
tile icar edileceğinden talip o
lanların ha~iranın on sekizinci 
çarşamba günü saat on üçe ka
dar mahalli mezkfirda 54 numa
ralı mütevelli kaymakamlığına 
ve yevmi mezkürda saat on ü
çünden on beşine kadar lstanbul 
evkaf mudiriyetinde idare encU
menine müracaat etmeleri. 

SPORCU 
Kendini ateşe atma. Frengı 

ve belsoğukluğuna yakalanma
mak için 

PROTEJIN 
kullan. Tesiri yüzde yüzdür. 

Her eczanede bulunur. 

( Defterdarhk ilanları 

.,A'l'ILIK KEHE 'l'E 
1 ~tauhul ilhalUt gümrü ·rföı 
de mevcut muhtelif ebadd .. 
168 adet 3,378 metre mik-
abı kereste, 68 lira 40 ku
ruş gümrük resmi ''e yiizdP 
altı nıuamele vergisi ınü~
teriyc ait olmak ';)artiylc 't' 
6 7 lira heJel ile müzaye
deye t•ıkarılnu~tır • au'i 
muauı 1 i aleni miizayed 
ile 18 haziran 930 çarşam
ba :riinii saat 14,30da def
ten.larh kta ) apılacaktır. 

( ~1-lHD) 

hizalarında gösterilen bedellerle 
talipleri üzerinde olup 7 haziran 
1930 tarihine mUsadif cumartesi 
günü saat ıkiden itibaren müza
yedeye mübaşeret olunarak 
(muhammen kıymetlerini) geçtığı 
takdirde kafi kararlarının çekil
mesi mukarrer bulunduğundan 
talip olanların mezkur günde 
saat dörde kadar sandık idare
sine müracaat eylemeleri ve saat 
dörtten sonra vukubulacak mü
racaatların kabul edilmiyeceği 
ve mezkur emlake evvelce talip 
olanların kat 'i karar esnasında 
hazır bulunmadıkları ve başko; 
talip zuhur eylediği takdirde 
evvelki taliplerin mürnyede
den çekilmiş nddolunacakları 
lüıumu ilan olunur • 
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= SAVISI HE~ 

MATBAA VE iDAREHANE: 
0 

fST.All."BUL, Babıali, Anlı.:ara caddesinde • VAKiT ~ • 
t1J tl2 511 : 4lt 

ı Tel. 1970 ( fdare) t971 1Ya7.1)12')2 (Kitap, Tetıraf : Vakıt. posta 

Hasan Kuvvet urubu 
A vrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zaah umumi, kansızlık, romahzma, sıraca kemik, damar, göğiis. ademi iktıdar, verem, sinir Jıastalıklat11'' 

gayet anfidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, bilyUkJer her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruştur. Hasan· Ecza deposu. 

ı) . ll Bursa hapisane müdür- taı~~·Yr"~ 
Devlet emıryo arı ilanları lüğünden: 
259 kalem bbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 16 

Haziran 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De
miryolları idaresinde yapılacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatla
rım ayni günde aaat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver
meleri lizımdır. 

Münakasa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesin
den tedarik edilebilir. 

Jf Jf Jf 

Bilecik deposunda kömfir tahmil ve tahliyesinin kapalızarfla 
mlinakasaaı 16-6-30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Dev
let Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat 16 ya kadar münakasa komisyonu katipliğine 

vermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde idare

nin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasyon mü
dürlüğünden tedarik edebilirler. 

lf- * .. 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 haziran 

1930 p .. zartesi günü saat 15,30 da Aokarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temanatlarını 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri la
zımdır. 

Milnakasa şartnameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

Travers ı olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin 
kapalı zarfla ınakasaıı 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da 
Ankara 1a De" et demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

lşt ·rak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla-
rııu ayni güııde saat 15,30 kadar münakasa kom;syonuna vermeleri 
ıazımoır. . 

Mfinakasa şartnameleri 50 lira mukabılinde Ankarada ve Hay
darpaşada idare veznelerinden almabilir. 

• .. lf-
Feyzipaşa hattının 252+700 ile 258 kilometreleri arasında 15 

inci ve 268 ile 283+300 kilometreleri arasındaki 16 mci kısımlar 
inşaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 19.6.30 perşembe günü saat 15 te Ankara D~vlet 
Demiryollan idaresinde yapılacaktır. Münakarnya iştirak H'ecek
lerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı ~ünde 
saat 14,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamelerini 40 lira mukabilinde idare
renin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde tedarik edebilirler. 

Eskişehir ateJyesine muktazi beş tezgahın kapalı zarfla müna
kasası 21 Temmuz 930 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beşer lira mukabilinde 
Ankarada ve Haydarpa.şada idare veznelerinden tedarik edebi.iri~ r. 

l~~ıı~ı~11~~11~1~1~~!~1~l~l~~i~l~j~~:. 
Tayyare Piyankosu ~_t 

ıı~ıı~ıı~ıı~ııı~ıı~ııı~ııııııı 

Bursa bapisaneainin 1·6·930 tarihinden 31-5-1931 tarihine 
kadar bir ıenelik ekmek ihtiyacı ıçm 26 - 5 - 930 tari
hinde yapılan münakasada verilen fiat haddi llyık görülme
diğinden 12-5-930 tarihin-len itibaren 16-6-930 tarihine kadar 
yirmi gün müddele yeniden ve kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin ıeraiti öğrenmek üzere hapisane müdür
lüğüne ve milnakasaya iştirak etmek istiyenler 16-6-930 pazartesi 
günü saat 15 te Bursa Adliye dairesinde teşekkül edecek komi
syona müracaatları lüzumu ilan olunur • 

1. rdanya ~osta>ı rf". 
Cuma, Pazar, Salı, Çı dl' 

ba gtinler; idare rıh~ 
9 da kalkar. 

ı yvahk sürat posta~ , 
( M E R S t N ) vapfl' ~ 

Haziran Salı 17 de ~ J 

rıhtımından hareketle G~ 
Çanakkale, Küçükkuyu, ~~ 

Burbanive, Ayvalığa gı~ 
ve dönüşte mezkur iskel:; 
birlikte Albnoluğa uğı'lf' 
gelecektir. jJ 

Ge ibolu için yalııı:ı f' 
alınır, yük alınmaz. 

i zmir · ı ersin f ürat p 1sti!~ 
(MAHMUTŞEVKETP)r.: 

vapuru 3 Haziran Salı !:., 
Ga'da rıhtımından " 
ketle Çarşamba sabahı 1. 
gidecek ve ak amı lıaı 
hareketle Antalya, .A:r~ 
Mersin~ g' decek ve T~, 
Anamor, Alaiye , Aul ~ 
Ku~ adası , İzmire u~rı1 
Re' ecektir. 

ır=v;n~~~=~=cr==\=V ~Jı 
:: 
:: 
:: 
:: 

~: aradeniz posta'ı 

~.i. Anadolu · ~ Yüksek orman mektebi rektörlü_fründen: 2 ı:J • 
... :: vapuru Pazcı rte., 

Erzak ve levazım saire münakasası: si Haziran ~-
Mektebizim ey]ul 1930 gayesine kadar dört aylık ı rz~k ve leva· ~~günü akşamı 6da Sirkeci rıb~. 

zımı sairesi kapala zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. Talip - ~S dan hareketle doğru ( ZO ~· 
lerin şartnamelerini görmek üzere hergün münakasaya iştirak için g dak, İnebolu, Gerze, ~keb'' 
de yevmi ihale olan 25-6-930 çarşamba günü saat on beşte ~ Ordu, Giresun, Va~ ~e) 
Defterdarhk binası dahilinde müessesatı ziraiye mübayaat kom s· · :i Trabzon, Sürn:enc, Of ve 
yonu müracaatları. ii ye gidecektir. ofO 

ii Samsun 4"tf~ 
i! Çarşamba ııd'~ 
ii akşamı Sirkeci riht•111;boll'ı 

Emlak ve Eytam bankası ls
tanbul şubesinden : i! hareketle (Zonguldak, lıı f t•P' 

il Samsun, Ordu, Giresun, ) 1' 

Esaıo ~o. 

Satılı .k dt"\po ve antrepo 
l\kvkii ve nevi Senelik kirası 

lira 

:: s·· Riıe :: zon urmcne ve tit 
Teminat mik· H azi~et ve avdet edecel< ~el· 

·• ·de 
13 Galatada Arapcamii Kalafat yeri 8160 

tarı ii Tafsilat için SirkeCJ 115111' 

2650 lira ii kenci İlanında kain a~e:ı 1515 
92-94-16-18-20 numaralı antrepo 

ve depo 
Balada muharrer depo ve antrepo peşin para ile ve kapalı 

zarfla müzayedeye konulmuştur. ihale muamelesi 19-6-930 tarihine 
müsadif perşembe günil saat 16 da şubemizde müteşekkil heyet 
tarafından icra edilecektir. Taliplerin yevmi merkôrda saat 16 da 

:: ·· T 1 1 t blll: ;! muracaat. e . s arı 
········-············· .. :····ı:·····-······:~·········· •••• ·•ili•"" 1>r 

iÔnnHf 1illHRı°~~~~~t 
8 inci tertip 5 inci keşide -· şubemize müracaatları. 1Jc. 1.uat ~~ 

Muayenehane Türbe J,. ~(fJ 
diye caddesi No. tofel ........ ~":..ıll'll 11 Haziran 1930 

Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mllrakıpJarı ve halk 

huzurunda yapılar 

Büyük ikramiye 50,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

1 l~lıl~lll~lll~RM•~llf~I 

Istanbul vilayetinden : 
V ekiletçe her ay neşredilmekte olan idare mecmuasının 27 ici 

nUshadan itiba.-en bir seneliği, malzemesi vekalete ait olmak üzere 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin % yedi buçuk 

- teminat akçesi veya htikümetçe muteber bir banka teminat mek
tubu ile yevmi ihale olan 21-Haziran-930 cumartesi gününe kadar 
vekalet muhasebe mildiirlOğfinde müteşekkil mübayaat komisyc• 
nuna ve ıartnamesini görmek istiyenler her gün Ankarada dah Jiye 
levazım memurluğuna veya viliyet mektubu kalemine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

a<tO .. 
Profosör DO tfl ' 
M • L t..J ııasııoeı 

Giılhane ve CerrahP~!ııııııl ~ 
.. Marazı tşerlh ırı c--• .,. .,.ofJ) 
Dahili .,.. latanl baat•lardl1 

,-• pi l_t',n 
dan m•da ber slıt ikide• .-•.,,-11Y,. 

Şekerc:t Sokak N. 7 de kteferoıı ı ısı. .. ' 

=--!--~~--,' Ma ul müdür: Refik 


