
13~ yıl • N)'J 4433 
Çarşamba 

14 
~~y }1930 

ıııı..._ 

Hindistan kıyamı 

Gandinin yeni halefi 
tdilli hareketin başına Hint Bülbülü 

denilen Naydo Hanım geçti 
' ·ı Abbas Tayipçiyi altı ay hapse mahkum ettı er 

l.oııdra, 13, ... ----~-----...-.··--..c-
(A.A.] -Avam 

~ırasında Si
-ona raporu ha· 
~da beya• 
"•tta bulunan 
liin distan umu
lbt nazın, bu 
tıPo b. . . run ınncı 

lcıal!ı111ın 1 ha· 
~llıda, ikinci 
~ının da 24 
~anda neş· 

~~eceğini ıöy
~lftir. 

~distandaki 
\tiyetten bah- Hirıt şairi ve Millt kıyam reisi Naydo H. 
~den mumaileyh, silahsız itaat en fazla nüfuz kazanmııb. 
~eketinio zirai mıntakalarda Abbasın yerine milli ha
~ zaif akisler tevlit etmiş reketin riyasetine getirilen Ney· 
at
1 
duğunu beyan eylemiş ve müs- do Hanım, Hint kadmlarımn en 

. llınan cemaatinin bu harekete münevverdir. Geçen sene Al
ıttirak etmemiş olduğunu ilave manya da toplanan dünya F emi
t}>leıniftir. Nazır, netice olarak nist kongresinde Hint Kadmla
"aziyetin hali hazırda hükume- rmı temsil etmiştir. Kuvvetli bir 
tin._ 1 d şair ve ateşın bir hatip olmak KQntrolü altında bu un uğunu 
&aylemiıtir . hasebile Hintlile tarafından ken-
-.., ı ~- ı ~ tA.A ) - Abbas disinc "Hint Bülbnlii- Ull~am 
l)abJı 59 taraftarıle beraber verıımış ve 19:l5 senesinde Hint 
[)harsan~ tuz ambarına bir akın Milli kongresinin riyasetine inti
t'P~aia tqebbüs ettiği sırada hap edilmişti. 
tvluf edilmiştir. -----------

l Boınbay, 12 'A.A) - lngiI- Mari B l 
~~ darülfünunla;ında tahsil gör e 
idu tola~ hintli ıair madam Na
ZUıu ~kif. edılen Gandinin ar
)'eriıı crıne Abbas - Tyabli'nin 
ketin~ ~lah ız taat.si~ik hare-

A . ıtşına geçmıştır. 
d' . nırıtasar, l 3 (A A) - Gan-
•nın t f fetr ı(!a tarlarından Dr. Sey-

'e ın ._ tlcblev, üç ay ağır hap-
•• ; bdıger üç kiti de on sekher 
~ apse mahkum olmuşlardır. 
tı.U.:ları~ cümlesi fesatçılıkla itti-

cdılrnek tedir. 
b ~l b.olapur, 13 ( A.A.] - Zan-
tı dı ... 

kctıd'gı?e göre mahalli idareler 
ttrn ~ ıdarelerini bizzat teıkil 
~k ege leşebbüş etmişler ve bir 

nl!ı hi~imler tayin etmişlerdir. 
tc\rk~~b~y, 13 (A.A.) - Dün 
6 1 edılnıiş olan Abbas-Tyabji 
~hadi hapse mahküm olmuştur. 

~ .. it ~apur, 13(A.A.:- Şehirde 
s· l •re ilan edilmiıtir. 

ırıu ı~ıa, 13 ( A·A) - Hint u
t~kl!ıı \'~lisi Hindistana verilc
ttı hlüstakbel esasi teşkilat 
taeıc · · lo •ın1 tetkik etmek üzre 

l.ıttı Udrada içtima edecek olan 
~hı u;g ~on!eransın birinci teşri
ilan ıncı günü toplancağını 

".\tnıiıtir. 
liint l<~T~ - Gandiden sonra 
tcç, nııllı hareketinin başına 
l 11 

Ve hu .. t kif' b'ld' · tn Abb gun ev ı ı ırı-
"- en b 83 Tacbci, Hindistan
~ıL. ilytlk mahkemenin baııı 

"'IQtn' 'k T 

h,tck 
1 ı en on sene eevel milli 

kcııı .. det başladığı zaman mah
d '" en · tif .. latiı ıa a etmiı ve vatan-
~tirak e beraber mücadeleye 
har~ ctınqti · O zaman milli 
~tttıit~ lllliıbet bir netice vcre
:•tıııak ·. ~bbaa hareketi canlan-
c G •çın durmadan çalışmış 

•ndiden ıonra Hindistanda 

Zengin bir Mısırlı ile 
evlendi 

Hari Bel 
Dnn gelen Avrupa gazeteleri, 

geçenlerde lstanbula gelen Ko
medi Fransız san'atkArlanndan 
Matmazel Mari Belin Mısırlı bir 
Paşa ile evlendiğini yazıyorlar. 
Mari Bel, bundan üç ay evvel 
Londrada pamuk kıralı ismi ile 
anılan Barsami Pqa ile tanq
mıı, .. ve ~u münasebet başlanğıcı, 
bugun hır evlenme ile nihayet 
bulmuş. Fakat kartı gazeteleri 
bu pqanın, Mari Bel ile Mısır
dan buraya kadar takip eden 
mısırlı genç olduğunu yazıyorlar. 

Bu haberi şimdilik ihtiyatla 
kaydettikten sonra, Fransız mat
buatının Mari Bel hakkında yaz
dıklarını nakledelim. Bunlardan 
(Komediya) gazetesi Mari Bel in 
8 gün sonra gelmek uzere meç
hul bir semte gittiğini ve mısırlı 
birisi ile evleneceğini beyan et
tiğini söyledikten sonra diyor ki: 
Bu gaybubetten komedi Fran
sez fazla mnteeısir olmayacaktır, 
çünkU esasen Mari Bel daimi 

Haftalık (V akıt) ı yarın 
müvezzilerden istemeği 

unutmayınız. 

--------------------·-----~ 
Atina sefirimiz Dayak dedikodusu 

İzahat vermek üzere 
Ankaraya gelecek 
Atina, 13 (Husvsi) - Türkiye 

sefiri Enis B. umuru siyasiye 
umumi mUdürü M. Çamadosu 
ziyaretle muallak Türk - Yunan 
meseleleri hakkında uzun uza
dıya göriiftilkten sonra bir hafta 
mezuniyetle Ankara ya gideceğini 
ve gaybubeti esnasında masla
hatgüzarlık vazifesini sefaret 
başkatibinin ifa edeceğini beyan 
etmiştir. 

" Romanyaya şube açmağa git

tim~ başka kulp taktılar " 
«San'atkar l\iari BP-lin bir l\fiJoviç mevkiine düşü

rülmesi doğru değildir. 

Hüseyin Suat Bey, hödük kelimesi tahkir ifade etmezi diyor 

Bu seyahatin muallak müba
dele meselerile alakadar olduğu 
ve Enis B. in Yunan noktai na-
zan hakkında izahat vermek için 
Ankaraya çağırıldığı tahmin 
edilmektedir. 

Tebrikata cevap 
Ankara, 13 (A.A.) - Riyaseti 

cOmhur katibi Umuoıiliğinden 

tebliğ olunmuştur: Reisicümhur 
Hazretleri Kurban bayramı mü-
nasebetile telgraf ve mektupla 
tebrikte bulunan zevata teşek· 
kür ve memnuniyetlerinin ibliğı
na Anadolu Ajansını tavsit bu
yurmuşlardır. 

Ankara, 13 (A.A) - Büyük 
Erkinı Harbiye Reisi Müşir Fev
zi Pasa Hauctl»ri Kur.ha!! bay
ramı mUnasebetile muhtelif ma-
kamat ve müessesattan gelen 
resmi ve hususi tebrikita ayn 
ayn cevap vermek inık&nı olma· 
dığından kendilerine teıckkU· 
ratı mabsusalannın ibliğına 
Anadolu Ajansını tavsit buyur
muşlardır. 

Recep B. Ankarada 
Ankara, 13 (Vakıt) - Nafia 

vekili B. Eskişehirden marşandiz 
trenile saat 23te geldi. 

Şair Hüseyin 
SOat Beyle şe
kerci Hacı Be· 
kir zade Ali 
Muhittin Bey 
arasında geçen 
hafta Fransız 
tiyatrosunda vu
kua gelen tokat 
hadisesi adliyeye 
intikal etmiıtir. 

Komedi F ran
sez sosyeterle· 
rinden Mari 
Bel şehrimizde 
bulunurken Hü- t ,.. 
seyin Siiat B. 
bir manzume 
yazmış, Marie 
Beli dolayısile Ali Muhittin Beye 
telmih etmiş ve " Hödük " keli
mesi kullanmıştı. 

Bu Manzume, Cumhuriyet re· 
fikimizde 26 nisan tarihinde çık· 
mıştı. Ve Ali Muhittin Beyi si-
nirlendiren J.,.t:!aJar .. unlarda. 

Sizinle ta Bükreşe 
Oitti biri cümbü.§e 
DaJ!ıtit servetini 
Balcmadı /Jçe bqe 

* Diyorlar lei bu h6dü~ 
Vermiş size bir yüzüle 
Siz de Parisun. ona 
06nderin.iz bir düdük 
Ali Muhittin Bey, Raşit Rıza 

Beyin ilk temsili verdiği gece, 
Fransız tiyatrosunda Hüseyin 
Suat Beye rasgelmiş, oracıkta 
G&vei zalime iki tokat aşket-

Asri bir mektep 
Aksaray semti çok güzel bir ilk 

mektep binası kazandı 

'Jlalde mektebi binıuı 
Pertev Niyal vakfına ait olmak üzere evkaf tarafından Aksarayda 

yeniden yaptınlmakta olan ilk mektep binasının in!aatı ~itmişti~. 
Binanın yalnız sıvasının silriilmeai kalmıştır. 90.000 hraya ınşa edı
len bu mektep binası sekiz dersanelidir. Ayrıca oyun, mütalea 
salonlan da vardır. En son sistemde yapılan bina 500 talebe alacak 
büyllklnktedir. Mektep önümüzdeki derı yılı başında açılacakbr. 

==============================:========================= 
lar, haberleri olmadıklarım söy-surette mezun bulunuyordu. 

* Bu hususta daha fazla malu-
mat almak için kendilerine mü-
racaat eti iğimiz Mari Bel aşina
larından ıehrimizde mevcut oları-

lemişlerdir. Bu meyanda Ali 
Muhittin bey de: 

- Kendisine mektup yazma
dım, haberim yok, 

demiıtir. 

Ali Muhittin B. 
mişti. Vak'aya orada bulunanla
nn bir çoğu şahit olmuştur. 

Bu hadise üzerine Hüseyin B. 
Beyoğlu sulh ceza mahkemesine 
müracaat ederek Ali Muhittin 
bey aleyhinde bir dövme ve söv
me davası açmı§, zaran maddi 
ve manevi olarak mahkemenin 
takdir edeceği bir tazminata 
Ali Muhittin beyin mahkum 
edilmesini istemiştir. 

Hüseyin Suat Bey, hadise 
hakkında demiştir ki : 

- Mesele bir sui tefehhüm 
yüzünden çıkmıştır. Ali Mühittin 
Bey yazıda kullandığım "hödük,, 
tabirinin kendisine ait olduğunu 
zannederek kızmış, Halbuki 
yazımda bu kelimenin kendisi 
için kullanıldığına dair bir kayıt 
ve sarahat yoktur. Hem «hödük• 
demek klifür değildir. Lügatte 
manası " kaba saba adam "dır 
ki, fena ve hakaret mahiyetinde 
bir şey olmadığı kanaatindeyim. 

Bu hadiseden evvel Ali Mu· 
bittin Beyle dosttuk." 

Hüseyin Suat beyin sözleri 
bundan ibaret.. Şimdi gelelim 
vak'anın kahramam Ali Muhittin 
beye •• 

Bir muharririmiz dün maruf 
şekerci zadeyi yazıhanesinde zi
yaret etmiş, malum hadise ve 
Hüseyin Suat beyin mahkemeye 
müracaati etrafında ne dütün
düğünü sormuştur. Muharririmizi 
büyük bir nezaketle kabul eden 
Ali Muhittin B. demiştir kt: 

- Evet, Hüseyin Suat beyin 
mahkemeye müracaat ettiğini 
ve benden tazminat istediğini 
ben de gazetelerde okudum. 

Tabii ben de Hüseyin Suat 
Bey aleyhinde dava açacağım, 
ve hakkımda kullandığı "hödük,, 
kelimesinden dolayı tazminat 
istiyeceğim. Bu gece vekillerim
lc görşüp yarın davayı açtıra

cnğım. Benim de içtimai ve ti
cari mevkiim vardır. Ben de te• 
cavüz edilen haysiyetimi mah
kemede arıyacağım. 

Hüseyin Suat B. «hödük» 
kelimesinin fena bir mana ifade 
etmediğini ve esasen benim 
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hakkımda da kullanılmadığını 
söylüyor 

Pekala... O halde mesele 
yoktur . Hüseyin Suat bunu 
böyle söyler davasından vaz 
geçerse ben de davamda ıarar 
etmem. Hadiseden de müteaıir 
ve müteessif olurum . Esasen 
müteessirim de... Ve bu it için 
mahkemeye gitmek istemem.» 

L Y.A.KIT ın TILCaAfveTILIPO..._ 1 
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- Zaten barıtbnlacağınn:dan 
bahsediliyor. 

- Evet, amma, bu bazı ar
kadaşların arzu ve temnnileri 
olabilir, Banştırmak için şu ana 
kadar hiç bir teşebbüs o)mamıJ· 

tır .• 
Ali Muhittin Bey geçen ayın 

hatırlarını tazeliyerek: 
- Tuhaf şey doğruı.. İnsanı 

bo kadar sıkı takip etmek te 
doğru mu ya... Bükreş sefirimiz 
Sabri beyin ve o zaman konso
los bulunan Münir beyin pek 
bUytik himmetile Romanyada 

bir şube açmama müsaade edil
mifti. Bu mesele hakkında tet-

kikat yapmak üzre tayyare ile 
Bükreşe gittim, haydi efendim, 
bir ıayia.. Güya Mari Belin 
arkasından gitmişim diye.. Hal
buki ne münasebet efendim. 

- Mari Bele evlenmiş ve 
sahneden çekilecekmiş,Bu, bura

da iken hiç mevzuu bahsolmuş mu 
idi? 

- Hayır, ben de gazetelerde 
okudum, Burada hiç kimseye 
mektup yazmadı zannederim, 
bilmem ben almadım. 

Mari Belin bilhassa sinema
dan çekilmesi bir zıya olacaktır. 
Sahnede daha mükemmel ola
bilirdi, fakat buradaki sahneler 
müsait değil •. 

-Marie Benin bir daha fstan-
Ll'.la geleceğini zannediyor 
musunuz? 

- Bilmem, fakat hakkında 
bu kadar dedi kodu yapılma
sından her halde memnun ol-

mamııbr. San'atkar Mari Beli 
bir Miloviç vaziyetine düşürmek 
elbette doğru değil .• " 

------
Dünkü vafr1nur 

w .... 

Dfine kadar güzel ve gijneşli 
geçen hava akpm birden boz-
muı ve sürekli bir yağmur başla
mııbr. Yağmurun devam edip 
etmiyeceği bakında malumat iste
diğimiz Kandilli rasat merkezi
ıu cevabı verdi. 

- Yarın yağmur yağması 

muhtemddir. 

A 

Ali iktısat 
Meclisi 

Altı azalığa nam
zet gösterilecekler 

kimler? 
Hecli5 12 Htızirandtı fç

timtılarına baılıvor 

Bursaya ait bazı işlerle ut
raımak üzere Ankaraya 

gitmiş olan bankalar konsorsi
yonu reisi ve ili iktisat mecliıi 
kltibi umumisi Nurullah Esit 
B. dün phrimize d&ım&ıtür. 
Mumaileyh utasyonda kendisile 
görüşen bir mubarririmize An-
karadaki mesaiıi hakkında fU 
izahatı vermittir. 

- Ankarada konsorsiyomun 
faaliyeti hakkında vekil ete iza-

hat verdim ve ili iktisat mec
lisine ait bazı itlerle meşgul 

oldum. Meclise bu sene yeniden 
intihap edilecek olan 6 a%a 
namzetleri tamamen tesbit edil
miş olup bir Hci güne kadar 
bunların seçilmesine baılana
caktır. 

Meclis 12 Haziranda Ankara
da içtima ederek faaliyete ze
çecektir. 

Haber aldıiımıza a6re Ali 
iktısat meclisi azalığı ıçın nam-

zet gösterilecek zevat pınlardır: 
İthalatçılardan: Şerif zade 

Süreyya , şeker tacirlerinden 
Hayrettin, Kambiyodan: komiser 

Aptülkadir, Ziraatçilerdeu: Şük· 
rü , Vapurculardan : Hakkı 
Beyler. 

Bir dava 
Halen Bandırmada hlkim bu~ 

lunan müstantik Hikmet B. ta-.. 
rahndan mUskirat mOdirl mna-
misi Asım B. eleyhine bir iftira 
davası açıldığı haber alınmıştır. 

Hikmet Beyin vaktile hikim
ken Sanasaryan hanı mesele
sinde patirikane ile tekevvün 
eden davadan dolayı Hikmet 
Beyin rüşvet aldığının Asım Bey 
tarafından a6ylenmit olduğu id
diası davanın sebebin teıkil ct
etmektcdir • 

V AaKı·ı· ın tetrlkasıı 173 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Onu da kendininkilere ka- acaba? 

rıştmr büyüttır... Zürriyetin ya- - Bu da sana bana tua 
banası olmaz. Maksat düoyaya verecek bir mesele değil ya .. 
adam yetiştirmektir... Habibullahın kendine ait bir 

A•nüsıelih imalı bir tebessüm- havsala keyfiyeti •• 

le dikkatli dikkatli Afif Beyin - Belki ilerde Beyfendile ıö-
yüzüne bakarak: rüşmiye muvaffak olarak bu 

busuataki fikrini sormak fırsah
- Hanımın "riicudnnn doldu-

ran aşık sahneden çekilmiş mi? nı bulurum.. Bu muğlak gönlll 
ve hia meseleleri hakkında şim-

Y oba kolisin aruuıa gizlenerek di .enin diiftincelerini anlamak 
sevgilisine yeni hamlede bu- istiyorum ... 

lunmak için fırsat mı bekliyor? - Habibullah Beyle g6rfit
Habibullab Bey mazi olmuı gü- meyi aklmdan çıkar. Ç&nktl tan

nabını affedebilir •• Fakat istikbal- tajla onu korkutamaum ... 

Şükrü Kaya B. 
Ankara, 13 (Telefon) - Da

hiliye vekili Y ozgattao döndü. 
istasyonda dahiliye erkanı tara
fından kartılandı. 

Bütçe müzakeresi 
Ankara, 13 {Telefon) - Mil

let meclisinde bütçenin mUza
keresine yarından sonra batla
nacakbr. Maliye vekili bütçe 
hakkında beyanatta bulunacaktır. 

Haydar Rif at B. davası 
Ankara, 13 (Telefon) - Ad

liye vekili - Haydar Rifat bey 
davasına perşembe günü saat 
onda ceza mahkemesinde devam 
olunacakbr. İfadeleri gelen ıa
hitlerin phadetine bizzat Mah
mut Eaat beyin diyeceklerini 
16yliyeceği tahmin olunmaktadır. 

Ali Cenani B. davası 
Ankara, 13 (Telefon) - Ali 

Cenani beyin gazeteler aleyhine 
açtığı davaların evrakı kısmen 

mustantiklikten mUddei umumi
liğe verilmiştir. 

Şirketi Hayriyede 
yeni ücret tarifesi 

Şirketi Hayriye idaresinin 
hazirandan itibaren tatbik ede-

ceği yeni tarife ikbsat vekile-
tince tasdik edilerek dün ılrke-
te iade olunmuştur. Bu tarife-
de şirket yokulanm daimi ve 
zuhOrat mlişterisi olmak ftzere 
ikiye ayırmış ve fiatlan da ona 
göre teıbit etmiştir. 

Yeni tarif eye g&re mfttteri
lerin vereceği ücretler şunlardır: 

1 - Köprüden V aniköyüne 
kadar gidip gelnıe 1 inci mevki 
26,5 ikinci mevki 21 kuruı. 
Boğaz iskelelerinden bilet alı
nırsa 1 inci 25,5 ikinci 20 kurut. 

2 - K&prtıden Beykoz ve 
Y eniköye kadar bilet alınırsa 
1 inci mevki Jidip gelme 44 
ikinci mevkide 35 kuruı. 

Boğaz iskelelerinden bilet 
alınırsa 1 inci 37.5 ikinci 31,5 
kWUf. 

-Köprilden Alhnkuma kadar 
gidip gelme birinci 46,5 ikinci 
41,5 kurut Boğaz iskelerinden 
bilet al1DJrsa 38,5 ve 32,5 kuruı. 

Bugaz iskelelerinden bilet a-
lanlar zuhürat tarifesine 
tibi olmıyan yolculardır. 

için dol)'e tuttuk. Mutlak onun
la bir gln görOıeceğim.. Ba 
mftracaattan beni menedemez
sin.. Ben senden nasihat istemi
yorum. Meselenin muğllkiyeti 
baklandaki fikrini 10ruyorum ... 

- Niçin 10ruyorsun? 
- ÇOnkft senden alacağım 

cevapta ufak bir samimiyet gö
rebilirsem tayin edeceğim hattı 

hareket için bundan istifade et
mek niyetindeyim.. Bu noktada 
ne kadar doğnı söylersen Ha
bibullah Beye okadar iyilik et
miş olursun ••• 

- Bana gösterdiğin teveccll
lıe teşekkür ederim. Selih bne-
tini bildiğim için ben senden 
samimiyet bekliyemem.. Fakat 

mademki bu fazıleti sen ben
den memul ediyorsun ben de 
dlişllncemi doğru söylemeğe ça
hfacağım.. Habibullah Bey ihti-

yar bir zengindir. Senetile genç . 

Verem hastanesi 
Ar sa mesele5i h1Jkkında de
dikodular deJ am edivor 

V erem hastanesinin arsası hakkın· 
daki dedikodudlar devam edi· 

yör. Şehremaneti isrimlAk komisvonu 
azuından lsmall Sıtkı Bey geçenİerde 
bu mesele hakkında beyanatta bulun
muştu. Bu günde arsanın sahibi doktor 
Enver Bey bir mektupla buna cevap 
veriyor. 

.. Verem hastanesi hakkında şehre
maneti istimlak koml~yon azasından 
lsmall Sıtkı Beyin 5 mayıs tarihli nüsha· 
mizd& münteşir beyanattna cevabım 
şad ur: 

Bostanın asgari varidacı altı yüz lira
dır. Bu da imar, emniyet, elli senelik 
emckwhk gibi sevaıktan mütevellİtcir. 

Hiç bir irat getirmlyen, hltta \irane 
halinde bulunan Cerrahpaşadaki arsalar 
Emanet asğarl iki lira fiat takdir etmiş 
ve bu vasıfta bulunan bir çok nrsalann 
metrosunu bir buçuk liradan sekiz liraya 
kadar satmıştır. Misal beyanıla isbata 
hazınm. 

Binaenaleyh fiat takdirinde iradın 
esa!I teşkil cdemiyeceği, bu husum 
mevldi"9ı emsalin, miiştemil!tın nazarı 

dikkate alınması lAzımgeleceği şüphe
sizdir. 

Bostanı 3000 liraya almışım, 20000 
lira istiyor imişim. Tapo kuyudatile sabit 
olduğu veçhile bostanın yansından 
fazlası irsen intikal cttniştir. Yarısından 

az kısmı da senelerce evvel ahnmııtır. 

.a:>ooo lirayı da bendeniz istedım. 
Mahkeme yani adalet bir fiat takdir 

etmit tarafımdan da - verem hastanesi 
fnşa edilmek şartile - bu fiattan yüzde 
yirmi beş fedak!rlıkta bulunmuştur. 

lsman Sıtkı Beyin bahJs buynrduklan 
a1'fa JS 111\..l.rO m--'-h•ınft• ,:ı,.il'ftf'I,. il',.. 

az 2000 metro murabbaında bulunan 

( Çiçekci boswıı ) dır, Bu bostanın 

senede yetmiş beş lira varidatı olmasına 
mevki ve müştemil!u itibarile daha 

kıymetsiz bulunmasına rağmen metrosuna 
230 kuruş fiat takdir edilmiştir ki her ili 
bostanın metrosu arasında 155 kuruşluk 
fiat farkına, bahis buyrulan irat mikta· 

rirun o bostan hakkında nazan dikkate 
alınmamasına halen mütehayyirim. 

Ulvcten şunu da arzedeyim ki: her iki 
bostanın kıymeti arasında metroda 155 
kuruşluk bir fark mevcudiyeti bitaraf 
bir heyet tarafından tasdik edilecek 
olursa bostanı Emanetin teklif ettiği finte 
terketmcğe amadeyim. ,, 

Doktor Enver 

Mısırda komünistler 
Son posta ile gelen Mısır ga

zetelerinin verdiği malümata 
göre bir kısmı Mıaırlı, bir kısmı 
Yunanlı olan yedi kişi komü
nist propagandası ile ittiham 
olunarak tevkif edilmiflerdir. 

Fakat genç kadının bir de aşk 
ihtiyacı vardır. İşte bunu tat
mine yaşlı zevcin kudreti yet
mez... Bunun için zevceye açık 
kapı bırakmak lizımdır •• 

- ~e demek istiyorsun? 

- Bir döşekte genç kadının 
vücudile Habibullah Bey nasıl 
kendi ruhunu net'elendiriyorsa 
zevcenin de kendine denk bir 
delikanlile ayni neş' eden hisse 
almasına göz yummalıdır. 

- Demek Habibullah Bey 
bu semahati göze aldırarak 
genç kızla evlenmek cesaretini 
göstermiş .• 

- Şftphesiz.. Çlinkü genç 
zevceyi kendi kısır, soğumuı 
muhabbetlerine hasretmek hot-
kamlığile evlenen ihtiyarlar 
hem kendilerini hem karılarını 
bedbaht etmit olurlar ... 

- Koca nine zaman ilerledi. 
Ben yavaş yavaı utanmağa baı-. . 

Adliyede: 

Beyanname dağı"' 
tan komijnistler 

ikinci ceza mahke""1"' 
sine verıldiler 

Bir müddetten beri haklarında ):o!TI ,. 
nistlik faaliyetinde bulunmak., beyan~ 
meler dağıtmak maddesinden tah~',,ıı. 
yapılan tutun amelesinden Ralli~~ 
.Şerif, Hasan haklanndakı tahkikat bıdöl'' 
ve maznunlar muhakeme kararilt ,-r 
düncü müstantiklikçe mahkemeye 
rilmişlerdir. . 

Mevkuf en muhakemeye verile il 111# 
nunların ecza kanununun s 13 unc:tl ııı 
desi mucibince yakında Istanbul ~ 
ceza mııhkemesinde muhakeın~ 
başlanacaktır. Dağıtılan beyannılll"" 

bu üç mu:ınuna vermekten ı:ıı I 
Musolini Ahmet, bulunamamıştır, ~ 
disinin memleket haricinde bul;,; 
anlaşılmaktadır. Davası usulcn te~ 
dilmiştir. 

Muhittin beyin davatl 
Bir şoför tarafındnn nli Mu 

B. aleyhine açılan darp da' ası, dl 

on yedinci günü sabahı Beyoğlo 

ceza mahkemesinde rü'yet oluna~ 

Ha)rdar Rifat ~ 
Bu aktım muhakemede bf/ 

bnlunmak uzere Ankırlf' 
gidiyor 

Avukat Haydar Rifat B. ate~ 
Adliye vekili Mahmut Esat B. tar~ 
açılan davanın rü'yerinc yarın sahalı~ 
kara ceza mahkemesinde devam ofll"" 

caktır. 
1 

Yannki celsede lstanbolda lstinab' ~ 
retile ifadeleri alman sabık Adliye pV 

lsmail Sıtkı, sabık: Adliye müsteşarı ~ 
nan Ömer, müderris Cevat \"e Abd~ 
man Münip R. !erle avukat Mus:;ı 
Hayri B. den başka Mudanyada f~ 
alınan Neşat, Esldşehlrde Ahmet ~ 
Bilecikte avukat ibrahim B. lerin. /J' 
fi,.mir vollan irl:"" -:u " ·· ~ 
leri o'kunacakur. Kuşadasında ~ 
hAkimlik eden ve ismi haurtanı:ıst: 
zat, bulunamamıştır. 

Yannki muhakeme esnasında a.,o'tl 
Iarile birlikte Mahmut Esat B. i.11 .t 
hazır bulunacağı muhtemel göru\0!9' 
tedir. Yarın müddei umuminin ideli 
mesinl serdedeceğı, cumartesi günu .ti 
dafaa yapılacağı, cumartesi akşaaıı ~ 
pazar günü de kararın bildirUebil 
kaydedilmektedir. l l:ıydar Rifnt he1• 
akşamki tttnlc muhakemede hazır 
lunmak üzere Ankara) a hareket 
cektir, 
~~~--~·~--------
M a. arifte 

İmtihan kazanan 
muallimler 

Darülfünunda orta me~ 
Türkçe muallimliği için a~ 
imtihanda Galatasaray lisesi 
kısım muallimlerinden Nur~~ 
Gaffar ve Konya tatbikit klf 
muallimleriDden Remzi bey1' 
mavaffak olmuşlardır. 

zevciyet hakkı, kıskançlıkı ~ 
çok noktalardaki ahlak ta-'( 
ortadan kalkana biz neyli 

çineceğiz?.. ~ 

- Yeni formtUlere d1" 
makla... ~ 

Demindenberi lafa ilk ~~ •eV 
Afıf Bey A vnüsselihın cOt 
kıracak dik bir bakışla: ~ı' 

- Gönül hakkı her f~ 
bllyük ve kuvvetlidir. ";_.JI 
kiinat bu mihverin e~ 
döner. Onu yenmek 111U 
değildir.. ~ 

A vnilsselih allzp b,)' 
muhataplarının ikisine de 

rak: ~ 
- Haftaya Teselli yurd iJ 

bu meselelere dair, di~·~~ 
kanlar gibi yeni fikir ç tJ 
saçan yüksek kültürlB geJI .. ~ 
avukat Hanım tarafındall ril~ 
mühim bir konferans •e 
dinlemeğe geliniz •• 
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Yeni anketimiz 

NE OKUYACACiIZ '1 
Her şeyden evvel 

1

1
'r ınütemeddin ve müte ekkir millet için lazım 

0 an kütüpaneyi yeniden vücude etirmeliyiz 

Oşşaki zade Halit Ziya Beyin fikirleri: 2 

t~lk1 :tade HaHt Ztya Beyefendinin an
~t be YCrdlklert cevabı dünku sayı mıı:da 
Ceı lkJ qla.ınıştık. Bir hacim meselesi yüı.U;ı
~Yc •:rırınat z&r1lretlnde kaldığımız bu 
~~ ll:lnct ve son kısmını bu(iin takdlm 
' 

1 
liallt Zlya B.ln cC\·aplan şöyle devam 

~halde birinci sınıfa ait olan 
~ • ihtiyacını kim bilir ne 
~ bir zamanda tahakkuk ede· 
O olan ümide talik edelim. 
~nctı sımfa ait olan ihtiyacın 

. tı nıedannı da tabiab ah· 
~ _ lfıtfuna terkederek bizi 
·~ etmesi lazım gelen, yac~ 
~ . tetkikimizin mevzuubahsı 

ilci lllllfın arasında bulunan 
~er zümreye ait olan ihti· 

\ gelelim. 
'-~ mlinevver zUmre bugün 
k~ekette diger temeddün in· 
~anmıza nisbet edilecek 
d ~ bizi mutmain edecek bir 
~tcededir. Mekteplerimiz batta 
itfa tbı kalem ve belki Garp 
tı:ı lllanyla olan münasebatları
f.' ıı; bu sınıfı ikdar etmiştir. 
b~•t eğer Garp lisanlarından 
,~ne müracaat edilmiyecek 
Clnıuraa. bu smıfın okuma ihtiya
k tatmin edecek hemen biç 
"' .. iatihzaratta bulunulmamıtşır. 
;~;~ğ-; a·l;~t~n,-:~;ş-:";;e'tti~ 
'ttl &.fllı gibi vesaitin fiktamna rağ
Yllk~ a:ıim mesaiyi tek başma 
ko kenen, Mehmet Ata Bey gibi 
ters .. oea bir tarihi tek başına 
Cah~ınei .eden, hele Hüseyin 
1'.alnıa'"g bı memleketinden uzak 
ları b:~ llıecbur olduğu zaman· 
•efahet~ ~an gibi zevka, safaya, 
ketin · f asredeceğine memlc
tderekır ani için hizmete tahsis 
ltrden en Dılihim en milfit eser-
\\ı rnürekkep bir "oğlu-
..._~ kütüphanesi vücuda 
'ıtıren h· " 'dU ınımet erbabı istisna 

Ctek J • 
~o . 0 ursa ışte yarım asır 
~k ~li~~ Türk kütüpanesine az 
be.h. d· ını ve mutena bir eser 
.,_ l'e ildi'.. · 
'lllt\. gını tahattür etmiyo-

~~ Yolda eserlere muhtacız .. 
)aJd anlamak için acaba ne 
diyt' deı~~lere muhtaç değiliz? 
btha 6ıunmelidir. Edebiyattan 
f~tae~ henüz elimizde mu
'-hUı' cıddi, tetkikatı amika ve 
dtbi eye müstenit bir tarihi ~ 

fi Yat Yok 
ı..·ı •kiden .. b h d . d"w 
"Ql tU a se erız , ıger 

~1-., tnlUenıeddine gibi biz de 
dt~lt nıefahiri milliyeden adde· 
%,İn 1•hut hiç olmazsa şayanı 
tıe F ularak okumak istersek 
~t tı~ni~, ~e Nef'i, ne Baki 
llı-tb.ı edımın de alınabilecek 
~~hsed~iilliyatı yok. Yenilerden 
' Ab ek olsak Namık Kema
~dtlliıa dti~hak HAmidin, Ricai 
~lal h• kıtaplannı kat'i munta· 
~~._~r tekilde basılmış bulmak 
>&._ -ttqıı d .. ·1 B 
d-~ lı ~gı • iraz rüyet ufku-
'ilba .•rıce doğru açsak da 

'ti4 F\'irdi zebanımız olan me· 
~~iy.;:ı;ız, İngiliz, Alman 
~-~ . an Türkçede bir şey 
~ilt? ıateaek acaba ne bula-

~tlk 
~thh. an tnilletlerinde bile Garp .. .,_,,•tuıı d w ~ 
........ ed . oguran Latin ve 
~ ebıyatımn tUrlü mukal

tercllme edil · ken 

bizde hangisi var. Hügolar, 
Şekspirler, Götelerden babso· 
Junur, velüt edip ve hekim 
Abdullah Cevdetin bimme -
tine medyun olduğumuz bir 
kaç tercürneden başka bunlann 
nelerini tanınz. 

Kaç senedir Darülfünunda ede· 
biyab garbiye tarihi tedris olu· 
nur, acaba bu zeminde bir eser 
mi meydana geldi? 

Edebiyatı bıraksak ta fen ale
mine ircaı nazar etsek, mektep 
kitaplannın fevkinde addoluna· 
bilecek kimyaya, hikmeti tabii· 
yeye, riyaziyata, heyete müteallik 
kaç eser tanırsınız? Hele en zi
yade bize intibah dersi vermesi 
lazım gelen tarih zemini bizde 
baştan başat boştur. 

Bizi tatmin edebilecek bir 
Türk tarihine bile malik değıliz. 
Bugün tarihimizin beraber yürü
düğü Rus, Avusturya ve ingil· 
tere tarihlerine ait bir eıer ta· 
nıyor musunuz? San'at zeminle
rınden misal almağa hiç lüzum 
yok. Ne resme, ne heykelttraşiye, 
ne mimari ve musikiye ait hiç 
esere malik değiliz. 

Ri7.rtl'! medaniv.Ha •arak· 
ki etmiş milletlerin irfan 
kütüpanesini dolduran asarın 
ne kadar şayanı hayret 
bir bolluğa malik olduğunu iha· 
ta etmek, bizim fakrü halimizin 
içinde, mümkün değildir. Runu 
anlatabilmek için mesela her
hangi bir kamusu ulumun her
hangi bir faslını gözden geçir· 
dikten sonra bu faslın ansiklo
pedide müracaat edilmesi lazım 
kitapların esamisini gözden ge· 
çirmek kafidir l 

Daha kolay bir tarik var; me· 
sela bizde en ziyada tanılan 
Fransızca da, bugün mütedavil 
eserlerin bolluğuna vukuf hasıl 

etmek için büyük tabilerden bi· 
rinin fihristini !,Özden geçirmek 
kafidir. Bu tabilerden İermun 
Bayyer, Feliks Alkan, Faskel, 
Haşet kabilinden birkaç tabiin 
f ehristleri yoklanırsa acı bir uk
te ile insanın kalbi burkulur. 
Hen daima bu fihristleri haset 
ve hicran hislerile kaparım. 

İşte beyefendi; size noksanı
mızın acı, fakat doğru bir lev· 
hasını çizdim. Bunu daha ziyade 
tafsile ne sizin sütununuz, ne de 
zamanımız müsait değıldir. Bir 
an evvel istihracı lizım gelen 
neticeye vasıl olalım. 

Bir kere yazı inkılabı, okumak 
meselesine kat'iyyen haizi tesir 
değildir. Bugiln ufak bir tevak
kuf anı geziriliyorsa bile bu ça
buk geçecektir ve elbette kısa 
bir zaman sonra okumak hem 
daha kolay, hem daha umumi 
olacakbr. 

Yazı inkılibı meselesini bu işte 
alakadar görmüyorum. 

Eski yazı ile yazılmı~ olanlan 
yeni yazıya kalbetmek linm 
mıdır, değil midir? bu da za
manın halledeceği bir meseledir. 
Bence her şeyden evvel düşü· 
nülmesi icap eden, yeniden bir 
mütemeddin ve mlltefekkir mil
let için mevcudiyeti mutlaka 

Cuma günlerini nasıl geçirmeli: 1 • 
ilk defa 

Memleketimizde ebe 
olmıyan şehir ve 
kasaba kalmadı 

Altın kuma nasıl ve ne 
masrafla gidilir ? 

Memleketimizin sıhhi teşkili
b günden güne büyümekte, te
kemmül etmektedir. Verilen 
malumata göre Tlirkiyede ilk 
defa olarak ebe noksanı ikmal 
edilmiş ve ebesiz hiç bir şehir 
ve kasaba kalmamışbr . 

Vapur saatleri, yemek, gazino ve 
plaj ücretleri ne kadar ? 

lstanuul Sıhhat işleri müdür
lüğü ötedenberi muhtelif yer· 
lerde münhal ebelikler bulun
duğunu ilin etmekte idi. Ahiren 
bu liste bulunduğu yerden te· 
mamen kaldırılmış, yerine «mün· 
hal ebelik yoktum levhası asıl
mııtır. Bu ilan kösteriyor ki, 
arbk memleketin her tarafına 
diplomalı ebeler dağılmış ve 
kadınlarımız cahil ebelerin elin
de kalmak!_an kurtulnıuştur. 

-

" Rltın Kıım,, dan bir mmuara 

Yaz içindeyiz. Cnma olmuyor mu 
hepimizi hir düşüncedir kaplıyor! tatil 
gününü nerede, nasıl geçirmeli? itiraf 
etmek ldıım: hepimiz lstanbulluyuz,yahut 
bu şehre geleli seneler oldu~ halde 
mesire yerlerini tanıma1., na511, hangi 
saatlerde gidileceğini bilmeyiz · kaç para ı 
harcanacağını tahmin edemeyir-

Bu vnkufsuıluk bizi saaatlerce boş 
sere düşündürür. Nihayet gelişi güzel 
bir yer seçer, yola çıkanı. Bu intihap 
ekseriya isabetli değildir. Ya manzarayı 
beğenmez, ya ma~ra{ı çekme1., yahut ~ 
gidip gelmenin uzunluğnn tahammul 

cdeme\'İZ. 
Karllerimize bu hmusta &rZl hizmet 

etmeyi düşündük, Boğaziçinden başlıyarak 
ırnıınnrt-nm t n mc::ı~ pJff 

Bu sene kabile ınektebinden lannı, korularını yazacak, nasıl gidile-

her sene olduğu gibi 75 genç ceğini, neye malolncağı kaydedeceğiz. 
ebe hanım mezun olacaktır. Beş Boğaz mesirelerini aşağıdaki kısımla-
sene evvel açılan bu mektep ra ayırabiliriz: 

ı Altunkum ve Altuntaş gazino ve 
şimdiye kadar 400 kadar ebe ban volan 
yetiştirmiştir. 2 _: Rumelikn,·nğı : lskele başı ga-

========-h======I ziso. 31 suyu Ycnimahallede Fınldak 
lazım olan kiltüp aneyi vücuda 

bahçesi 
getirmektir. Bu nasıl olur? 3 _ ~1csar bumu : Hünk!r. Çırçır, 

Evvela bir usul dairesinde ba- Şıfa. Kestane. Fındık sulan. 
reket etmek lazımdır, Fazla değil 4 - Büyükdere: Bentler· Fstık Sul
meseli beş kişiden fakat ihtisas tan sulan. Kara kAhyanın. Ali ağanın 
ve vukuf sahibi beş kişiden h:ığl:ı.n. HüyUkdere çayın . 

müteşekkil bir heyet her nevi 
5 - Büuükdere carlki ile bentler. Bel-

, grad ormanı. 
şuabatı fikri san attan Türkçede 6 _ Emirg!n korusu. Kanlıkavak suyn. 
mevcudiyeti müfit ve lazım olan 7 _ Bebek: Hisarlar. Bebek bahçesi. 
eserleri intihap eder ve bunların 8 - Ü:ıküdar yolundaki mesireler: 
ya aynen ya telhisen tercüme ve Ç:ımlıca. kısıklı. Bulgurlu. Liyadi . 

d Tomrukağa~ı Su başı. 
iktıbasını ehline tev i eder. Bu-

9 
__ Alem da~ mesireleri: Taşdelcn. 

raya kadar gayet kolay .. Fakat Kn)ışdağl suları. 
bundan sonrası sermaye işidir. ıo _ Van! köy. tcadiye. Ra5atane 

Mesela farzedelim; bugün Sezar tepeleri. . .. 
kantonun tarihi umumisini, ya- ı ı - Anadolu Hisnnnda Göksu. Ku-
hut Savisin tarihini, yahut Miş- çüksu çayırl:ın. llnyat Kon

1
su. 

lenin Fransız ihtilali kebiri tari- 12 - Çubuklu gazinosu. 
ıs _ Paşabahçesi Sultaniye çayın. 

bini tercüme ve neşretmek la- 18 _ Polenez. Polenez köyü. 

zım gelse.. biraz daha mühim l 6 - 13evkoz; Kurukaymak dondur-
bir misal alalım gremel ansiklo- ma. Soğuk . su başı. Akbaba tepesi, Ka-

pedi kadar değilse bile ona ra Kulnk suyu. 

yakın bir cesamet ve ehemmi- hayırkir müteşebbis çıkar, me
yette bir kamusu ulum tertip sela ürkütecek bir rakam söyle
etmek icap etse yalnız şu say- memek için milyon demiyeyim 
dığım üç beş eser için öyle fakat üç beı yüzbin lirayı bu işe 
mühim bir sermaye vazet - tahsis eder mi? Ve hayırkir 
mek icap eder ki bizim tabilerin mllteıebbis zuhur etmezse vesait 
mecmuunu bir araya getirsek fiktanma rağmen yüzlerce ha. 
öyle zannediyorum ki bu işi yati ihtiyaçlara göğüs geren 
deruhte edemezler. cumhuriyet hükumeti bu vazife-

Siz benden iyi bilirsiniz ki biz- yi de üstüne alabilir mi? Bunlan 
de iyi olsun kötü olsun sablmı· bilmiyorum. Fakat o kanaatte
yarak ibrakı binnar edilmeğe yim ki bu iki suretten biri tat
mabküm kitap hemen yok gibi· bik edilmiyecek olursa biz hep 
dir. Bir kitap, nasıl olsa ergeç böyle mutlaka fikir ve ilim ib· 
sablır ve ergeç yemiı olduğu tiyacımızı tatmin edebilmek için 
sermayeyi öder. Şu halde bütün bir Garp lisanına ihtiyaç mec
mesele vazedilecek sermayenin buriyetinde bulunacağız ve en 
velev nema vermiyerck rilcuua yakın komşu memleketlere bile 
kadar sabru intizara kudretyap bakarak göğsOmilz bir husran 
olmaktan ibarettir. ahi ile ıifecekl •• 

Bu kudret kimde vardır? Bir R. Slıl'rı 

20 - Anadolukayağında Abıhayat, 
bir ay evvel yapılan sütlüce pl4jları \'e 
Yuşa tepesi .• 

.Bu sayılan yerlerin her birinin kendi
ne mahsus bir vasfı, kendine has güzel
liği,, rengi, eğlencesi vardır: 

Albnkum 
Alankum haritalarda sıra ta~lar na

m!le işaret edilen meü-fde ve Rumelikı· 
vağından beş dakika mesafede 926 se
nesinde ihdas edilmlşdr. Üst tarafında 
(M&\TOmolo) denilen ve bügün Altın 
taş ismine tahvil edilen ikinci bir mesire 
mahalli ile temas eder. 

Köprüden Şirketihayrlye vapurile sa
hilden deBebek tarikile otomobille gidi· 
lir. Şirketi hayriyenln bu mcvkfe olan 
seferleri haziranın birinden itibaren baş
layacak vapurlar atideki tarife muclbincr 
hareket edecektir. 
l<.~prüdm 

Altankuma 
8 
f),S 

10,5 
I! 
13,15 
l4,30 
15,30 

Atınkumdar. 
K~prüye 

9,58 
11,35 
l.f.,OS 
16,:lo 
17,30 
18,SO 
19,SO 
20.30 

Muhtelif iskcJelere oğrayarak iki saat 
devam eden bu sefer ücred şirkedn ye
nJ tarefesi mncibince gidip gelme birinci 
mevki 46,5 ve ikinci meyki de 4 l ,S 
l"uruşrur. 

Altınkum Karadeniz boğazının en 
l4df bir pll4Jı olup boğazdan içeri giren 
temiz suların ilk uğradığı banyo mahal 

lidir. Burasının şimdiye kadar mesire 
olarak açılmaması bu hanlinin vaktile 
mcnatıkı memnual askeriye dahilinde 

bulunmasından ileri gelmiş ve nihayet 
Şirketi hayriye tarafından bu müstesna. 
mevki ihya edilerek sahile husust banyo 
odalarile sUslü zarif bir plAila yukarı 

tepede set set kameryelerle örülü asri 
bir gazino yaptırılmıştır. Gaı.ino ve 
banyo ücreti bir çift için 7 lira kadar 

tutar, bunun içinde yemek te dahildir. 
( Altın kum ) a giden bir kimse iyi bir 
tatil günü geçirmek imkAnına her zam:ın 
için maliktır. 

Haluk Cemal 

Bolu yolunda bir 
otomobil kazası -. -
Mayısın yedinci günü Boludan 

Düzceye hareket eden Ankara 
operet heyeti Adapazarına ait 
67 No. şoför KAmilin idaresin
deki otomobille Boludan hare· 
ket etmiıler, fakat yarım saat 
kadar yol almadan otomobil 
devrilmiftir. Bu kaza neticesinde 
heyet rejisörü Salahi B. ağır 
surette yaralanmııtır. Otomobil· 
de bulunan diğer operetçilerden 
iki gişi de hafifçe yaralanmıştır. 
Yanlılar Bolu hastanesine ya· 
bnlmqbr. 
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Bayramın bendeki sevinçli 

Karadenizin bitaraflığını istiyorlar! ~?~~-;1~;E1::;~!:~ 
( Lozan) a Boğazlan açma için çalı~anuırın ıım i 

bu açıklığın netice~i 'luuıuında feryat etmeleri 
ok ariptir. 

lngiliz gazetelerinin neıriya
bna göre Rusya Baltık 

denizindeki donanmasını Kara
denizde toplamak üzre (Novoro
ıiaki ) limanında bllyük bir iis
allbahrf yapmaktadır, Üç, dört 
ay enel Balbk filosundan ayn
larak tamir edilmek vesilesile 
Karadeııize girmiı olan iki harp 
gemisi ıimdiye kadar çıkmadık· 
tan başka gene Balbk filosuna 
mensup Jiiğer bir takım gemi
lerin yeniden yeniye Karadenize 
gelmek için hazırlanması Rusla
nn bu denizde tamamen hikim 
bir Taziyet almak istemelerine 
delil olarak gösterilmektedir. 
Ôyle görülllyor ki İngiltere bah
riye nezareti Sovyetlerin Kara
deniz aiyuetini pyanı dikkat 
bir endişe ile takip etmektedir. 

lagiliz gazetelerinin neşriyab 
ile tezahUr eden bu endişe ta
bii olarak Balkan memleketle
rinde daha ıiddetli tesirler hu
sule getirmiştir • Romanyada, 
Balgariatanda ve Yunanistanda 
bllytik bir heyecan vardır. Fik-
rimizce bu arada kaydedilmek 
llzım gelen mllhim bir nokta 
bazı Romanya gazetelerinin Ka
radenizi bitaraf hale koymak 
busuaandaki nqriyatlandır. ih
timal ki Romanyalıların bu fik
rine yann İngilizler de iştirak 
edeceklerdir ; yani ( Lozan ) da 
Boğazların açılması maksadım 
urar ile takip edenler şimdi 
Boğazlar mukavelesinin bugün
ldl neticesi karıısmda tikiyet 
eyleyeceklerdir. 

Baiulann Tnrk bekçiliği al
bnda kapalı durmasına taham
mtıl edemiyenlerin burasım bey
nelmilel bir serbest geçit haline 
getirdikten sonra timdi başka 
bir havadan feryat etmeğe baş
lanu4an hakikaten çok garip 
manzara değil midir? 

Boğazlar (Lozan) mukavelesi 
mucibince açıkhr. Türkiye aley
hine hareket etmemek şarb ile 
harp gemileri buradan serbestçe 
ıellJ> geçebilir; Sovyet Rusyası 
Boğazlar mukavelesine imza koy
mamıt olmakla beraber beynel
milt'I mllrur ve ubura açılmış 

olan bu yerden tabii olarak is
tifade etmek hakkını haizdir; 
netekim Baltık filosuna mensup 
olan iki gemi geçen klnunsanide 

VAKiT 

bu suretle Boğazlardan geçerek 
Karadenize girmiştir. 

İngilizler, Fıransızlar ve bun
larla beraber Balkanlılar Rusya
nın bu hakkına itiraz edemiyor
lar; ancak Karadenizde mevcut 
Rus bahri kuvvetlerinin buradaki 
Romanya ve Bulgaristan kuvvet
lerine faik bir vaziyet alacak 
tekilde artmasından endişe edi
yorlar: 

"Eğer Ruslar birer bahane 
ile Ballık denizindeki harp ge
milerini Karadenize getirirlerse 
bütün Balkanlar ve Karadeniz 
tehlikeye düşer.,, diyorlar. 
Eğer hakikaten Suvyet Ruı

yası Karadenizdeki kuvvetlerini 
bu şekilde takviye ederse lngi
lizler ne yapacaktır? Gene İngi
liz gazetelerinin neşriyabna ba
kılırsa müracaat etmek istiye
cekleri tedbir şudur: 

Kuvvetli bir İngiliz filosu gön
dermek ve buradaki müvazene
nin Rusya lehine bozulmasına 
mani olmak" 

(Lozan) mukavelesi Karadeni
ze sahil olmıyan devletlerin -Ka
radenizde mevcut kuvvetlere fa
ik olmamak şartile- Boğazlardan 
içeriye harp gemileri geçirebi-
leceklerini kabul etmiıtir. İşte 
ingilizler Boğazlar mukavelesi
nin verdiği bu salahiyetin azami 
derecesini istimal etmek iatiye
ceklerdir. Fakat bu kuvvetler 
Karadenize Rus filosu ile çar
pışmak için gelmiyecek ise 
nerede ve ne vakte kadar ka
lacaktır? 

Rus gemileri için Baltık deni
zinde bulunmakla Karadenizde 
bulunmak arasında hemen hiçbir 
fark yok gibidir; halbuki nssn 
bahrileri Karadenizden uzakta 
olan İngiliz filosu için vaziyet 
böyle değildir. Binaenaleyh Sov
yet Rusyası hakikaten İngiliz 
gazetelerinin yazdıkları gibi Ka
radenizde harp gemilerini toplı-
yarak faik b~r vaziyet ihdas ede
cek olursa lngilizler bu denizin 
beynelmilel statüsünü belki yeni 
baştan tanzim etmek arzulanna 
düşecekler ve ihtimal ki onlar da 
şimdi Romanya gazeteleri gibi 
Karadenizin bitaraf bir vaziyete 
konması fikrini müdafaa etmeğe 
başlıyacaklardır. 

Bizim için o vakit ileriye sll
rülecek tez şu olabilir: Boğauan 
Türkiyenin baıbekçiliği altında 
harp gemilerine kapamak. Çünkil 
ancak bu auretledir ki Boğazlar 
ve Karadeniz hakikaten bitaraf 
bir vaziyete girebilir. 

.AWu.ıet .A4UH 

Ta}'Vare pıvankoşunun son 
keıideşinde kazanan biletler 

nerelerdedir? 
14 MAYIS, 1880 45,000 Lira kazanan biletin 4 

__ l_tf_a_i_y_e_e_l_e_yı-n-ıniki;;;i""t';~· parçası İstanbul, birer parçası 
Edirne, İzmir. Fethiye ve Vezir-

burunun ıekizlnot b61ü0ü- köprüde satılmış, iki parçası da 
nün d6rdüncü onbatııının satılmamııtır. 
ü9ünoü neferi Abdülkadir 15,000 Lira kazanan biletin 
ve gene mezkQr b61ük ef- dört parçası İstanbul, birer par-
radından NiOdeli Abdullah çası Ankara, Turgutlu, Kiliste 
elinden hUe ile duhan do- satılmış, bir parçası İzmirde sa-
lındırmıt olan Yunan devleti blamıyarak iade edilmiş ve iki 

parçaaı da satılmamıştır. 
teb'aaından Nlkolinln hare- 10,000 Lira kazanan biletin 4 
keti kanunu oezının iki yüz parçası İstanbul, birer parçası 
otuzuncu mıddeılne tevı- Mudanya, Salihli, lalahiyede sa-
fuk eylemesinden u9 mah tılmış, birer parçası İzmir ve 
hıpıine BeyoOlu oeza mah- Safranboludan satılmıyarak iade 
kemeılnden hükmolunmut- edilmiş ve bir parçaaı da aabl-
tur • _________ 

11 
malDlfbr. 

mandır, içimde llmit kutlannın 
kanat çırp1nbsım duymuyorum. 

Gönlümde yeri belirsiz bir aızı, 
ytizümde aebepıiz bir gam bu
lutunun gölgesi, sokağa çık
mıtbm. Gidecek yerlerim vardı. 
Pek muhterem bir zabn elini 
öpmek için ta Çarpmbaya br
manmak llzımdı. Tramvayların 

kalabalığı, havamn bozukluğu, 
yolların tozlu uzunluğu hep ayrı 
ayrı derdime dert kabyordu. 
Kendi kendime: 

- Zaran yok dedim, alınlarda 
zahmetin izi parlamadan ytiaek 
yerlere kaVUfmak nuip olmaz. 

Dedim. 
Fatihten ıonra bir haraba ıil

ıileıi geçtim, bir ınrtl toz yut
tum, terini sileyim derken iki 
mendilimi çamurdan ve gene 
kendikendime: 

- Genabı hakkın Adem oğ
lunu topraktan yaratbğı doğru 
imiş. Bak azıcık ıslanınca nasıl 
çamur oluyor! 

Dedim. Sokaklann pisliği her 
rüzgar dalguının tozdan bir bu
lutla ortalığı maskara ettiğini 
habrlamak neye yarardı? Ben 
de kabahati yaradılıta ytıkleyi
verdim veuelim 1 

Çartambadan ıonra yolumu 
ptırdım ve 6yle allalü, boyalı 
bir kanalizasyona dllftllm ki 
tiksintiıi, bulaımsı lSmriim oldukça 
içimden gitmiyece1' samyorum. 

Bahsettiğim yer bir bayram 
yeriydi. Etrafı telden korkuluk
larla çevrilmİf birkaç pis kahve, 
hıncahınç dolu bir meydan, d6-
nen dolaplar, bostan kuyuauna 
koşulmuı hissini veren tahta 
beygirler, gerp tellerde kova 
gibi sallanıp kayan çocuklar, 
boyalı çirkin kadınlar ve onlara 
llyak erkekler al1rllnüyordu. 

Geçmek, bele bulqmadan bol 
havaya çıkmak anlatılmaz de
recede güçtil. Fena halde i;ren
miştim. Duyduğum istikrah, 
uzvilqiyor ve oğilrtil bqlıyordu. 
Kaçmak isterken gözllme iliıen 
bir manzara, beni oraya mıhladı. 

Kahvelerden birinde bir aaz 
yeri, o iskele dibinde de allı 
pullu giyinmit bir kaç çıplak 
kadın, görmllftllm. Tam o aıra
da çalğı bqladı ve rakkueler 
zillerini tıkudatmıya bqladılar. 

Oynarken, dikkat ettim biri
nin hareketleri daha Üb, daha 
kıvrmbıızdı. Vilcut teıekknlleri 
de ayrı idi. Omuz bqlan ile 
pazılan g6rilnc, meseleyi anla
dım. Bu, kadın kıyafetine gir
miş bir k6çek, ~· d~,nnJO, 
kombinezonlu bır erkekti. Bak-
bm, baktım ve sonra etrafımda 
tükilrecek bir yer aradım. Gerçi 
o meydan kocaman bir kil-
vetten farksızdı. Fakat salya
mın kirlenmesinden çekindiğim 
için yapamadım. Meğer kllYette 
yaşmaktan da zevk alanlar var-
mış !.. SewaA 

Teşekkür 
Aksaray deposunda planton 

Osman efendinin vefatından mtı
tevellit derin kederimize iştirak 
ederek bizi tealiye eden Akaa
ray tramvay deposu amirleri 
beylere ve cenaze merasiminde 
bulunan arkadqlarına tqekkll
rabmızın takdimini muhterem 
gazetenizden rica ederiz. 

Annesi Emine. biraderleri: Mebmet vel 
Hadi. 

Muharriri: Ömer R•~" 

Mekkenin uğradığı teca-
vüz tüyler ürpertici idi! 

Bütün hacılar kesilmiş, Kabenin öt' 
tüleri sökülmüş, Zemzem kuyus1l 

leılerle doldurulmuştu 
-37-

Ebu Tabir gerçi bu sene zarfında Onun bu tehdidi Ebu Ta~';,: 
buna muvaffak olmamlf, yalnız rinde tesirini göstermis, ~ ~ 
huccacı 6ldilrebilmit, fakat bu- bir onun emrine münkat o~ 
na mukabil Kufe şehrini za~te- B~nlann aras1ndaki mUna~ 
derek altı gün orasım yagma bılahere daha ziyade te' 
ile mqgal olmUfbı. Bu yllzden edecektir. .1 
Kufe ıehri ~deta b~mıttı. Ebu Tahir otuz sene 't 

Ebu Tahır erteaı senelerde her muhite emniyetsizlik ~ 
Bağdadı tehdit ederek ıer- tiıaı saldıktan sonra .. ".J 
vet kazanmıa, ukerleri birkaç onun ölümllnden sonra ~ 
binden ibaret iken Halifenin ler ile F atimiler arasında ', 1 
yiizbinlere baliğ askerlerini aciz sebetler muhtel olmuı ., ~ 
bırakmıt ve onun blltlln hükii- mıtiler inhilile mahkum ,-
metini fatırmıtb. lardı. 

. Fakat bu ~erke~~e~n asıl ir- Ebu Tabirin ölilmilnde11,.~ 
tikip etmek utedıgı cınayet 317 evveli oğullan arasında ~ 
de vuku bulmuttur. lar ve mllcadeleler b~ 

Huccaç Mekkede toplanmlJ çok geçmeden onun oğlu ~ 
Araf atta durm~, ~afattan dö- işi ele almıt. ve lrakın bet 1 
Derken Kırmıtılerm hllcumuna hnda Abbasilerle uğraımlf 
uğramıfb. Bntnn huccaç kıbçtan mutlu. 
g~yor ~~ hepsinin nesi. var_aa Hasamn bu vaziyeti ~ 
~a~a ediliyordu. H~mıtenfc lığ1n devam edeceğini ~ 
ıltica eden hacılaz: b~e. öld~~l- yor ise de bu sırada vuku ~ 
mÜf, hatta KAbenm ıçıne iltica bir hadise Kırmıtilerin ze' 
edenler bile orada imha edilmit- mukaddime tqkil etti. ._rJ 
ı,. .. ,ı;. Haoıl11 .. n ,.~!U"tı,.,.; ..... "'''""' r .. ,ıuuıcı ıu ıvıısın iıgal #,,J 

kuyiisuna ablllllf, Ebu Tahir Ha- lerinden sonra yaptıklan • ,.. ~ 
ceri Eavedi Ye Kabenin kapısını biri Suriyeyi zaptederek rl"J 
a6kmllı, bllnlan kendi hükmll lbni F elih namındaki v · 
albnda olan Hllcre g6ndermişti. a d kti H lb k · Kı 
Daha SOnra Kabenin 6rtiileri de g n erme · a u 1 ~ 

Şamdan haraç alıyorlardı. 
sakiilerek bunlar da yağma edil- Tabirin oğlu Hasan, Fati , 
mit ve bu tllyler 6rpertici cina- ş t t 1 • d ~ amı zap e me enn en ao 
yet baylece tamamlanmıştı. haracı almakta devam vı 

Ebu Tabirin haceri eavet ile istedi. Fatimiler ise, ~ 
KAbenin kapıaım sökmekten kendilerine tabi sayayoı"ı 
maksadı Hasada yeni bir klbe Metbulann tabilere hara; 
kurmakb. Onun ifadesine göre 
onun bu iti yapması kendi ar
zuaile değil İmamlarının vahyi 
ile idi. 

Bağdat btıldlllıeti haceri es
vedi iatirdat için Kırmıblere 
ellibin altın verdigi halde bun
lar bu teklifi reddetmifler, fakat 
Afrikadaki F atimilerin Mehdisi 
onun bu hareketini takbih ede
rek mutlaka haceri esvedi ve 
Mekkeye ait her ıeyi iade et
melerini emrettiği zaman bun
lar onun emrini yerine getir
mişler ve 339 da haceri Kufe 
camünde tqbir ederek herkese 
gösterdikten sonra onu Mekkeye 
iade etmiılerdi. 

Afrikadaki F atimilerin Halife
li ve bir azadan anlqılacağı 
veçbile blltiln lamaililerin Meh
disi Ebu Tabire bu milnaaebetle 
yazdığı mektupta ıu sözleri aöy
lllyordu: 

"Sen yapbğın işlerle bizim ve 
bizim taraftarlanmız hakkında 
dinsizlik t6hmetini haklı g&ter
din, pyet Mekkelilere Ye bucca
ca ait olan berıeyi iade etmez 
ve baceri eavedi ~yerine koymaz
san dllnya ve ahirette •enden 
tebeni ederim." 

Su s6zlerden anlqılacağı veç
bile mağnbın Mehdisi, Ebu Tabir 
berinde kuvvetli bir tesiri haizdi. 
Çünldl lbni Meymun bütlln tqki
libm idare etmekte olan ve lbni 

melerine imkin tasavvur dl; 
bilir midi. Kırmıtiler, F•"..J 
rin propagandalarını yaP'"J 
ve onların maksatlarını ~ 
memur idiler. Onların ., 
hareketleri bunlann naJDlll' 

Kırmıtilerin efendile1 
bir tilkeden haraç allll~ 
kat'iyen müsaade edile ' 
Fakat Kırmıtiler efend~;I 
bu rekabetkirane barek,.) 
fevkalide müteessir olm".J' 
Bu teessür onlann içl',JI 
kalmadı. Maddi bir meıJ'/ı 
mahrumiyet onlara herıetf :JI 
turmuştu. Kırmıtilerin fl'j 
aldıklan haraç 300,000(~ 

Çarşamba 

DEi 
Mayıs 

1930 
. t 

Gtmqin Jotuıa: 4.44 - #JM .• j 
Ayın dolulu : 22.30 - """' . 

Mevmıme teftl'GI edea bu zatti. iL-----~---~~ 
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Mnnisn ~nstnnesi Yalovada ÜBYri mü~H~iller 

hastaneye yarzm,aka .. 
ratına yarım milyon 

sarf olunacak 
Bir mnddet evel Amerikada 

•efat eden hayır pe"er vatan· 
dtlUbız Eıkinazi Efendinin va· 
IİJeti Uzerine Maniaada bir bas
ı.ne yaptırmak istiyen Madam 
2akınazinin Amerikadan ıehri· 
~ geldiğini ve blikumetle t-... etmek üzere Ankaraya 
Iİttiğini yezmışbk. 
"-~danı Eıkinazi Ankaradan 
:'t«lltaaya ~tmiş ve orada hii
~et erkanı tarafından samimi 
llltrasimle istikbal edilmiştir. 

Madam hastanenin yapılacağı 
Jert belediye müdlirlinün refa
lcatile tesbit etmişsede bir kere
dt Sıhhiye vekaletinin fikrini 
'°tıııak istemiştir. 

ln.aata pek yakında başlana· 
~ Te yalnız hastane için yarım 
~Yon liraya yakın para sarfe

tcektir. 
~undan başka hastanenin ma• 
~atmı temin etmek üzere bir 
~Yon liralıktan fazla akaret ya
llıJ.cak mütemadi bir varidat 
teltıin · olunacaktır. 

~ıAyette: 
4nıal ve Hamit Beyler 
Ankaraya gidiyorlar 
. Eınaııetle muhasebei hususiye

llın tevhidi bakkanda görüımek 
'lttd e muhasebei hususiye mil

Urü Cemal, Emanet rııuaVlni 
li&mit Beyler bugün Ankaraya 
~decektir. 

-- --
Bu nasıl iş? 

Oıe,. do 
diplo ktor ve eczacıların 

"'41arını başkaları mı 

Y hııllanıvor ? 
en· 

lbuc·b.1 çıkan tababet kanunu 
l'ıııt \ •ne~ doktorlar diplomala
'fe .k escd ettirmek ve ibtısas 
de:· 881 almak mecburiyetin-

ır. 

kij:l~evın Ankarada Sıhhiye ve
~ ti tarafından memleketin 
..ı: tarafından gönderilen ve
-~ ve diplomalr tetkik edil-

tdi. 

k \' ekllet bu tetkik esnasında 
~tlıı dikkat bir hakikatle kar-
~ tııııtır. 

~. r çak kimselerin vefat et
di 

1 
doktor, dişci ve eczacı 

,._P ,Ofrlalan ile Anadoluda icrayı 
do~ at ettikleri ve bazı bllyük 
~0rlann ellerinde ihtısas ve-
1)~ olmadığı anlaşılmııtır. 

d'1tu un .bu hususta ııhhiye mü
"'1tttr~lı Rıza 8. şunları söyle-

..:.Ôlen bir kimsenin diploma
tok latanbulda kullanan doktor 

tur. 
-~:bsaı vesikalarına ait malii
~ .•ektlete bildirmiftik. juri 
dil eti tarafından yakmda halle . 

'cektir! 
" 

1>011& 
nı'ifdtir'll orduya 

P dilne cek mtl 
... ~ Oliı Qlijd"" .. L 
~- . uru &aymakam Şerif beve 

.. "lliycti h . J 
llu •zıranda bitmektedir. 

~f a:ene nıezuniyeti temdit edilmezse 
~ttck . ye ordudaki vazifesine avdet 
dtftı f tir. Bu .mesele balda.nda Şerif Bey 

.. Ş11nlan aöylemiştir. 
itndi dı~ D ye kadar biç bir emir alma· 

Çal,. evlet b · d . --,ırıaı enı nere e ısterse orada .,. 

Yollar sür'atle ikmal 
edilecek 

Yalova yollarının sür'atle inşa 
ve ikmali kararlaştırılmış ve bu 
ifle meşgul olmak Uzre Nafia su 
mühendisi Sabri B. Y alovaya 
gitmiştir: Y alovada iskeleden 
kaplıcalara giden yol üzerinde 
yeni açdacak olan yol ormanlar 
arasmdan geçerek ve doğru bir 
hat takip edeceğinden daha kısa 
olacaktar. Vali Muhittin B. cuma 
günü Y alovaya gidecektir. 

Taksim meydanı 
Ay sonuna kadar 

düzeltilecek 
Bavram dolayısile bir kaç glln 

temi~lenmesi , ve inşaatı geciken 
Taksim meydanına emanet ta
rafından dün sabah yüze yakın 
amele sevkedilmiş ve aylardan· 
beri toz toprak deryası halinde 
duran meydanda hummalı bir 
surette çalışılmağa başlanmıştır. 

Tramvay şirketi de bayramdan 
evvel başladığı asfalt yolun 
yapılmasını tesri etmiştir. Öğle
den sonra emanet muavini Ha
mit ve fen heyeti müdürü Ziya 
beyler meydana giderek inşaatı 

nezaret etmişler. Muhiddin bey 
de bir saat meydanda bulun
muştur, Meydanın ay nihayetine 
kadar tanzimi bitecektir. 

( Küçük haberer . ı 

T"ıtstm meycıımm'ttr- -r1nzrnn run
ycrlne hararer verilmiş ve mey· 

dandaki fazla toprakları kaldırılarak si
lindır ameliyesine başlarimıstır. Bütün 
tanzim işleri haztrana kadar bitecektir. 

Şeker kamışı mütahassısı l\ıt Vikont 
Adana ve Mersinde insa edile-

cek yeni şeker fabrikaeı hakkında tet
kikac yapmaktadır. 

Emanet piyasada satılan zeytin 
yajtlarının ekserisinin hileli oldu-

ğunu teshir etmiştir. 

Buna mani olmak için bütün yağ 
dükkanlarına halis zeytin yağ satan 
tüccarın isimleri bir cetvel halinde 
asılacak ve halkın bunlardan yağ alması 
temin olunacaktır. 

Posta idaresi 30 lira ücretle l O 
hük memuru olmağa karar 

verilmiştir . 

Ticareti bahriye müdürlüğü dünden 
itibann limandaki bütün şa

mandıra.lan tamire bşlamıştır. 

Ticaret işleri umum müdürü Naki 
B. Ankaradan gelmiş ve dün 

ticaret od.asını tefciş etmıştır. Son 
günlerde resmen meclise arzedilme
den yapılan bazı tcşkilaon tevlit ettiği 
şikayetlerin bu tdtişte tetkik edildiği 

söylenmektedir. 

VAKiT a 
Abone olunuz. 

Tevziata bir müddet 
sonra tekrar baş .. 

la nacak 
Garbi Trakyalı musakkafat 

sahiplerine yapılan ikinci avans 
tevziatı bayramdan evvel bit
miştir. 

Musakkafat sahiplerine yapılan 
bu ikinci avans baıladığı günden 
beri arazi sahipleri tarahndan 
mütemadi şikayetlere maruz kal~ 
mışb. Halbuki tevziat komisyonu 
bir program ve sıra b.kip et
mekte idi. 

Birinci avans tevziatına prog
ram mucibince evvela muskaffat 
sahiplerinden başlanmış ve mü· 
teakiben arazi sahiplerine teş
mil edilmişti. Keza ikinci avans 
ta ayni şekilde başlamış ve pek 
mantıki olmıyan şikayetler na
zarı itibara ahnmıyarak birinci 
avanstaki sıra usulü tatbik edil
miştir. Musakkaafat sahiplerinin 
tevziatı bitirilnıiş ve 110 bin 
lira kadar dağıtılmıştır. 

Komisyon yakmda arazi sa· 
hiplerine ikinci avans tevziabna 
baılamak niyetindedir. 

Fak at henüz dağıtılacak olan 
para toplanamadığından kısa bir 
müddet beklemek zarureti vardır. 

Köprü memurları ne oluyor? 
Köprü mürüriyesinin kalkmasile açık

ta kalacak olan köprü memurlannın 
dosyelerinln tetkikine başlanmışor. Bu 
tetkik neticesinde bir kısm1 başka vazife· 
)ere tayin edılecek diğer bir ktsmına da 

ikramiye verilerek vazifelerinin hitam 
bulduğu bildirilecektir. 

Mısıra sefer 
Seyrisefain idaresi haziranın ı inden 

itibaren Karadcniz-iskenderye postasının 
tesisine karar vermiştir. Bu iş için Is· 
kenden·ede tetkikat yapmak üzere ida· 
renin isletme müdürü Burhanettin bey 

iskenderyeye gitmiştir, 

Cernlyeterde: 

Türk Ocağında konferans 
Türk Oca1mdan : 15 Mayıs 930 

perşembe günü akşamı saat 21,5 de 
doktor Abdutlah Cevdet beyefendi ta· 
rafından ( Garp şairlerinde Ömer Hay· 
yamın rubu ) mevzulu bir konferans 

verilecektir. Bunu müteakip tanınmış san'· 
atkArların kıymetli eserlerinden bazı par· 
çalar çalınacaktır. Bu Konferans ve Kon
sere herkes gelebilir. 

Tar ki yenin elektrih le~mesi 
Bugün saat 7 de Boston teknoloji 

Enstitüıü profesörlerinden Dr. Gackson 
tarafından • şark ve garpten iktısadt 
dersler ,, hakkında bir konferans verile
cektir. Profesör Türkiyenin elektrikleş· 
mesI lmkAnlarmı tetkik etmektedir. 
Alemdar caddesi Amerikan Lise ve 
Ticaret Dershanesinde terceme edilecek 
olan bu konferansa herkes gelebilir. 

L·T·PIVER 
PARIS 

17744• ıe•a1a ec:IUrnfttlr. -POORA•ESANS 
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PorfUmori l . T . P 1 V E R A. ~ , lstanbul Şubeli 

şrşn Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel. Bayoaıu 3044 

DÜŞKÜNLER:3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
bir adam olmuştu. 

Abbas nutkunu bitirdi. Dok
tor aldı. 

« - Ta kendisi... Ta... Diye 
bende?) basediyordu nihayet ba

na döndü: 
14 - Beni tanıdın mı? buraya 

kadar gelmiye ve bir ailenin 
harimine kadar girmiye nasıl 
cesaret ettin .. 

Aman efendim aman bu ne 
söyleyişti. Sanki heri~ Ebussuut 
efendinin torunu... Oyle ağır • öyle edebli, öyle namuslu konu-
şuyordu. 

Doktor bıraktı Abbas başladı. 
"- Namusuna leke süren bu 

kahpeyi ne yaparsın .. 
O bir gün evvel bana deste 

deste liralar veren, belimi sıkan, 
dudaklarımı somwan adam de
ğildi... Bana yalvaran, benden 
kızlık istiyen adam ne de hey
betli olmuştu. Bir gün içinde 
olan bitenleri pek bilmiyorum. 
Bildiğim işin falso olduğudur. 
Ben doktordan şüphe ediyorum. 
herif az daha beni polise vere
cekti. 

"- Nasıl kurtuldun? 
- Nasıl olacak doktor bere· 

ket .-ersin her nedense caydı. 
Yalnız doktor bana çok hakaret 
etti ..• 

" - Vesikan nerede diye 
çıkıştı da... Ama ben işi şirret
liğe vurdum. Bastım çmğarı 
vesikayı suratına hrlathm... Ve 
eline bir papel uzatbm, kapıdan 
çıkbm. 

Nesip izahatına devam etti: 
" - Melihadan öğrendim ya! 

ben doğru Abbasın avukatına 
koştum •• Abbas ne olur ne bi.ter
se her şeyi ona anlatır. Hakıka· 
ten başına gelen bu meseleyi de 
anlatmış.. Senin anlıyacağm Ab
bas Melihayı kız sanmış. fakat 
birgiln doktor Rasim Melihayı 
Abbasın yazıhanesinden çıkar
ken görmilf ve derhal Abbasa 

oğrayıp: 
«- o beyfendi.. Arbk oros-

pulara paramı yediriyor sunuz .. 
Kızların köküne kibrit suyu mu 
ekildi.. demiş! 

Abbas bu sözlerden dehşetli 
surette içerlemiş, sormuş soruş· 

turmuş, Melihanın vesikalı bir 
orospu olduğunu anlamış.. Kız 
zannettiği birinin kız olmadığı 
meydana çıkınca, aldandım bir 
z~vkten mahrum kaldım diye 
hıddet topuklarına inmiş ve der
ken vefendim namusu nüksetmiş .• 
Aşagısı malum. Ertesi gün has
taneye telefon etmişler. Ondan 
sonra iş gazetelere dökülmüş. 

"- Eh Nesip dedim çok iyi 
gel hemen şu anlattıklanm ya· 
zayım da mürettipaneye vereyim, 
ondan sonra seninle birlikte yu
karı çıkarız. 

Hayır dedi.. Ben sana anlat
tıklarımı kağıda yazdım ..• 

- Ala.. Öyle ise şu yazıları 
ver de dizdirelim ... 

- Peki amma bir şartla: 
- Peki dedim ... 
- Ben malum ya DarilJaceze 

müfettişiyim.. işim fena değil 
fakat gelen haberler kötü bizim 
işler maliyeye geçecekmiş! Şim
diden teşebbüs edip bir iki 
meb'ustan tavsiye filan uydurmalı. 
Bu kadar sene Ankarada kaldın 
bugüne bugün baş muharrirsin .• 
şimdi iyilik etme%sen yann ah
rettemi hayrın dokunacak;? 

«- Olur Nesip dedim çalışı· 
nm .• 

« - Perşembeye kadar iki 
tane tavsiye muhakkak hazır 
bulunursun • 

« - Ben Perıembe akşamı 
gelir senden aJanm, atlatayım 
deme .. 

Olur dedim beraberce Babı
aliden indik. 
. . . . . . . . . 

(Bitmedı) 

,I Bu akşam 
Sinemaları 

Alka:zar - MılAzım Ahmet 

Alemdar - Şehir uyurken 
Asri - Çaraviç 

Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlıklar 
Ekler - Billi Dov 

Elhamra - Elem yolc::utan 
Etuval - Macar sevdası 

Majik - Sevda tuzağı 
Melek - Ne yaman gece 

Opera - Afacan 
Şık - Kanlı vasıyet 

Bar ve Müzikholler! 

, ! Garden - Naneli Balet , Bekefi, 

Vantura 

Tllrkuvaz - Arizona baleti Tize, 
ve Lidina T anıov 

Bugün ~~-... ~ 

Si NEMASINDA 
Debakir vaz'ı sahne HANRİ RUSEL in ibdaı ve 

SUZi VERNON, DANİEL PAROLA ve F. FABR in temsili 

PARiSLi KIZLAR 
Muhteşem ve zengin sesli ve şarkılı filmin il~ iraesi. 

• lıaveten: Sesli ve sözlü yeni METROTON DÜNYA HA-
V AD İSLERİ. Bu filimden itibaren yeni tenzilatlı fiatlar: Dü-
huliye 25 kuruş. Birinci mevki ve balkon 40 kuruş. Hususi 

···~ · • • • • • 65 kuruş • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
• BİLLI DOV: 
: Yakanda sırrını ifşa edecektir. • 

•••&••························ 
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t ÇOCUK SAVIFJ\.LARI 1 
Hediye ve takdir varakası kaza

nan karilerimiz 

eme ve cra. 
lstanbıil icra riyasetinden : Bey -

oğlunCla T~pebaımda 23 numa
ralı asri Amerikan terzihanesi 
sahibi teni Amm Beyin konkor
dato talebile vuku bulan milra· 
caatı nzerine icra kılman tetki
kat neticesinde konkordato ta
lebinin nazan itibara alınmasına 
ve icra ve iflis kanununun 278 
ve 279 uncu maddeleri muci
bince iki ay mühlet verilmesine 
ve mabkemei asliye 1 inci hu
kuk azasından mütekait Tevfik 
Beyin komser tayinine ve işbu 
mühletin ilanile beraber icra ve 
tapu aicil memurluklarına bildi
rilmesine karar verilmiş olduğu 

ilin olunur. (275-13) 

Keşan tıultak hakimlilinden: 
Keşan hazinei maliyesinin 338 

senesi aıar hisabından Keşan 
kasaba!lı ahalisinden Gadara Ta
nasaki ve biraderi T odri zim
metlerinde matlubu olan 1481 
lira 40 kuruşun tahsiline dair 
hazine tarafından istihsal olunan 
15 eylül 928 tarih ve 162 nu
maralı karar müddea aleyhima
nın hayat ve memah meçhul 
bulunduğu mübaşirin meşruha
bndan anlqılmasına binaen teb
ligab kanuniye ifa kılınamamış 

Birer takdir varakası 
kazananlır 
Liseler 

Ga1atasaraydan (I) 1016 Enver Fa· 
flk B, (2) 496 Süren a Te,·fik B, (S) 
1282 Muzaffer lrf an B. 

Er, Mu. den ( 4) 795 l Iilml B. 
15) 71 Şefik B, (6) 54 Cemal B, (7) 
'68 Hasan li (8) 129 Fethi B, (9) 63 

:Cmal B. 
Naf. Fen, Mek. (1 0) Sait B, 
lst. L. den (J I) 7.51 Rauf Scrnil 

3, (12) 951 Bekir 6. (13) l 59 Sait H, 
!14) 138 Adnan B. (15) 807 Terfık B. 

Kab. L. den (16) 628 S:ı:t CültekinB. 
Selç. San. dan (17) 75 Neriman H., 

(18) 4 Aliye H, (19) 56 Muazzez II., 
(20} 89 Semiha H. 

Feyz. Atiden (21) 129 Abdümıh· 
man B., (22) Tarik Salim B. 

Orta mektepler 
Vefa O. 1\1. den (23) Kerim Hasan 

B., (24} 436 Ya~ar B.,(25) 359 Mustafa 
B., (26) 107 Galıp B. (27) Son ıunıf c:ın 
Fethi B. 

Vefa O. ~t den (28) 233 Zq at 
Şevket B., (29) 234 :Zuhat Şevket 13.. 
(30} 265 Naci Esat n.., (3 t) 254 Remzi 

o Bulmaca o 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa : 
1 - Rast gelm k {7) 
2 - Kol, hacnl (3), ':ıhin (2), mu· 

nan:be (4) • 

3 - Çanak, çömlek (3), beden (5) 
4 - Zamanlar (4), sene (3} 
5 - 11ı)ır (2), küşat et (2) 
6 - Yumuşak sahil (6) 
7 - Bir yemiş (4), ıılun (3) 
8 - Suyu çckilmi.- madde (4) 
9 - Çabuk (5) 

l O - Tetkik (4), bedeni yaşatan (3) 
l 1 - Birleşme (6) 

Yukardan qağı: 
ı - Yaklaşmak (8), dert (2) 
2 - Duaya çağırış (4), Ermeni ve 

Almanlıınn çok kullandıkları bir nida (2) 
3 - Ziraat aleti (5), Rumelide bir 

tehir (5) 
4 - iliştirme ! (5) 
5 - İri adam (3) 
6 - Çamaşırı düzlemek (8} noter(2) 

7 - "' 
8 - Sinirli (6) 
9 - Sert (4), kAflrler (6) 

1 O - Nota (2), bir peygamber (3) 
l l - Sicim (2), yol (3) 

B., (32) 82 Rürhan B., (33) 237 Fethi B. 
(34) 183 Mehmet a 
O. O. M (35) 370 Turhan B, (36) 

401 Doj!'an B, (37) 315 Fethi 8, (38) 
(333) Besim Il, (39) 161 Rıza B, (40) 
~42 Rauf B, (41) 84 J. Hakkı B, (42) 
36 Osman R. (43) 188 Havrettin B. 

1':yip O. ~I. (44) 329 Halit B, (45) 
2· I den Füat Rızafl (46) 2-1 den 
Doıtan Bey • ( 47 ~ 135 Cemal 
B, C48) 3 J 3 Salahattin I Tasan B, (49} 
J 62 Jlasan Ahmet B. (59) 175 Zekai 
B, (5 J) 335 Cemal B. 

E . .A. H. dan (52) 157 Abdürrah· 
man B., (53) 124 N'ejat B., (54) 9 Nuri 
iL, (.55) 18 Cemal B., (56) 32 Sabit B., 
(57) 226 Kemal B., (58) 183 M. AH B., 
(5CJ) 92 Zeki B., (60) 176 Ntizhet B. 

Davutpaşa O. M den (61) 60 Şev· 
ket B., (62) 262 Şükrii B., (63) 174 
Lütfü B. 

Ni~antaı K. O. M. den (64) 474 
Zinnur H., (65) 118 Meliha H., (66) 
647 Nahide H. • 

K.A.H. dan (67) 187 Şami) e I 1, (68) 
164 Saniye H, (69) iffet Il, (70) Sahi
re H, 

(7J) Ercnköy E. P. den Seınih t\'a· 
ci B. 

Kadıköy K. O. dan (7i) 13.3 
Selma 1 L 

lık mekteplerden 
(73) C. :.!O inciden 270 Bedrünnisa 

H. (74) 284 J layrünisa J l, 
O. 28 inci den (75) 33 Şüeda H. 

(76)Ü 15 ten J 54 Ali Sabri B. (77)Ü28 
len 192 Ihsan Hakkı B, (':'8) 192 Se-
ıııh B. (79)Ü 14 ten 1<1kret Hidayet B. 

l<. 23 ten (8'.l) 1 :.?3 Lütfü B, (81) 
42 dı.:n 138 Turgut B. (82) :hen 2 Fah
ıcddin B. {8..'3) 24 ten sınıf 4 Ahsen 
Zeki H. l8 ı) 40 dan 1\ üzhı.: t Cemil il. 
(85) 39 dan cınıf 2 Mihriye Halit JT. 
(86) 1 1 den 46ll l hıltısi B. (87) Beşiktaş 

18 den 3 Nesrin Mazhar H. 
Çubuklu 37 den (88) Ômer Lutfu 

B. (89) Cahit Ali R. 
(90) ı~. 49 dan l\I. Ahmet B. 
Got. tepe merdi\ en K. .\ 1. (91) I 10 

t\'u::.ret ,\Hiznrf er B. 

Erenköy (92) 38 den Ncylüfer H. 
Beyoğlu (93) 12 den 225 Süleyman 

B, (94) 269 Neriman R 
Qrtal.:öy Y. M. {95) 149 llalc Sa· 

ime il. 
Eyüp (96) 36 dan 296 İhsan NuriB. 
1st. (97) 27 den irfan l\1ustafa B. 
Beyoğlu (98) 3 den 183 J\1uhittin 

Fikret B. 

Ecnebi mektepler 
99 - Kad. Not. Dam dö S. dan 77 

'e\ im ll. 
100 - t\'ocr dam do S. dan Rikkat 

l likmet 11. 
(102)Sen Jorjdan M. Salih B .. (102) 

.12 M. Hamdi it 

-------
103- ltalyan ticaretten B. A. Sami B. 
l 04- Sent Pülşeriden Turan A. H. 
J.05 - Gedik P. Amer. dan Necdet 

Kenan B. 
106- Kad. Not. dam dös. den Bcr· 

rin Nüzhet -L 
I07- Sen Jozeften Taltt Ferit B. 
l 08 - Kadıköy Aranı yandan Sona 

gölbengiyan H. 
109-Amerikan M. den Tayyibe R 

110 - Sent Pülşeridcn MuallA Na· 
zan H 

Haysinlda (11 l) Necip Mahmut B .. 
(112) Orhan Fehmi B. 

ıstanbul 

113-Divanyolu No. da 109 Sanevbe 
Oman H. 

114-Eyüp üç şeblder mahallesi Te· 
k.k:e aoknğı No. 9 da Süleyman B. 

115-Gayazıt yeni yahnikapan sokak 
No. 26 da Zeynep Bican H. 

1 ı 6-Şehzadebaşı Handan Fevzi H. 
117 - Beyazıt Vecihi Münör B. 
1 l 8- Çarşamba Dırağmanda Direkçi 

başı sokak No. 4 te Suhcndan H 
119- Eyüp Bahariye Snlı çıkmazı 

sokak No. 2 de Zehra R 

ı 20 - Finı:anolar Mahmudiye han 
No. 38·39 ea Süleyman Galip B. 

J21 - Haliç Defterd.ıır Otakçılar cad
desi No. 114 ce Şükran Tahsin H. 

122-Kasımpaşa camiişerif mahallesi 
No. 6 Mecit B. 

123-Babıali Lala Hayrettin mahallesi 
Beşir ağa camii sokak No. 9 da Ve· 

cihe R 
124 - Bayızıt Yahnikapan sokak 

No. 26 da l\J. Galip B. 
125 - Eyüp Kurukavak No. 2 de 

Cemal B. 
126 - Eyüp Dere sokakta Ccma· 

lettin B. 
Kadınlan çalışarma yurdundan ( 127} 

Sadiye il. (128) Perihan H (129) 
Mazlılme H. 

[ OC\·nmı yarın ] 

Sahibinin 

ve hukuk usulü muhakemeleri ka
nununuol 41vel44ünctı maddeleri 
ahkhmına tevfikan ilinen teb
ligat icrası karargir olup karan 
mezkôr aleyhine ilinın ferdası 
gllnlinden itibaren on beş glln 
zarfında mahküm aleyhimamn 
hakkı kanuniyelerini istimal ey
lemeleri aksi takdirde kesbi kat
iyyet edeceğinden olveçhile teb
liğ makamına kaim olmak tızre 
hnkmü mezktır divanhaneye ta
lik edilmiş olmağla keyfiyet ilin 
olunur. 

lstanbrd yedi.net icra dairesinden: 
Bir deynin temini istifası zımnında 

tahtı hacza alınmış olan Halı ve kannpe 
ve koltuk, dolap ve sair kıymetli hane 
eşyalan şehri mayısın 18 inci pazar 
günü sııat on buçuktan on ikiye kadar 
alenen bilmüzayedc furuht edileceğin· 

den talip olanlann yevm ve saati mez
kOrda Boğaz içinde Boyacı köyünde 
Bolu meb'usu sabıkı merhum Habip 
Beyin yalısında hazır bulunacak memu
runa müracaatları llAn olunur. (275-18) 

Adapazarı iera memur/alandan: 
AdapazarlDID Uzunçarşısında 

manifaturacılıkla mef!Ul iken if
lisının açılmasına mahkemece 
karar verilen Adapazarlı hacı Ali 
oğlu Sabit efendinin, zimmetinde 
alacağı olan müeuesat ve zeva
tın bazılanndan müteşekkil (büro) 
azasından birisinin vukuu istifa· 
sına binaen yeniden gör6şülüp 
bir taraftan büronun noksan ka
lan azasım tamamlamak için ye
rine diğerini intihap ve bu inti
hap keyfiyetinden sonra da mu· 
rakabe komisyonu tayin etmek 
velhasıl if bu iflas işini daha salim 
bir yolda yürütmeyi temin eyle
mek fizere bilumum alacaklılann 
18-5-930 tarihine müsadif pazar 
gtınll saat 14 te Adapazan icra 
daireıinde hazır bulunmaları lü· 
zumu ilin olunur. 275-14 

Sesi 

T enzildtlıı Yaz Taırifesi 

Portatif Gramofon ( Siyah ) 77 lira 
Portatif Gramofon ( Lüks ) 85 lira 

ilan arı 
Adapazarı icra memur/ıJlUfllia!I: 

Geyve Akhisarında otunaakt• 
ve Yorgancı lakabını taıunakt• 
bulunduğu esnada Cevdet ve Mllf" 
tafat Fehmi beylerin senerlerioİ 
ciro etmek surelile Ada~ 
Türk ticaret bankasından ıldıl' 
457 liranın ödenmesi için nılllJll' 
ihbar varakalan ve ademe eJDİI'" 
leri gönderilen Şevket efendiJllll 
Akhi1arda ve mahalli saıred• 
bulunupta tebliğatın ifası fıokt 
nı husule gelmediğinden tell' 
gahn gazete ile ve ilAneD f"' 
suretile yapılması karargir I' 
muştur. Binaenaleyh işbu iflll' 
tarihi netrinden itibaren -
heı gtln zarfında iıbu fJOlf1 
ödemesi Te bir gftna i 
varsa dermeyan etmesi ye 
tahsis namına yapılması IAz 
len her gO.na tebliğatı t 
için bir ikametgah g5ste 
ve on beş gilnden sonra 
mellh icraiyenin seyir ve c 
yanını takip edeceği mumad 
Şevket efendinin maltimu ol 
husustan ilan olunur. (275-14l 

Keşan hu/eule hfJl?,imütinden: 

Keşan hazinei maliycıinio 
ıenesi aşar hisabından K 
kasabası ahalisinden .Andoo 
lu bakkal Dimitro zimme · 
matlubu oJan 1519 lira 35 
ruşun tahsiline dair hazine 
fından istihsal olunan 15 e 
928 tarih ve 161 numaralı 
müddea aleyhin hayat ve 
matı meçhul bulunduğu aıO 
tirin meşruhatından anlaşı 
ama binaen teblii'ata kaııu 
ifa kılınamamış ve hukuk 
muhakemeleri kanununun 1 
ve 144 üncü maddeleri .,,.,. 
mına tevfikan ilanen teblil" 
icrası karargir olup karan ,.,et 
kUr aleyhine ilanın ferd; 
gününden itibaren on beş /. 
zarfında mahkum aleyhin !!I'. 
la kanunisini iıtimal eylemesi .'I 
takdirde kesbi katiyyet edeP 
ğinden olveçbile tebliğ JJJ~~ 
mına kaim olmak üzre hill": 
m~zkôr d~vanhan~ye . talik ~ 
mış olmagla keyfiyet ılin o~ 

Dr.A. Kutiel 
Efrencl ve cilt hastalıklan müteb' 

Kar.ııköy börekçi Fınnı arasında~ 

lstanbul ikinci icra 1 
sinden: Bir deynin te i 
istifası için Gardero~ J 
valet takımı, Avrupa~ 
ve saire ıehri halin 'f'I 
birinci günü saat 9,,0 J 
Hamal başında Hu~' 
aparbmanında bilr11~ 
de fftruht edileceP'~ 
talip olanlar yevnıi ~ 
kür ve saati muaY1·_Jf 
928-6661 dosya nunı~ 
mahallindeki meJIS. _J' 
müracaatlan ilan oJO"' 
(275-16) 

lstanbul Müdtlll ~ 
tinden: Is. U. hapl~ a.J 
tevldfanesi için 77 .,.-• 
~yı bbbiye ~ 1 
edileceğinden~ 
5-930 tarihine ... ı5 -
perşembe pD ... t~ 
la; Defterdarhjıllda ;,r' 
yaatkomi•yonaaa 111 

atları iliD olunur. 
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Ali Muhiddin Ticarethaneleri 

. ·ı 
1 1 ... \.\ ı. • 

Fransanın Nis şehrindeki 1930 senesi sanayi sergisinde teşhir ettiği 

Bütün amuliıfı 
. . ·. . . . . . \ . . . . ' ... ~ ' . r 

Gerek ziyaret edenler ve gerek Jüri • • 
sergıyı heyeti 
tarafından fevkalade takdir edilip 

(OR KONKUR) addedilnıiş 
. - . .. ·~;: . · ... ~ .. ! ~ : . : .... ~ . t j : 

VE 
Üç kıt'a • 

nışan verilmiştir 
' , ~ : . . 

,_l. ' • . • 

a,)1"1 menkul malların açık 
lst artırma llAnı 

d(ı11,. an.buz 4 üncü icra memUTla/un-

AÇı\t ' 
~ayrı ın~~rtna ile Paraya çerrilecek 
hanenin ta- liin ne olduğu: iki bap 

... nınL 
'- Gayri tııenk 1" 

hailesi, sokaıı.. u un bulunduğu mevkii 
}fıı ağa tn S 611 nun:ıarası: fieyoğlu Hüse

'I'akd' · akı~ğacı s, c. 141.143 No, 
;ıı t ır olunan kıymet: iki bap hane

anıaını 5 ~ l'irtnı 829 I~ Beş bin sekiz 
\ dokuz L 
rtırnıanı ' 

ı but 
4 

n .. !apılacağı yer giln saat: 
1 il~ 

16 
Uncu ıcra 19-6-930 perşembe 

1 Ya kadar, 

Q~; ~şbu gayri menkulün nrurma 
lı Nı 9-6·930 tarihinden itibaen 
~ 0

· ile lstanbul 4 üncü icra dairc-
l -.ıuayy 
'tb1ı en numara ında her kesin 

t ~ ille si i . lı: 1 ~l.a.tda çın açı tır. l~nda yazılı 

,tt, ~hun fazla malômat almak isteyen
?>.~ • Şannameye \'c 930 - 1 ı do~n 

ı .... lı sı)e ınem . ti . .. 
~qt d' un\ c mıze murncant 

ır. · 
2_ 

req4 k .Arttırmaya ıştirnk için 'ukard:ı 
Cı:ısıcrn ı~·rnetin yüzde ~ edi teminat 

ecekttr• 
3 . 

~~ ip;,~~kları tapu sicilile sabit olmı-
l'ııı \'e !1 . alacaklılarla dil!;cr al~adar

b.c~ıa11 ırtıfak hakkı sahiplerinin bu 
da,. :1

1 
Ve hususile fai~ 'e masrafa 

"· an "dd' ~ itib 1 ıalannı işbu ıl~n tarihin-
aren . . .. d 

t , bite) . ) ınnı gun ıçın c c\ rakı 
~ "' crııc b" l'k . . . ~ ~tltıe.Ien . ır ı te mcınun~ etımızc 
b tı tap . ıcap eder aksi halde hak-
tdelin~ SicilUe sabıt olmı~anlar satış 

iş 4 _ ~~ylaşınasında hariç kalıı:lar. 
lirak osterilen günde arurmaya 

tık eden) 
hı.~.ttıuş er arurma şartnamesinı 

1.::'1ltrı t \'c lüzumlu maltımau almış 
~'h.t Olu arnaınen. kabul etmiş nd ve 
tt ctık\ı}iin n~rlar. Üstundı: bırakılan ga) n 

~hi ille kucdeli zamanında verilmezse 
n l "k· 

}il,. \'c b 1 ınci bir artnrma ile 
~~e bCf ~del farkı \ 'C mahrum kalınan 
~ 'be h aiz ve diğer zararlar aynca 
~ lJ.ı a~ct kalmaksızın memuriyeti

~ b~lda~i ln tahsil olunur. Beş numa
._ ~tfa b Şart tahakkuk etmek kaydile 
·tı ~ a~nldk · 
~~._ı., tlttırlılı~ ta.~ ~-ondra gayri m('nku1 
''l!:Ulc cttn ustun c bırakılır. Şart 

lttbhfttl ezse artırma geri bırakılıp 
erinden kurtulur ve temi-

Emvali mCtruke n~üdürlüğünden: ttiJ~·~=~~-
Satılık maa dukkan nısıf ~Yefk0~ciYAPURUiii.,i_s_e ___ yr_is_e_fa_ın __ 

. 

hane hissesi 1 A::;:ı~ 
Talibinin nükülnne mebni yeniden müzayedeye konulan Beyoğ- ı vap~8ruy1514 Çaı .. şam ba 

Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Beyoğlu 2362. Şobe acentesi: Mah

mudiye Hanı altında fstanbul 27M> 

lunda Hüseyinağa mahallesinde Ziba sokağında atik 55 cedit 69 M lzmlr Sürat pOSf!SI 
numaralı nısıf hane ve dükkan hissesinin 680 lira bedeli muham- günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımın- ( GÜLCEMAL) vapuru 16 
men ve 2000lira bedeli mefsuh ile 2-6-930 tarihine mUsatJif pazar- :ı dan hareketle doğru ( Zongul- f Mayıs Cuma 14,30 da Galata 

nhtımından hareketle Cumar-
dir. Taliplerin yüzde 7,5 hasebile teminat makbuzlarile İstanbul fJ" Gir~sun, Trabzon, Sürmene ve tesi sabahı İmıire gidecek ve 
Milli Emlak müdüriyeti Satış kemisyonuna müracaat eylemeleri. i Rize) ye gidecektir. pazar 14,30 da İzmirden 

U Tafsilat için Sirkecide Yel- hareketle Pazartesi sabahı 

Elbise münakasası !i kenci hanında kain acentasına gelecektir. Vapurda mükemmel 
h müracaat. Tel. İstanbul: 1515 != bir orkeıtra ve cazbant 

m U .. du·· r ıu··g., u·· n -'en: Umr.::smnmr.::m::::m:::cw:aaamwii u~ latan bul Altıncı NoterliOine 1.__m_e_vc_u_ttur __ • --------m Emniyet sandığı 
Sandık hademeleri için yaptırılacak elbise işçiliği hakkında 

ihalei evveliye karan keşide kılınmış ve mayısın l 7inci cumartesi 
günü saat on altıda kararı kat'isinin çekilmesi mukarrer bulunmuş 
olduğundan taliplerin fiatı anlamak için levazım memurluğuna ve 
yemi mezkürda laa~al yüzde beş tenzil kılınmak üzere komisyonu 
mahsusuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

natta kalkar, 
5 - Arurmnnın birinci veya ikinci 

olmasına ve gayri menkule taalluk eden 
kanun lı:ıkka 'e satışın tarzına göre 
dip;eı· şanlar. 

\'ergi ve bilcümle riısum müşteriye 
o ittir. 

) a7Jlnn iJ,i bap hane yukarda gösteri
len 19-6-930 tarihinde lstanbul 4 üncü 
icra memnrluğu odasında işbu i!An ve 
gosterilen arttırma şartnamesi dairesinde 
saulncağı ilAn olunur. [ 275-21 ] 

Tarih 'e icra memurunun resmt 
mühlirile imzası 

istenbul Altıncı Noterlitine 
Türkiye lı Bankası tarafından 

Şişlide Romanya konsolosluğu 
ittisalinde mukim M. Abdurrah
man Derviş Beye tebliği isteni
len ve ( 960 ) Türk lirasının 
ademi tediyesi ve terettüp ede
cek :zarar ve ziyan ve glizeıte 
ve vaki masraflarile tazminat 

talebine mütedair bulunan üç 
nüshadan ibaret proteatoname· 
lerden bir nüshası muhatabına 
gönderilmiı ise de mezkür ad
reste bulunmadığı ve yeni ika-
metgahı yapılan tahkikata rağ
men öğrenilemediği tebliğ me-
murumuzun tabkikatınden anla
şılmıt olmasına ve Bankanın 
talebine binaen 4 mayıs 930 
tarih ve 5541/1573 numaralı 
protestonamenin tabliğ maka
mına kaim olmak üzere işbu 
İlin tanzim ve neşredilmek üzere 
Yakıt Gazetesine gönderildi. 

(275-23) 
13 Mayıs 1930 

İstanbul Altıncı Noter Galip Bingöl 
namına 

Ahmet 
llAnnamelcrden bu nüsha talep dairesinde 

Vakıt gazetesine tebll~ olunur. 
13 mayıs 1930 

Altıncı Noter Galip Rln:oı 
namına 

Ahmet 

Memaliki Şarkiye Fransız Trabzon ikinci postası 
Bankası tarafından GaJatada ( COMHURIYET ) vapuru 
Minevre Hanında mukim Yusuf 15 Mayıs Perşembe akfamı 
Kaatçı Beye tebliği istenilen Galata nhbmmdan hareketle 
( 2382,36 ) doların ademi tedi· Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
yesi ve terettüp edecek z~ar ve O 

t ak Samsun, nye, Fatsa, Ordu, ziyan ve güzeş e ve v ı mas· 
raflarile tazminat talebine mü- Gireson, Trabzon, Rize, 
tedair bulunan üç nüshadan Hopaya gidecek ve Pazar 
ibaret protestonamelerden bir iskelesile Rize , Sürmene , 
nüshası muhatabına gönderilmiş Of, Trabzon , Polathane 

ise de mezkür adreste bulunmadığı Gireson, Ordu, F ataa, Sam~ 
ve yeni ikametgahı yapılan tabki- l 
kata rağmen öğrenilemdiği tebliğ sun ' Sinop , neboluya uğrı-

memurumurun tahkikatından anla· yarak gelecektir. 
şılmış olmasma ve Bankamn binaen Ad 
7 mayıs 930 tarih ve 5713-1664 alar yük postası 
numaralı protestonamenin tab- 15 Mayıstan itibaren cu-
liği makamına kaim olmak tize- martesi, pazartesi, çarşamba, 
re işbu ilin tanzim ve neşr perş~mbe günlerinde icra o-
edilmek üzere Vakıt Gazetesine lunmak iizere bir yük postası 
gönderildi. (275-22) yapılmııbr. 

13 mayıs 1930 Bu posta köprüden aaot 
Altıncı Noter Galip Blngül 11,30 da hareketle Moda , 

namına 

Ahmet : Kalamlf, Kınalı, Burgaz, Hey-
tllnnamelcrdcn bu nusba talep dairesinde 1 beli, Büyükada, Maltepe, Cad-

Vakıt ırazcıcslne tebll~ olunur. debostan, Bostancı iskeleleri-
13 Mayıs 9t0 v k K'" " 1 

Altıncı Noter Galip Blnıröt l ne ugrıyara opruye ge e-
namına cektir. 

Ahmet ·------·---· 
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Kocaeli vilayeti daimi encü- [KY. ~kKilı ! 1

1° J uçu an arı 
meninden: 1 ••••••• ::.;:;:;;:.: ••••••• 

• • 
140104 lira 42 kurut bedeli ketifli Karamilrsel Yalova yolu : 1 Defalık nnış JO : 

İnfaab olbaptaki şartnamesi mucibince 25 mayıs çarpmba gtinO : 2 • • ~O : 
saat on beşte ihale edilmek üzere kapala zarf usulile mlinakasaya : J • • tJ~ İ 
•azedildiğinden talip olanların yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat E l:tfvaç kalmav:n-! :t~ ! 
mektubile ehliyet vesikalarını teklif mektuplarile birlikte mezkür : caya kadar ( a.camr 

100 
: 

tarihe kadar Kocaeli vilayetine tevdi etmeleri ve tafsilat almak ve : 10 defa) il&ı edil- : 
prbıamesini görmek isteyenlerin Kocaeli baş mühendisliğine : mek '/Jzere maltlu : 
mUracaatlan. : Abonelerinılzin her 0ç aylıAt için : 

: bir defp meccanen 1 • 

Emvali metruke rnü<liirlüğüden: 

Satılık hane ile dükkan hissesi 
F erik6yiinde Ayazma caddesinde kain birinci ve ikinci katları üçer 

oda birer mutfak ve halA ve kömürlük ve odunlugu ve maa kuyu bir 
mlkdar bahçeyi havi ve tahbnda cedit 70 numaralı dükkanı müştemil 
atik 30 mükerrer cedit 72 numaralı kagir hanenin üç hisse itibarile 
hazineye ait iki hissesinin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 
2000 lira bedeli muhammen ile 31-5-930 tarihine müsadif pazartesi 

· gtbıli saat 14te aleni mliz .. yede ile satılacaktır. Taliplerin % 7,50 
teminat makbuzlarile latanbul Milli Emlak müdürıyetine müracaat 
eylemeleri. 

Karacabe)r Harası müdi.irİ)7Ctinclen : 
Hara hayvanabndan ( 3 ) kısrak ve bir yaşında ( 10) tay ile 

(SO) manda ineği ve ( 50 ) döğe ve ( 30 ) erkek malak 26 mayıs 
930 tarihinde Karacabeyde açılacak panayırda ayn ayrı ve aleni 
milzayede ile sablacağından talip olanların yevmi mezkürde Kara· 
cabeyde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Evkaf Umum müdürlüğünden: 
Darillfnnun bp faknltesine lüzumu olan (Rontken, alitı hariciye, 

fiziyoterapi, ve ecnebi kitaplar) ayn ayn aleni milnakasaya vaze
dilerek Mayısın yirmi birinci ÇU'f&mba günil saat on be,te 
ihalesi icra edileceğinden talip olanların ıeraiti anlamak fizere her 
giln levazım idaresine ve ihale gllnii de idare encümenine müra
caat.lan. 

Bergama belediyesi ri
yasetinden: 

Bergama belediyesi elektrik makinası için lüzumu olan 1000 
kilo makina yağı ile 18000 kilo mazot kapalı zarf usulile mUna
kuaya konmUf olduğundan istiyenlerin 28-5-930 tarihine kadar 
teminatnamelerile milracaatları ilin olunur. 

Bursa N'afia baş mühendisliğinden: 
Buna-Gemlik yolunun + 290-4 + 165 şinci kilometrolan ara

sındaki bermucibi keşif 9466 lira 20 kuruşluk tamirat 12 Haziran 
930 tarihine müaadif perşembe günü saat 16 da ihale edilmek 
lzere kapalı zarf uıulile mlinakasaya vazedilmiştir. Talip olanla
nn mlzayede ve münakasa kanununa tevfikan yevmi mezküre kadar 
encllmeni daimli vilAyete milracaat eylemelerı ilan olunur. 

Emvali metruke müdiriyetinden: 

Satılık sahilhane 
Boğaziçinde Y enimahallede Pazarbaşı caddesinde zemin kata ile 

I~ katbr. Zemin kab: Antresi tqlık ve bir yemek odası, mutfak. 
Bırinci kabnda bir sofa üzerinde iki oda bir hali, ikinci katında 
yine bir sofa üzerinde iki oda ve bahçesinde ayrıca iki oda ve bir 
halldan ibaret uşak odasını havi atik 54 cedit 105 - 107 numaralı 
sahilhanenin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 2500 lira bedeli 
muhammen ile 28-5-930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14te 
mlizayed~i m.ukarrerdir. Taliplerin yüzde 7,50 hesabile teminat 
makbuılanle lıtanbul milli emlik müdiriyeti satış komisyonuna 
mOracaat eylemeleri. 

Emvali m~truke müdürlüğ·iinden: 

Satılık hane 
Beyoğlunda ~Oseyinağa ~ahallcsinde Küçük Dıvarcı sokağında 

1 numaralı hane ile bu hanenın arkasmdaki Arnavut çıkmazı ıoka
ğında 11 numaralı milnhedim diğer hanenin talibinin nlikQlüne 
mebni 2100 Hra bedeli muhammen ve 3100 lira mefsuh bedeli 
ihale ile 27-5-930 tarihine müsadif Salı gilnli saat 14 de pazarlık 

aaretile icrayı mOzayedesi mukarrerdir. Taliplerin %7,50 haabile te
minat makbmlarile İstanbul Milli emlak müdüriyeti aat11 komisyo-. 

• • • 4 satırı geçen Ulntırın fazlı Fıttn : 
: Jçln 5 er kuruş unımolunar. • .......... ·······-······' 
Kiralık - Sahhk 

Kiralık- Rüyükada 8 odalı mobil

yalı hane Nl1.am ikinci Azaryın yokuşu 
o. 2 Galata, Doyçe Oriyentbık, Nafih 
7..eki Beye müracaat. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remlngton markalı Türkçe, lngilizce 
klAvyeli . idarede J ı numaraya müracaat. 

İı aranıyor 
İdare amirliği - TecrübekAr ve 

her gQna teminatlı İstanbulda idare amir· 
liği isteniyor, Merim: pos. kutu. No. 197 
Ferit Beye. 

Muhtelif 
Hava paruı yoktur - iki dilk· 

kAn bir lokanta kirılıkbr. Galata topcular; 
tramvay caddesi Karakuş Hanı altında. 

Matmµel Anjel - Masaj ve 
eajekıiyon mlitehassısı. Taksim Feridiye 
Fınn sokak No. 1 O 

Methur Sünnetci - Fatihli Hacı 
Hüseyin taşradan gelmiştir. Fatih tıvvare 
piyanko İtimat şubesi ittisalinde, .. 

Dokt.or 
İhsan.Şükrü 

Sinir hutalıkt.n mUtehUllll 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ya 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

ı~efterdarhk llltnatı 1 
SA TILı K EV VE Dl K

KAN - No. 4,2 S:der:i 
sokağı, imrahor hyas B. 
mahallesi Y edı kule tahmin 
edilen kıymeti bedeli 2 se
ne ve 2 taksitte verilnıek 

şartile 3270 liradır. Satış 
nıuamelesi aleni müzayede 
usulil~ 27 mayıs 930 sah 
günü saat 14,30da Defter
darlıkta yapılacaktır.(R187) 

* KiRALIK DÜKKAN -
No 359, 369, Topane, Topçular 
caddesi, Kııla altı, aenelik ki
rası 190 lira, kiralamak mua
melesi aleni mllzayede ile 21 
Mayıs 930 çarıamba glbıll uat 
14,30 da Defterdarlıkta yapıla
caktır. (M - 175) 

Satılık mükellef köşk 
Kuzguncukta MDnirpafa yoku· 

pnda iskeleye bet dakika me· 
aafede iki d6a6m bahçe içeri
ıinde kuyu, arabalık Ye bahçıvan 
odalarım tamil on iki oda Oç 
aalonu havi ve nezareti feykaJA
deye malik 18 No. k6fk ublık
tır. Derunundakilere miiracaat. 

VAKiT 
Tabı iılerinizi yapar . 

= &AVISI HEP!, VEP!,DE g KU~UŞ == 
MATBAA VE JDAREHANE: 

ISTANBUL. BıbııU. A.atara caddesinde •TA~ yUllDU• 

Tel • :ıt7t ( IDAU ~) 1171 ( YAZJ ieııal) T""-lı VAKiT ....... ._..., ....:2 

Sinek, aimsinek, tahtakurusu, pire, gfive öriimcek ve "
hatarab kat'iyen itW ve ifna eder. Kokusu latif ve sıhhi 
imanlara ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli malıdır. 
sermay~i • T~rk akıl ve irfanı, Türk dimağı, Türk amel 
i~al ~ilmlftir. Avrupa ve Amerika mamulitına kartı 
bır rakip olup yan yanya daha ucuzdur. Ticaret ve 
sahuında kazandığı muvaffakıyet basebile rakiplerini 
mııbr. Pompuı gayet aağlam ve aynen yan yarıya u 
Kat'iyen leke yapmaz. 
Bü~ devairi devlet, mliesseıah milliye ve hususiye, 

!et demır yollan, Evkaf, Seyriıefain, Hilaliahmer, yatı 
tepleri, hastaneler, Sevahili Sıhhiye, ecnebi milessesat, 
oteller, bDyOk lokantalar hepsi FLIDA yı istimal eyle 
müstahzın bulunan eczacı Hasan Beyi tebrik etmekte 
Şifesi 50, teneke ve pompuı 75 kuruştur. 

Depoau: Hasan ecra deposudur. Toptancılara tenzilAt. 

Devlet Demiryolları ilanaU 
'J. ton meşe, gürgen, çam odununun kapalı za a 

sası 9 Haziran Pazartesi gtinil saat 15 te Ankara Devlet 
yollan idareainde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat te111 
a,.U fOacle -t 14.30 a kadar münakasa komisyonuna 
lbamclır. 

Talipler ıqOnakua fartnamelerini bq lira mukabilinde 
Te muhasebe itleri reisliğinden lstanbulda Haydarpap ma 
dan tedarik edebilirler. 

* ~ .. 

Ol 

65 bin ton maden k6mllrli kapalı zarfla münakasaya k 
Mlinakasa 26-5-930 pazarteai günü saat 16 da Ankaradl 

let demiryollan idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarım ve 
teminatlarını ayni günde saat 15,30a kadar münakasa ko 
kitipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler münakua ıartnamelerini 20 lira mukabilinde 
da, Muhasebat dairesinden, lıtanbulda Haydarpqa ve 
tedarik edebilirler. 

Etibba odası riyasetinde ' 
28 nisan 930 tarih ve 4420 numaralı Vakit gazetesine 

bulunan Dr. Naim qe Nuri Beylerin 14 mayıs 930 çarşaDI 
aaat 10 da Oda heyeti idaresine müracaatlan rica olunur. 

Şehremaneti İl~natt 

Ayvacık panay·iri 
Çanakkalenin Ayvacık kaza merkezinde Kemerdere •' 

26 mayıs 1930 pazartesi gllnli panayir açılacakhr. Geç" 
lerde açılan panayirlerde mallannı tethir eden tüccar ~ ~ 
nun kaldıklan için rahvan kısrak, midilli rahvan.at ve aait 
nat ve ticaret ve tuhafiye etyası tacirlerinin bu 
istifade etmeleri ilin olunur. 

sküdar - Kadıköy su 
929 senesi bakiyei aidatından zimm~t olan 2122 lira 9 d4I 

temini istifa11 için tirketin mali olan muhtelif cini 0
7

" 

mOceddet au saati 3metre tul ve 70 milimetrelik 160 adet .,.,ı' 
metro tul SO milimetro kutruada 30 adet dökme deas~r _...d 
356 kilo muhtelif ebadda ku.rıun boru tahta hacze ~-' 
bunlar mahı halin 17 nci cumartesi gunu bilmllzayede 
tekarrtır etmit olduğundan talip olanlann yevmi m~ 
aaat 13 te Kadık6y belediye dairesinde hazır bul;;....ı-' 
olunur. 

- KADIKÔY ŞUBEI IDARlYESlNDEN: Kadıkaflad• 
iskelesinde 12-24 Mtr= =M 2 mahal 1-9·929 taribindeD 
bil aeae mOddetle aleni mllzayede au.retile kiraya Y 

taliplerin 31-5930 tarihine mOaadif cumartesi gODB 
daire enctımenine mDracaatlan. 

eau müd&lr: 


