
13!:f! "1*aayı443 
Perıembe 

..... 

ti 
~~'}1930 

n e ım z 

Ne okuyacakız? 
DeYanı edivor .. 

Vırınkl ıeyımızde Ali K'mi Beyin fikirler-i 

~- - - ' 

Haftalık İlivemiziMutlaka İsteyiniz! 
verilen ihbarname Büyük kaşif Camları kıran kurşunlar M~liyeye 

liikınet B..:..._e_y-in_A_s_ı_m-=8:--e-y-=-den dava · Kutup seyyahı 
Nansen öldü 

•• 
Usküdar Belediye dairesinde garip 

bir kıskançlık vak'ası oldu etmesine sebep oldu 
Oslo, 13 [A.A.] - Kitif 

Nansen ölmilıtUr. " Müskirat müdürü haberim yok ! ,, diyor 
Vakıt - Devrimizin en met· 

pılmaktadır. ikame edilen dava- hur seyyah ve kişiflerinden o-
j 

·ıı~ 

lai~lldırma Ağır ceza reisi, sa
r._ llliiatantik Hikmet B. tara
. 'llldaa:a M6skirat mttdüril aleyhine 

bir iftira davası 
açıldığını yaz
mıştık. 

Dün bu hu
susta Asım B.
den ne diyece
ğini sorduk • 
Asım 8., "Böyle 
bir davadan 
haberim yok -
tur. Taraflmdan 
b6yle bir isnat 

4snn B. vaki olmamıştır. 
~knıet Beyi A.dliyeden tanırım. 
der halde bir yanhşlık olacak .. ,, 
tıııı,tir. 

t .. ı.~~ier taraftan yaptığımız 
~kata nazaran Hikmet B., 
~llakirat umum müdürü Asım 

eyden, kendisine rüşvet alın
~asına delilet etmeği garaz te
~ırı le ianat ettiği kaydile on bin 

11'1 an~vt zarar i•temcktedir. 

Su isnadın, Sanasaryan Hanı 
d,\'aaı ile alik1..dar olduğu , 
~iktnet Beyin Patrikane vekil-
trile temasa girdiği şeklinde 

a ıall'lan Defterdarlık muhake

M:~ tnUdürü bulunan Asım B.in 
bar~Ye \'ekAletine tahriren ih
rııekt d' bulunduğu iddia edil-

e ır. 

le~Z t~zkere, Maliyeden Adliye 
bu · ctıne gönderilmiş, vekalet, 
~' .mevzu etrafında tahkikat 
lı Ptırnııı, müfettişlikte avukat 
"eca.ti L t ' eon Ziver, ve Talha 
trıahatt• B l~ ın . ler dinlenmişler, 
~Yle bi · · v '6yl . r feyın aslı olmadıgmı 
h enııtler, neticede böyle bir 

~~ıf aabit olmamış , muamele 
~tt'l ı~e mahal olmadığına karar 

ı llııttir. 

di~iknıet B., Asım B. in ken
) 

1 
bakkmda tahakkuk etmi

~:?t bir ihbarda bulunduğunu ,..,t . . b 
lttııı· ıçın u Uç zatı şahit gös-

l •ttir. 

l'k •tida, benUz milddei umumi
~dir. Hazırhk tahkikatı ya-

Cl.Ziran başlan-

h&lcında teşrif Uyuracaklar 
Q Anke~a, 14 (Telefon) -

1 •zlnıaızın haziran iptida-
1'"•nda lstanbulu şeref
•ndil'eoeklerl tehakkuk 
~trnektedir. Bir müdddet 
•t•nbulda kalarak müte
•klb 

en Yalovaya geçe-
Oekıerj fayidir. 

ya göre iftira cürmüne eıas <>- lan Norveçli Nansen 1861 se
lan ihbarname Adliye vekile-

1 
nesinde doğduğuna göre 79 y~: 

tinden istenil - - ~ · i;::da vefat etmiştir. Kendısı 
mektedir • ~ billaaua kutba vuku bulun se-
Hikmet 8. in !" .. ·. \ ferleri ile töhret kazanmış ve 
muhakemesi a9 , bu seferler hakkında eserler 

Bursa mah- t~. ~· ~ yazmışbr. Nansen 1905 sene~i-
kemesinde müs· · · · ·. ne kadar darUlfUnun milderns· 
tantik Hikmet · . · · liğile ve ilmi seyahatlerle meı· 
B. hakkında ve- >.i • gul olduktan sonra siyaset işle-
rilen beraet ka . rine de karıımış, t906 da Nor· 
rarının Temyiz· veçin İngiltere sefirliğine tayin 
ce bozulduğu olunmuı iıe de çok geçmede~ 
haber verilmek- mm hayatına. dönerek dersleri 
tedir. Evrak, Hikmet B ile ve eserlerile meşgul olmuı-

h k .R l ur. 
yeniden mu a eme için t"""urs... 1918 senesinden sonra Nansen 
mahkemesine gönderilmiştir. harp esirlerinin memleketlerine 

Terfi 
Hangi memurlar Ba
remde bir derece yük

sek maaş alacaklar 
928.-ie terfj mliddetini dolduran. 

fakal terfi ctmiyen memurların 928 de 
aldıkları maa~ın Barcmde tekabül ettiği 
dereceden bir fütün derecede maaş ala· 
cakları ,•ilAyete bildirilmiş, Vilayette Def
terdarlığa bildirmi~rir. 

iadesi işini deruhte ederek Si
berya, Çin ve sair yerlerden 
500,000 esirin rnemleketine av
detini temin etmiş 1919 da 
Rus halkına Yardım için ça
l~şmış ve 1921 de eçlığa duçar 
olan Volga bavalisini kurtarmıştı. 

1923te Nanaen Nobel mllka-
f atmı ihraz etmit, daha sonra 
Almanyamn akvam cemiyetine 
girmesine teşebbiis ederek buna 
muvaffak olmuştu. 

Garsonluktan baş şairliğe 
İngiltere şairlerinin kıralı olan Mas

fild bir birahanede garsondu 
Halis ingiliz olan bu adam milletinin hişlerinl 

kudretle ifade eder 

Birkaç hafta evvel İngilterenin 
karal ıairi ilnvanile maruf M. 
Robert Bridgeı ölmüş, onun 
yerine kimin 
tayin olunacağı 
İngilterenin en 
merakla mese
lelerinden biri 
olmuştu. 

Son posta ile 
gelen Londra 
gazetelerinin ver• 
diği malO.mata 
göre, İngiltere 
kırah, bu mün
hal makama M. 
Con Masfildi 
tayin etmiştir. 

geç vakit yatağına girmeden 
evvel şiir okurdu. 
Masfild barlara gİrnıeden evvel, 

gemilerde ha
demelikle meş
gul olmuş, ve 
bu sayede dün
yanın dört ta
rafını görmllştO. 

Masfild bun
dan sonra yu
karda söylediği 
miz gibi barlar· 
da çalışmış ve 
ayni zamanda 
bot kaldıkça 
yazdığı şiirleri 
neşre başlalDlf, 

ancak 1911 de İogilterenin en 
kudretli şairle
rinden biri olan 

· Masfild, maişe

neşre muvaffak 
Garson şair Con Masfila olduğu " Ezeli 

merhamet n ıi
irile şöhret kazanmlf, bunu takip 
eden iki eseri onu muasırlaiımo 

iki glln evvel Üsktıdar. bele-
. diye mildürlüğünde it takip e
den erbabı mesailihin . birden 
bire tera yüzilne kapıdan dışan
ya doğru koıuştuğu görülmüş
tür. Belediye dairesinden kaçanhr 
birbirlerine şunları anlatıyordu: 

"- Kadın tabancayla iki de
fa ateş etti. 

"- Ne il<i def.ısı bütün camlar 
ıa .gır ıungur yerlere indi, cam
lar delik deşik oldu. 0 bir kaç 
el silah daha abldıktan sonra 
mesele halledilmiştir. 

Üsküdar halkının diline destan 
olan meselenin esası şudur: 

Üsküdar Belediye müdürü 
Sedat Beyin refikası her ne
dense zevciBi pek kıskanırmış 
ve zevcinin dairesinde bulunan 

~ / 

daktilo hanımlardan blrile ali· 
kadar olmasından endişe eder • 
Kocasını gözeUemiye başlar. 

Nihayet hadise giinü Sedat B. 
makamında daktilosuna yan 
yazdırırken Hanım elinde ta
banca müdürlük odasının önünde 
dikilir, elinde tabanca avaz 
avaz feryada başlar: 

"- Geberteceğım o kaltağı, 
bitireceğim mahvedeceğim onu 
diye camlara, kapılara doğru 
ateıe başlar. 

Ve belediye dairesinde bu
lunan insanlar hep birden ıa
vuşurlar. Yalnız sertabip ile 
ser mühendis hamının önüne 
çıkarlar ve tabancayı alırlar. 
Bu suretle cinayetin 6ntıııe ge
cilir. 

Raşit Rıza Trupu 
Bir Karadeniz turnesine çıkb 

tini barlarda hizmetle kazanı
yordu. Nevyorkta · umumi bir 
meyhanede bira fıçdarını taşı
makla ekmeğini kazanını~, dana 
sonra Griniç köyünde garson
lukla meşgul olmuştu. Masfild 
burada sırtında siyah bir ceket 
ve önünde beyaz bir önlükle 
gider gelir, herkesin istediği 
içkileri getirir, biraları buza 

ilk safına yllkseltmişti. Karadeniz şehirlerinde birkaç temsil verecek olan ( Raşit Rıza 
Masfild ıiirlerile ıöbret ka- ve arkadaşları) dün akşam Millet vapurile Samsuna müteveccihen 

zandıktan başka birçok mensur limammızdan hareket etmişlerdir. Heyet Samsunda sekiz temsil 
eserler de yazmış ve.bununla da . verdikten sonra Trabzona gidecek ve muhtemel bir tasavvurla 

· koyar her tarafı siler süpürür, 

· temayilz etmiştir. Erzuruma da uğ.radıktan sonra Ankaraya dönecektir. Bu turnede 
Masfildin İngilizlerce en mu- bilhassa Samson, Kin, Aşkın ölümü, Dolap dereli, Sekizinci, Lok

teber meziyetlerinden biri onun man zade, Taş parçası piyesleri temsil edilecektir. Heyetin şehri
halis İngiliz olması ve lngilizlerin mize dönüşünde Darülbedayi artistlerinden Necla Hanımla Ercü
miJli hislerini tatmin etmesidir • . · ment Behzat Beyin kendilerine iltihak edeceği söylenmektedir. 
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edildi 

lıtanbul Futbol herttindtıı : 

Mekteplerin idman bayramı münue· 
betile J 6 mayı 930 cuma gün il Taksim 
Stadyumunda yapılacak lik maçlıın tehir 
edilmiştir. fenerbahçe Stadındaki maçla
ra devam olunacaktı. 

Fenerbahçe Stadınd• 
IKJ:\Cl TAKl~lLAR 

Topkapı J\umkapı - Altınordu Hila.\ 
Sut 10,SO da, Hııkem Kemsi HAiim R 

Beylerbeyi .... ı.ile y maniye saat 11,45 
Hakem Kemal Halim B. 

nmtNCI TAKl:\lLAR 
Topkakı Kumkapı - Altınnrdu HilAl 

uıt 13.IS te. Hakem Kemal Halim R. 
Bevlerhevi • Süle,·mıniye Satt 15 te . . . 

Hakem Kemal Halim B. - -
LMemlekct haberıe::__I 

İpten kurtulan 
kadın! 

lzmirde bir k~dın1 damadı ile 
kı:ıı bo§mek istediler 

Hizmet refikımızın ~erdiği bir habere 
(Öl'e lzmirde Hüseyin Lminde bir adam 
ile zevceai Nıcire JI. Ayşe isminde 60 
yaşında bir ihtiyar kadını bodrumda ol
dürmek lstcmi.-lerdir. Ay,e Il. ~:ıciyenin 
annesi. ,.e lJü· evinln de kıı,·nan:ı-:ıdır. 

ihtiyar kadını~ anlanığına n11T.aran ha· 
dıse ~ı.inli H üscyin tellşlı tcll~lı gelmiş 
kansı ile Lıir ŞC) ler konu~nıuş ve keıı· 

disinc dönerek: 
- Daha ölmiyecck mb in pi~ karı! 

demiştir. Sonra Nac!Yc yanına gelmiş: 

- Anne gel sana bodrumda $öyli -
yeceklerim 'ar,. dnm~ kadın ' a~ağı in
miş. bu esnada damıt da bodruma in
miş \ c ka} nana:;ınm boğazına sanlarak 
kan5ına: 

- Ur~nı r;erirl demi~tlr. ı. ~aciye ipi 
~etirmlş \ ' e Hüseyin ihtiyar kadını iple 
botmak fHemiştir. Fakat bu esnada ka· 
dın fer}ada haşlamış, komşular r;c:lerek 
po!i lerlc bırlikte kendisini kurtarmışlar· 
dır. lhti~ ar kadının boğazındaki ) ara 
tehlikelidir. Vak'aya :ı dliyevazıyec etmiştir. 

__..._-- ...... .........,_~ 

Yalova yolları 
Mdf~ttiıler i~te ihm4J olup 
olmadığını tetkik ediJrorl4r 

Y aloYa yollannın tamirine 
bqlanah aylar geçtiği halde 
hlli müsbet bir netice elde 
edilmemesi •eçenlerde Y alovaya 
giden Valf Muhittin beyin na-
un dikkatini celbetmiş ve bu 
huıusta dün tahkikata başlan· 
mıtbr. Bu itle meıgul olan na· 
fia mllfettişlerinden Bahtiyar B. 
yollara memur edilen mübendiı 
Sabri ve Niyazi beylerin işte 
ihmal ve terabiıi olup olmadı
j'ını tetkik etmektedir. 

Gazeteler aleyhindeki davalar 

Bursa mahkemesinde dün 
iddianame okundu 

M. umumi, irti~a neşriyatı için mü• 
heyylçtlr dedi ve ceza istedi 

Bursa, 14 (V akıt) - Gaze· 
teciler davasına bugün de devam 
edildi. Gazetecilerin Yekili ankat 
irfan Emin bey vapuru kaçırdığı 
için celsede huır bulunamadı. 

Müddei umumi Fahri bey iddi
a11amesini okudu ve Türk ga· 
zetelcrinin inlnllptaki feyizli 

hizmetlerinden ıtıkranla, fakat 
bazen gazetelerde cemiyetler 
ve fertler aleyhinde •örüldü
iOnü söylediği ya:ıılardan eıefle 
bahsetti. ikdam, Son Saat, Ak· 
ıam, Cumhuriyet, V akıt, Milli· 
yet, gazetelerinin irtifa hak· 
kındaki yazılarını asılsız Ye ef· 
kin tehyiç eder mahiyette 
gördüğUnden hepsinin ceza ka· 
nununun 161 anci maddesine 
göre tecziyelerini, ayrıca Ak· 
şam ve Son Saatin aakeri mları 

if~a, Politikanın Şerif beyin a· 
partmanı, Cumhuriyetin hıraızbklar 

Yeni teşkilat 
Vih\vetinıizde beş kaza 

., teşkil edilecek 
Ankar~, 14 (Telefon) - Is

tanbulda F atib, Eminönil, Kadı
köy, Beıiktaf, Sarıyer ; Bursada 
lznik namı ile alb kaza ve muh-
telif vilayetlerde tam teıekkülU 
80 nahiye teşkili hakkında bir 
layiha mecliste .. ruznameye a
lınmııtar. - ----
Lağvedilen elçilrkler 
Ankara, 14 (Telefon) 

Mecliste ruznameye alman bir 
layibaya ıörc Hariciye teşki · 
latından bir büyük elçil.k, bir 
ikinci sınıf elçilik, bir şehben· 
derlik ve 4 tane de ıehbender 
vekillij'i liğvedilmektedir. Elçi
lık lerden biri Bükrq elçilijidir. 

çoj"abyor, Son Saatin ceza usuln 
kanununun tatbikine dair ya· 
zılanndan dolayı cezalannm ta· 
yinini •e diğer suçlardan bera
etini istedi. 

Bundan sonra Şehremaneti 
Yekili Rami B., iddia makamı
nın suç ıaymadığı Emanet hak
kındaki diğer yazılann hakaret 
olduğunu iddia ederek hepei 
için manevi tazminat istedi. 

Sporcu Kemal Faruki beyin 
avukab seciyenin namuı mana
sına geldiğini a6yledi. Miiteaki
ben Cumhuriyet vekili Asaf ve 
Emanet yek.ili Rami Beyler ara· 
smda bir mllnakqa oldu, ka· 
saplarden, Terkoıtan lif açıldı. 
Rami Bey Cumhnriyetin bir ya
zısı için cahilinedir dedi. Bu 
ıırada reis Rami Beyi sadede 
davet etti. 

Muhakeme, müdafaa için 24 
mayısa kaldı. 

İtalya meclisi 
Konsolosluk n-·ukave
lenamesini tasdik etti. 

Roma, 14 (A.A) Meb'usan 
meclisi Tnrk·ltalyan konsolos· 
luk mukavelen...,e,sini münaka
ıasız olarak kabul 'etmiıtir. 

Talililer 
Ankara, 14 [Telefon] - Son 

tayyare piyankosunda harita 
daireainde yüzbaşı Hüaeyin be
ye 1 S bin, Milli mftdafaa heıap 
işlerinde Hasan beye 3 bin, 
Hikmet B. namında bir zata da 
4 bin lira çıkmıştır. 

~luhaf ız gücünün turnesi 
Ankara, 14 (Telefcn) - Mu

hafız gücü bisikletçilerinin 6 
günde buradan Kırklareline ka
dar 8 bin kilometrelik manialı 
bir yol aımaları burada takdir· 
le karşılanm11tır. 

bayrağıma albna gönüllü topla· 
mata baıladı. Şimdiye kadar 
için için kıZJfan yangının artık 

taraf taraf alevleri pmldıyor. 

V AKl"ı· ın tetrlkasıı 174 
Nevber harum çok cuur ka· 

!emile az zamanda bilyiik .şöhret 
almıı aletli münakaplannc:la ye
nilmez bir aTIJlfattır. Nezaketle 
kafalannı yumrukladıjı yalın kat 
ı6rfiıli1 erkekleri içtimai mese
lelerin hurdebini önOne oturtarak 
perdeli g&zlerin seçmediği de
rinlikleri ğ&stermeğe ujrqayor. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
llıiai birden: 
- Geliriz ... 
- Öbür haftaya da benim 

konferanaım var. Son zamanlar
da derinden derine moral tec
r&beleri ~im. Fırtına ile or
taya abldmı. Fakat bugün sft
k6aete erdim... Kimıeden duy
madıjnıız ıeyler işiteceksiniz.. 

Binlik ribl bir istihza ile: 
- Daha sonra yurdunuz da 

ne •ar Sellh? .• 
- Ahlak Rahmetullahü aleyh 

taraflanna taziyet. 
- 62 -

Son zamanlarda vehmcn her 
memlekette evlenme, serbest 
m\lnuehetler, doğurma, çocuk 
diifürme, 111aiıet, geçimsizlik 
mea'eleleri fevkalade bir ehem· 
miyct almaktadır. Eski formül· 
lerdcn çıkıldı fakat 1eDilcri kat'-

iyetle teessfis edemedi. Erkekle 
kadm arasında suçu hiribirine 
yilkletmek fırhDUJ koptu.. Belki 
iki tarafın da hiru parça hak
lan ftfclır. 

iki cimin hotglmlıtma yae
rek meaelenin ptirlzlerini ayık· 
lamak mlltldil •• 

Kadın Ye erkek alaylan 1'iri· 
birlerine kup topla tlfealde 
harp açamadıktan için fimdilik 
kalemle, mantıkla döğütiyorlar. 
Munakaşa zemininde kadınla 

erkeğin kartı karşıya boy gös· 
termesi tuhaf oluyor.. Erkek 
gtirblb:, adali, kadın niabeten 
çelimsiz, nazik.. Çok defa haki
katin, terbiyenin, nezaketin, mu· 
vazenesi bozuluyor. Mftnazara 
çığırından çıkıyor .. 

Bu davalardan sinirlenen bir 
Türk Uındark)ı açtığı; hup 

Bu yaman hatibenin konferamı 
pil yurtta daha iki aut enel
den ayakta duracak yer kalma
mıfb. Salonu dolduranlann içinde 
çok gilzel tuvaletler, kibar sima· 
lar g8ze çarpıyordu. 

Avukat Nevber Hanım sade, 
aiyah ve hemen matemi bir kıy· 
afetle geldi. Boyuız yüdlnde 
ciddi bir ıenç erkek halaveti 
Yardı .. 

Daha hiç atız açmadan hara
retle alkqlandı. Nazikane bir 
kaç reYerans mukabelesinden 
aonra yumuşak ve cazip bir ae.sle 
başladı: 

- Havva ile Adem cennet-

Hintliler 
Kendilerini siyasi serbestlik· 

lerini almıt sayıyorlar 
Sholıpor, 13 (A.A) - Geceleri saat 

19 dan sabahın saat altısına kadar ışık 

yakılması, sllAh Ye hatta sopa taşınması 
bul akşamdan itibaren menedJlmiştir. 4 
kişiden fazlı kimselerin bir yerde top
lanması da memnudur. Kongrenin top· 
tındığı bina dahilinde taharriyat yapıl
mış ve biitün evrak müsadere edilmiştir. 

Bombay. 1f (A.A) - iki yür. gönfil· 
Ji1 Sbiroda tuz deposuna akın yapmışlar· 
dır. Yüz etli sekiz kitl tevkif edllmtş ve 
polis kuvvetlerile vukubulan müsademe 
esnasında on alb kişi yaralanm~ur. 

Ahmetablt, 14 (A. A) - Sabarmati 
hapisanesindcki bir çok mahpuslar açlık 
grevi yapmaktadırlar. Bunlar arasında 
Vallatihıi Patel de vardır. 

Yalapor, 14 (A.A) - Bardoll ahalisi 
kendi mahkemelerini kendileri teşkil et· 
mek ıuretile (Svırajisme)i mevkii tıtbika 
koymıta karar vermişlerdir. ( Hindilerin 
sfyıst serbestliklerini almaları nazariye· 
ıine svarajisme ismi verilmektedir ). 
MeıkCr ahali ayni zamanda hükQmete 
arazi vergisi vcrmemeğe ve memurlara 
boykot etmeğe karar ~·ermişlerdir. 

ispanyada kıralhkla mQoadele 
Madrlt. 14 (A.A) - Radikal sosyı· 

list ftrtuı ile cllmhuriyetçiler birliğinin 
ittihadına bir emri vaki nazarile bakJJ. 
maktadır. Birleşen bu iki siyası teşekı...iil 

kııallık: usulü idaresine karşı mücadele 
için bir blok teşkil etmek üzere sosyalist 
fırkasına müracaat edecektir. 

Londra, 14 (AA.) - La bor
dan bildirildiğine g6re Hindis· 
tan ordum kumandanlarmdan 
Rober Cesselin köşkü bir ateş 
baalunına uğramıtbr. Ceneral 
bu esPada k6tkte bulunmuyor
du. 

Londra, (A.A.) Daily 
Mailin Bombay muhabiri bildi
riyor: Hindiıtanın siyasi teıkila
bnı muhtariyeti . andıran bir e
saı herinde teabit edecek o· 
lan İngiliz - Hint konferansının 
yakında Londrada toplanacaıı
na dair Hint vali umumiti ta
rafından yapılan kat'i vade ra
ğmen ortadaki gerginlik zerre 
kadar bafiflememiftir. Hlll ef
kln işgal eden şey Londra 
konf eranaının Hindistana bir sulh 
getirip getirmiyeceği noktasın
da toplanmaktadır. Hindistanda 
tahaddüa eden vaziyet amele 
hükumetinin dütündüğü çareler· 
le ıalah edilemiyecek derecede 
vahimleımiftir. 

ten kavga ile çıktılar.. Kadın 
fibıekar, Kadın ii•acı, kadm 
daima erkeği idlal ile meıgul 
bir mahlük olarak gasterildi. 

Bu ilk masallardan sonra Yu
nan esatirinin afrodizyak azgın
bklan, ahllksızbkları hep kadı· 
na atfedildi. Hemıirelerim ta 
ezelden başlayan sui teveccüh 
blll llzerimizde devam ediyor ..• 

Bu baksı.dığın kaynağmı ta 
kablettarihte görüyoruz. Fakat 
hakikatte hangi cim CStekini az
clmyor ? Ba sualin cevabını ağız· 
lardan dejil vak'alardan alaca
ğız .. 

Erkek beı dakikalık zevki 
için yfiz kadın ırzını feda eder. 
Cebren veya iğfalen bekaretleri 
hetkedilmiş kaların sayaları he
saba mı gelir? Bu idlihndan 
10nra ekseriyetle erkek kaçar. 
Babalığını inkar eder.. Kadın 
kucaiında kundağı, alnında rilı· 
vaylak damguile cemiyetin na
musklr aımfından tardedilir. Bn
tnn llemin makhuru olur. 

Bu kazazedelerin çoğu sukut 
mecburiyetinde kalırlar. Ya dil· 
türllrler yeya dlif&rilrken ölnrler. 

Heyet gitti 
V ila ye ti e Emaneti 11 

tevhidi için AnkaraY• 
çağırılanlar izahat 91r 

riyorlar ·eli 
Vilayetle Emanetin tetlli 

meselesi için Ankaraya ~ 
lan viliyet muhaıebei hu~ 
müdürü Cemal, emanet aıu•::: 
!erinden Hlmit Ye memarill e'ıl' 
dürü Samih beyler d::,..... 
preıle Ankaraya gi 
Cemal bey, heyetin meaaitİ .-
kında bir muharririaaize p ~ 
natta bulunmuştur: . .-ti 

-Ankaraya, veklletin d'.:'ıB 
ilzerine gidiyoruz. Orada ~ 
işler m6dürtı Nazif beyin < 
tinde bir komisyon teıkil 111'~ . 
cek ve eyllllde tatbiki t~ 
eden tevhit meıelesfnfn t~ 
atı tesbit olunarak kadro r 
yfin edecektir. 

Cemal B. bunclad -:;J. 
hazira.odan itibaren m .-.-,J 
maaşının alacağı tekil hakJO"' 
da şu i%ahah Yermiftir: • 

- Bu aydan itibaren -~ 
maqlannda Barem tatbik_ -. 
lecek ve sükna bedeli de ~ 
müktesep olarak verilec-."'" .. 
Buna nazaran muallimin • 
tahıisatile beraber za111a11 )' 
lanacak ve heyeti umumiy_ı.., 
ana kadar aldığı maqtan . ~ 
san ise üst tarafı ınkna b' 
olarak tediye olunacakbr. 

M Meclisinde 
Ankara, 14 (Telefon) - ~ 

Jet Meclisi bugiln ekseriyet 
madığı için toplanamadı. 1~ 
bütçe müzakeresine başlan• 
tır. 

600 yaralı / 
Moskova, 14 - (A.A.) 

Miltemmim haberler Iran ~ 
baycanında Selmas şehı:1 ·"' 
altmış köyün tamamen bl1f 
olduğunu bildirmektedir. ~ ..t 
ağır yaralı hastanelere ~ 
nlmışhr. 

Mınt tunell , 
Londra, ı 3 ( A.A ) - M. Mıt I_. 

nald l\lanş denizi al unda bir tünel .. .J 
hakkındaki meselerun askeri Si~ 
alt tahkikatın de\·am etmekte otd~ 
avam kamarasında beyan etmi~tir. 
ratorluk mCidafaa komitesinin mU~ 
tavsiyeleri öğrenilir öğrenilmez htt f 
bu meselenin tetkikına başlıyıcak ~ 
hususa ait siyaseti hakkında parl-" 
} a izahat verecektir. 

Vicdansız baba bipern~ 
insaniyet tarlalannda mrf 
bir kuduzlukla hiraaet ya ~.J 
kadının ırzını gaıp ve 'f(#J 
bozmak, istikbalini mahvet' 
meşguldür. J 

Böyle kazara ana olad""fı 
içinde kundağın tızerinde ~ı.l 
katle titriyerek her tnrlO ~ 
ve yoksulluğa rağmen 'f!-_; 
büyiltmeğe uğrqanlan ~ ~ 

Fakat baba bu şefkatt• ~ 
duygu hiui olmıyan ka~ 
ekinci .• Evet çoculdarllll ~ 
kadınlann cinayetlerini de<'~ 
edemeyiz. Likin babanın e ~ 
kabulile bu cinayetle~ ti " 
doksanı eksileceği hakİk' eiı .
kolayca reddedilemez. Erlı .,.,. 
hayvani tecavflzile kadıt" J . ,,:, 
kap11mı açıyor. Bu h\19_. 1. 
tan kadm umumi kuc:-~:,t,1 
fÜyor. Asıl mütecavızlll b~ 
etmediği bir bozuğu diğer 1 
erkek kendine zevce ya~ ti 

Fuhuthane sennayele k ~ 
cllmei hallerini dinlellle ~ 
&eniz çoğunun bu acıkb Of ? 
zeşt yolundan oraya d~e~ 
duklarım ağızlarından d•ra~ 
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$eker ı.·stihsalatımız coualıJ~or 
' o 

Uşak şeker fabrikasında 
yapılan yenilikler 

8u sene 235 vagon miktarında istihsal edilen 
teker gelecek sen". -·ıo vagona çıkarılacak 
lJşak şeker fabrikasında esa~lı ı 

b Vız lahat yapılmış ve fabrikanın nıa
ltıı iyeti bundan evvelki senelere naza

Çok büyük bir fark göstermiştir. 
~~ Yeni vaziyet 
~ ~ Pancar istihsalAtı 9000 ton iken 
I)!~ !lıılctar bu sene 23000 tona baliğ 
'-· llftur. Elde edilen seker miktan 235 
. "gt:)lld ' . 
lıııiıs ı.ır. Bu yekun aeçen üç senelık 

ate ınuad.ld' 
~ah , ı ır. . 

hu11di rlı{a dahilindeki sarfiyata gelınc~ 
ecıile da tenakus vardır. Evvelce za.yı 
hııı 11 Şeker miktarı vüıde beş, altıyı 

llıakta 'k . d" . tt le ı en bu sene yfü•:de ort za.y;-
lt~1 ·~<iedilrniştir. F abrlkada ecnebi mü-
,. Ssı~J • . . 
'İitk . ar ıı;ıttıkçe a:r.altılmakta, yerlerıne 

ışçilerj konmaktadır. 

~ Bir kilo 37 kuru,a 
~nı. ~ene şekerin kilosu tahminen 37 
~ttrii llıal olmu~tur. Geçen senelerin 
~lııı arı ''e saire de fiatın bu rakamı 
~llda m~essirdir. Yapıla~ hesaplara 
'~ . bunlar olma.sa şckerı 25 kuruşa 
~llb l~kAnı ha~ıl olacaktır. _ 
~ 11kı ecnebi şekerleri hta~hul~ ~.:> 
1\ llıal olmaktadır. Aradakı buyuk 
'-

1
'1kik edenler pancarın pahalı alın

}ij~~ .. ecnebi mütehassıslara vcril~n 
14rıı ~ licretleriıı, imal işlerinde. henuz 

Şekilde ihtisas peyda edılmeme· 

" • 

Uıak şeker /abrlka~ı 
sinin bunda müessir olduğunu anlamış
lardır. 

Fabrika elvevm bu mahzrnlann izalesi 
için tedbir aİmakla meşguldür. 

Yent sene hazırlıOı 
Ônümfü:deki sene için ziraat hazırlığı 

50 bin dönüm kadardır. Geçen sene 23 
bin dönüm zerlyat yapıldığını göre bu 
mi1<tar iki misli demektir. Havalar mü
sait gittiği takdirde SOOOO dönüm arazi
den 500 vagon şeker elde edilecektir. 

Fabrika,·ı idare edenler pancar :r.iraati
ne ra~bet. ırfüterilmcsini temine çalı~ırlar
ken dip;er taraftan pancarlarda.ki {!eker 
miktarının fa1Jalatcırılması için de tedbir 
almaktadırlar. ,, ............. 

Yarın ,, gazetesinin mu-
hakemesi başladı 

~tiddei umumilik, Arif Oruç B. in üç, Sem· · 
'~tin B. in iki davadan tecziyesini talep etti 

bes da va dan beraet istiyor 

Karar, cumartesi giinü bildirilecek. 

•o~«y 8 l'ln,, gazeteıi aleyhinde 
!lıh ~lanıanlarda açılan ve ikinci 
"•1.anfk 
apua 1 Hakkı B. tarafından 
~ke: ~hkikat neticesinde mu
ttıa rn h~arile- İstanbul ağır 
tııllhtelitd enıeaine intikal eden 
"at avaların rü'yetine dün on .. 
'hr c uç buçukta İstanbul 
'4tır. eza nıahkemesinde başlan-
~tlhak 
\·ı eme salonu, localar ta· 
-~·~le ~ol.~uştu. Gazetenin 
~h . ~udurü, sahibi ve baş-

rr1rı A 'f l . rı Oruç B. le mu-
~·, rnerınden Şemsettin Ertuğrul 
llll~ru evkuf olarak mahkeme 
P.1ıthka getirildiler. 

~. j... erne heyeti, Hasan Lütfi 
A ,. r' 
"'ıttı_ S ıyasetinde Nusrat ve 
~l!dd . ' lerle teşekkül etmişti. 
'il ~d~1 UtnumiHği Cemil B. tem-

A 
1Y<>rdu 

"\f f . 
~t~ilj1 N"c. Şemsettin Beyle~i~ 
~t~i. U~ı B. vekaletnamesını 
tt•bit Ar_ıf _Oruç Beyin hüviyeti 
hitıı edıldı. Otuz altı yaşında 
dııa-:takaı., evli, iki çocuklu ol
~nlltjtıu, Edime idadisini bitirip 
ltbi i~eye girdiğini, fakat mek
~tı~d lbal etmediğini, on yedi 
~i. ;n heri gazetecilik ettiği
~ı, &tdnde Tasvirde çalıştı· 
ttçti" .~Utarckede Anadoluya 
~-~~tiı~ı, İzınirde Yeni Turan 
~ tsıni k 
'~•t t . çı ardığını, Uç sene 
~ arıh~ b· llta y 1 romanlar yazdıktan 
b~ liaanı arını çıkardığını, ecne-
t '~diihıi a:~ndan. biraz Fransızca 
~18 , ö~ledı. Şemsettin Er-
ltlth : • Y•rnıi beş yaşındayım 

~~. ~ilde doğdum, beki~ 
~ uaruı 

•cııt h mualliminden çıktım. 
ukukta okudum, mek· 

tehi 
dedi. 

bitiremedim, razeteciyim 

Makaleler 
Muhakeme kararnamesi okun· 

du. Mühe}'YİÇ ve asılsız neşriyat, 
B. M. Meclisinin ve hllkOmetin 
manevi ıahsiyetini tahkir dava
ları vardı. Reis Hasan Lutfi 8. 
birer birer davalann mevzula· 

rına işaret ederek, evveli Arif 
uruç B. e ne diyeceğini ıordu. 
Arif Oruç B. "asayiş yok mu?,. 

serlivhalı yazı için şunlan ıöy· 

ledi. 

- "Akşam,, gazetesi, Şark 

vilayetlerinde tatbik edilmek 
üzere şekavet, fesat çıkaranlara 
mahsus bir kanun liyıhası ha
zırlandığından bahsetti. 

Bu haber tekzjp edilmedi. 
Edilmeyince, böyle birşeyin önü
ne geçilmesi lizımgeldiği kana
atinde bulunduğum için o yazıyı 

yazdım. Bu, memlekette adliye 
müessesesını alakadar edecek 
bir kanun idi. Bu kanun muci-

bince verilecek kararlar temyiz
den müstağni olacaktı. Böyle bir 
kanun, ~vletin diisturlan arası-

na girerse, tabiidir ki adliye mü
teessir olurdu. Yeni ceza kanu-

nunun mevcudiyetine işaret ede

rek, bu şayianın ash olmayaca
ğını mülahaza ve kaydettim. 

Mllteakıp makaleler hakkında 
sualler tevcih olundu: 

- Bir makalenizde yeni ve 
kuvvetli unsurlardan teşekkül 
edecek kabine lizım olduğundan 
bahisle uzun müddet mevkii ik
tidarda duran bir kabinenin 
hayat kunetleriııi kaybedeceii-

Eübba odası 
Mutat içtima]arından 

birini aktetmiş I 
Etıbba odası diinkü mutııt içtiması

na gazet-:mizin 28 nisan 930 tarih "C 

4420 numaralı nüshasına doktorların 

aldığı ücretler hakkında beyanatta bulu
nııt Doktor Naim ve Nuri Beylerin de 
iştirak etmelerini rica Ye il~n etmi~sede 
gelmemi~lerdir. 

Dün Ftıbba odası reisi Tevfik Salim 
Pt. kendisini gören bir muharririmize 
şunlan söylemiştir : 

- Biz Naim ve NurJ Beylerden gaze
tenizdeki beyanatları hakkında izahat 
almak üzere gelmelerini rica etmiştik, 

gelmediler. Oda mutat içtimaını aktet· 
miştir . 

Ne sihirdir 
ne keramet! 

Marpuççularda akıllara 
hayret veren bir 

vak'a oldu 
Arifeden bir gün evvel Mar· 

puççularda 45 numaralı Bostan· 
ciyan, Odabaşıyan ve şllrekisı 
mağazasında garip bir vak'a 
geçmiıtir. Mağaza sahiplerinden 
bir zatın anlattığına göre hadise 
söyle geçmittir: 

O gün saat bir buçuk radde· 
lerinde siyah elbise ve şapkalı 
esmer bir adam mağazaya ge· 
liyor, külliyetlice mal alacağını 
söyliyor. Elinde bir paket var
dır. Alacağını alıyor ve mağa· 
ıada hazırlanan sandığı merakla 
olduğunu söyliyerek kendi elile 
yerleştirmek istiyor; hariçten 
elinde getirdiği paketi de san· 
dığın en altına koyuyor. 

Siyalı şapkalı garip adam elindek,t 
pak.eti yerleştirirken 

Mağaza sahibinin sualine ceva
ben bu müşteri isminin Ahmet 
olduğunu ve malı Afyon için al
dığını söyliyor. Bir müddet 
aonra geleceğini ıöyliyen bu 
meçhul Ahmet efendi 1 O lira da 
kaparo vererek gidiyor. Bir bu
çuk saat sonra inhisar memur
lan gelip mağaı~rı arıyacakla
nnı ıöyli~orlar. Oteberi al'anı· 
yor. Ve nihayet yağlı müşteri 
Ahmet efendinin bıraktığı paket 
içerisinde 361 tane çakmak taşı 
bulunuyor. Memurlar zabıt vara
kaıı tutuyorlar. 

Maiaza ıahibi bu hadise üze
rine viliyete, Polise, Ticaref 
odasına müracaatta bulunmuş· 
tur, tahkikat başlamıştır. 

ni yazıyoraunuz. Bunu nereden 
iatidlil ettiniz ? 

- Bu, ilmi ve umumt bir na
zariyedir. 

- Kabine erklnından bazıları 
zaman zaman değişmiş olursa, 
bundan menafii umumiye nasıl 
muhtel olur ? 

- Bir veki~ durup dururken 
· tebdil edilmez. Bu, arada bir 
anlaıamamaıhk olduhnu sröıte· 

Cunıa gün!erini nasıl geçirmeli: 2 

Yenimahalle ve Rumeli 
kavağında eğlence yerleri 

Rumelika vağının (Otuz bir suyu) na, Yeni· 
mahallenin ( F ırddak bahçesi ) ne nasıl ve 

ne masrafla gidilir ? 

Yenimahalleden bir 1114tnsara 

RumelfkavaOı ıünün her ~utinde gülen, eğlenen b .. 

Altınknmun böyiik gaT.inosundan çı

kanlar iki tarafı ma çınarlıırla siis}ti blr 
yolla karşılaşırlAr... Bu yol on dııkika 

kadar uzadıktan sonra ( Rumelikavağıı~
da) biter. 

Rumelikavaıtt Köprüden 18,2 mil 
24,5 kilometre mesafede olup vapurla 
bir saat kırk beş dakika sürer. Şlrked 

hayriycnin yeni tarifesi mucibince gidip 

gelme birinci mevki 46,5 ikinci mevki 

de 41,5 kuruştur. Ve bu iskeleye uğnyı

cak vapurlar şu tarife mucibince hareket 

ederler: 

8 
9,5 

10,5 
12 
14.30 
15,30 

9,30 
ıı.~o 
14,15 
16,40 
17,40 
18,40 
19,40 
20,40 

Kava~ın eRlence yerleri vapur iske· 
lesi başındaki (büyük gazino) ile Liman 
caddesi güzergahındaki (otuz bir suyu) 
mesiresidir. Deniz kenarında etrafını ye
şil çınarların kapladığı büyük gazino 

rir. Biri geliyor, öbürünün yap· 
tıklarım değiştiriyor. Bu yazıda 
sade ikaz mahiyeti vardtr. 

_ Sonra bir makaleni:ıde 
milleti aç ve çıplak gösteriyor-

ıunuı? 
- Bu 11aakalede teheyylicü 

mucip bir mahiyet var ~ı ? 
Teheyyüç ne suretle vakı ol-
muştur. Hani delili ? 

Tt>lefon hav'adi$i 
_ Bir telefon havadisi çık-

mış. Mecliste teklif edilen ~a: 
nun layihasmın reddedilecegını 
yazıyor, bu arada .,Şiddet ka· 
nunu tabirini kullanıyorsunuz. 
Bu~u Ankara muhabirimiz 

olan Şemsettin B. bildirdi. Ha
ber olarak kaydettik. 

_ " Bugünlerde Meclis fev-
k lide vak'alara sahne olacak,, 

a But müheyyiç ta diyorsunuz. 
değil midir? 

_ Bundan maksatt baaton 
bastona, tabanca tabancaya ge
linecek değildir. Vak'adan mak
sat hareketli müzakerattır. 

- Izmirde tüccardan Apti 
B., · muzayaka tesirile intihar 
etmiş diye bir yazı ve etrafında 
bazı mütıleat var. 

- Efendim, bu :zat kansına 
yaıdığı mektupta «Beni intihara 
sevkeden amil, iktısadiyattaki 
fenalıktır. Beni affet karıcığım» 
diyor. Bundan mülhem oldum. 

- 20,000 memur aç.af• çıka· 

sif bir halklı hph, ortadaki dans yeri 
casbandın nağmeleri arasında d&mt 
çiftlerle doludur. Bfiyiik pzino ucuz-

dur. Yemetini, içkiıini evinden retiren. 
ler 25 kuruşa bir kabu, 50 lmn1fl bir 
bira içerek akfama kadar onırorlar. 

Otuz bir suyunda bu lralııbalıfa rut 
gelinmez. buraya gelenler dan$tn, kalaba· 
bğın, çalgının kendilerine vcremcditl 

zevki, temiz suda ve temiz havada bu
lurlar. 

Yenlmıhılle ve fırıldık 
bıh91ıi 

RumeUkayağına on beş dakika me~a
f edeki Yenimahalle ~ehrin mamur aks&
mından biridir. Koprüden 12.5 mil 11-

zaklıkta olan bu yerin vapur ücretleri 
Kavakla birdir eğlenc:e&ini de sahildeki 
tek tük gazinolu ve (Fırıldak bahçesi) 
tctkll eder. bı:i g17..ina cuma günleri çal
gı getirir me~rubat on kuruşmr. l\lüski
rat da ehvendir. F:n güzel mesiresi olan 
(fırıldak bahçesi) nde bira 50 hllVt: 25 
kuruştur. Kavak - Yenimahalle yolu üze
rinde bulunan bu bahçe küçük bir koru 
içinde mini mini bir cennettir. 

Halflle Cemal 

nlacak ıeklindeki habere ne di
yeceksiniz? 

- Bunda mürettip ıehYi 'far· 
dır. 2,000 olacak. Maama.fih, 
mliheyyiç mahiyet mevcut de
ğildir. 

100,000 lira meselesi 

- "Herman kepazeliği. Bir 
meb'usa 100,000 lira mı vermif
ler?" Yaz191na ne diyeceksiniz? 

- Alniıtbrt vermiıtir, demi .. 
yoruz. Araıtırmak istiyor t bir 
ıözli kaydediyoruz, "Spirer, if
tira ediyor,, diyoruz. Bunda Mec
lise hakaret yoktur. Kaıdı 

hakaret yok, bilakiı hakareti 
ret vardır. 

Arif Oruç B., diğer sualler 

karıııında da izahat •erdi, "Ne 

tehyiç, ne tahkir vardır, hep 
tenkit, ilmi mütalea, mnlahaza 
dır,, dedi, 

Muharrir Şemsettin ErtuğruJ 
B. den "Biıi menedemeı:siniı!,, 
yaz111 hakkında istizabta bulu

nuldu: 

- Memleketin benliğinin istis-
mar eden zümre, sandalyelerin
den aynlmak iıtemiyenler.. Zu· 

lilm, tiddet,, bu kelime Ye etim· 
lelerle hükumetin manevi şah
ıiyetini tahkir ettiğiniz nokta· 
11ndan dava 'far! 

( Devarnı S lnc:i aayıfamızda J 



Sıhhat düşmanları 

Eski V ardar Türkleri 
Sıhhiye Veklleti, doktorlann 

diplomalan üzerinde tetki
kat yaparken garip bir sahte
karlığa rast gelmif. Birtakım dll
zanbazlar ölen doktorlann dip· 1 
lomalannı ellerine ge~irip Jma
dolunun &lesinde berisinde he· 
kimlik ediyorlarmıf. 

Eski Türk tari6inin aydmlari
IDllll için benemhal Litin 

ve Bizans tarihlerine mtiracaat 
etmek laZJm geliyor. Bunların 
araıında bilhassa katolik ve or
todob ralüplerin habrat ve mu
habeielerlaia llaizi kıymet oldu
ğwm ,... • Balprlar hakkında 
ge~en ... latanbol Tlrk Oca-
tmda ...... bir konferansta .·-••ctmm ..... •h ı •• konferansta T6rkr.t. larda Millttan çok 
enel ,......it olduklannı mllm
kln -161»e ispat ettikten sonra, 
en el gayri kabili itiraz de-
ıuıerrı. ın dard&ncn wııDcta 

da illd .. fll•. 
.- W't clelilleri 

ırıı6yan Bizansın ruhban ka
yitlerinde buluyoruz. 

Bu hususta et1t~at t'e tihar
tlyabnda, Kachk8y ~ Assompti
onnistes - Asomsiyonist) lerinden 
( Pere Janin - Per Janin ) inin 
çok kıymetli himmetleri munzam 
olmuştur. 

1070 tarihinde, 1m Omumlı 
Türkleri Rumeliye geçdıeden üç 
asar enel Vardar He Doyran 
g&ln arasında, asırlardan beri 
Mütemekkin, Hıristiyan bir !tırk 
qireti mevcuttur. Bunlann bat 
papası, SelADik serpeskaposlu· 
pndan tayin ehıtrtnaktadır. 
Türk~e konufOf dualarını 

Tftrk~ yapan ba *firetln tanı 
Makedonyanııı glSbeğinde ne za
mandan beri bulunduğu kat'i
yetle malüm değildir. O hava
lide vukubulan barpleria tarihini 
teabit eden Bizaıd mlverrihleri 
bunlann bir hicret neticesinde 
oraya yerleıtiklerini kaydetmi· 
yorlar. 

Yalnız Milidm 841 tarihinde 
lillm istilhından uzaklaşan 
ağlebi ihtimal hiristiyanlaşmış 
lran ve Irak Türklerinden 
30000 kadannın Sinop civarın
.la toplanarak, Bizans hükume
tine isyan ve beylerini impera
tor ilin ettiklerini, fakat hıris-

tly...ıatm11 olan bu beye Bizans 
imperat6rl1 (Theophile - T eofil) 
kendi k1ı kardeıini tezviç ede-
rek isyanı basbrdığım Rum 
müverrihleri ) 3z1yor. Vardar 
cihetine de bunlardan geldiği 
muhakkakbr. Fakat, Vardarlıları 

VAKiT 
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Langa Y enikap1Sı haricin

de eahabı ihtiyaca füruht 
olunmakta bulunan hatabm 
kırk elli senedenberi beher 
çekiıi için mtişteriden vez
ni7e olarak onar para alın
makta iken fU birkaç gtın
denheru zikrolunan çeki 
icin emsali nameıbuk olarak 
yirmifer para ahnmıya baı· 
lanmıı olduğundan •e fU 
hal iıe esbabı ihtiya~ gad
ri klllli iras edegeldiğinden 
zikrolunan hilitm men'i 
zımnında merdinin nazan 
dikkatini celbeder yolda bir 
varaka alınmııtır. 

yalnız bu iki bin kişimi teşkil et
liiffir.? 

Bu nokta muhtacı tenvirdir. 
Vardar kelimesinin Türkçe 

olduğunu meıhur (Schafarik) 
Şafarik, Vlitke tarafından 1843 
de Almancaya terdlme edilen 
(Slaviscbe Alterthllmer • lslavi-
ıer Alterthnmer) nem eıerinin 
ikinci cildinin 124 tlnell sahife
sinde ispat ediyor. 

Fakat bundan evvel de "Var
dar,, nehrinin adı, Rumların 

«Axios - Aksiyos• dedifi "Ak
m., dar. 

• ela fllleriJor ki Sinop 
Mcretindea ~em tarihler-
de MakedoajllJIJB glbeğinde 
yerleımiı Türkler vardı. 

Orta Avrupaya geçmeden, 
Aflla Bilkanlarda müteaddit 
seferler yapnnftı. Miladın 1050 
tarihile 1600 tarihlerine kadar 
Hıtistiyan olmakla beraber Tiirk 
dilini mullaf aza edegelmiş olan 
ba kfttlenin bir kısmı bilahare 
Milslüman olarak Şark Türk 
camiasına girmiş ve bir kısmı 

Hıristiyanlığından dolayı Türk 
camiasından din tesirile aynla-
rak Türkçesini unutmut ve ya
pılan Slav, Rum ve Ulah pro
pqandalanna kurban olarak 
bizim için kaybolmuıtur • 

Tevekkeli memleketin sıhha
tini bir türlü düzeltemiyoru 

Jf 

Mazur! 

Yanlıf kuUandıfimız k@lhfte
lerden birisi de şu "maıar,, 

keJimesidir .. 
Bir dükklnıa duvanna iıılmıt 

bir liVha g&lnrtftllftz: ••v e;eıiye 
vermekte mazuruz!,, 

Ba Jivhamr:r deiAlet ~ttiği 
manaya göre herkesın hu dük
kandan veresiye mal alma.it 
Jizım! 

Geçen gon malikeiaeltrden 
birisinde de bu lata işlendi. 
Hakimlerden birisi bir plıide: 

- Sizi dinlemekte mazuruz! 
dedi ve dinlemedi! 

1,oplu :J.4M 
• 

Bir tehlike 

Çok sevdiğim bir arkadaıım
daii fU mektbbu ıldım: 

Fakat ana ırktan bu suretle 
uzaklaşan anasır milli muvazenesini 
bulamamak sebebile asırlarca hat
ta hala Dir şuriş unsuru olarak 
kalmııbr ki bunun bütün günahı 
Osmanlı imperatorluğunda yalıuı. 

müslftman siyaseti güden cahil 
padişahların ve gayri Türk ve
zirlerindir. 

Reji idaresi &izi b1iytlk bfr 
tehlikeye maruz bırakıyor. Mtl
dafaana muhtacız.. Bak nasıl? 
aziz arkadaşlarımdan bir zat, 
bayram için lstanbala gelmff .. 
Dftn bana geldi. Hal, hatır ıtor
dum, hanımile ga•ga ettiklerini 
söyledi. Sebep? reji idaresi •.• 
Ciddi ıöylilyorum, reji idaretl .• 
Serkil doryan paketlerinin fanıı 
kırmıu boya; ya oğlan paketin 
olduğu cebe sabahleyin aldığı 
beyaz temiz mendili koymuf ... 
Akç:.:na mendil pul pul kırmızı .• 

l bunu gören Hanım, hangi kadı
nın dudaklanm sildin? diye sor
guya bqlamasın mı? 

ltimize yaramıyacak bir kaç 
milyon gayri TOrk islim ve sünni 

toplamak için ıarkta ve garpta 
milyonlarca gayri sünni ve gayri 
iılim TOrk kaybettik. 
·Miladın 1080 tarihinde, Selanik 

ıerpeıkaposluğuna merbut .cDoy
yan ye Vardar,. Türklerinin Rum 
huruf atile fakat Türk liaanile 
yazılmıı " lncil ,, leri, kitaplan, 
mahabereleri (Listes episcopa1es 
List episkopal)lerde zikrolun· 
maktadır • Hatta bunların 
içine g6nderilen papasların Türk
çe bilmeleri de şart imiş. 

Bu asar meydanda iken Bi· 
zanslı Rumlar, bu Türk Vardar
lılara ekseriya (Perse-Pers) der
ler. Fakat unutmamalı ki, bütün 
Bizans mü•errihleri, o zamanlar 
Tuna boyundaki Macarlara 
"Tilrk,, ve Asya Türklerine ise 
geldikleri memleketten dolayı 
(Perae·Pera) derlerdi. Vardarlı-

lara bazan (Perse-Pers) demeleri 
bunlar arasma son defa göçen 
Sinoptan matrut Asyalı Türk
lerden dolayıdır. 

Rumelinin Müslüman Osmanlı 
Ttırkler tarafından fethine ka
dar as1rlardan beri Rumelide 
oturan Vardarlı Tftrkler, Bizans 
imperatorluğunda mnbim roller 
oynamışlardır. 

Biun11, Rumelinde (Slave-Sllv)
lara kartı mtldafaa eden bu 
kahraman cetlerimizdir. 

~.5.al/d 

- Vallahı yok, billihi deiil, 
Kim dinler .•• 

Yann bizim de batımıza ıe· 
lebilecek olan bu kazadan nasıl 
korunacağız. Muhterem reji ida
resinin nazarı dikkatini bir celbe
diviraen. Belki dinlemezler, ama 
hiç olmazsa böyle olabileceğini 
hanımlar öğrenirler de derdimizi 
kolay dinletebilmiı oluruz. 

Hazin bir ölüm 
Hevkeltraı Melek H. dfJn 

vefat elti 
Ba:ı:ı eserleri teşhir edilen genç \'e 

Jm metli he) keltraş Melek Hanım dtin 
'efat etmiştir. Cenazesi bugün 11 de 
J in} darpaşn Fakülte hastanesinden kal
dırılarak Rcşiktaşn nakledilecek ve Maç
ka kabristanına defnedilecektir. Kendi· 
~ine rahmet. kederll ailesine sabır dileriz. 

V AKIT iN T AKViMi 

Perşembe 

DIJ 
Mayıs 

1930 
Güne~in dotu~u: 4,43 - l>tib11 : 19,19 

Agm dolu,u : 22,32 - balı,. : 5,39 

Namaz vakitleri 
Sabah Oıı. brtadı Alqam Yatea J..ü 
2,57 ız,ıo Jl,OI 11,19 21.0t ı,31 

8ugiink6 haTa 

Hava hugün lr,apalıdır 

Muharriri : l?mer R•~tl 
Bir asır kadar ortalığı 

kasup kavuran haydutlat 
Kendi efendilerile döğüşerek yeddıi~' 

leri darbelerle mahvolmuşlar 
-38- ~ 

• İl ...., wı Mr nefeste zarfında dini, ahlaki, ~ 
ltmtlı.r. itli meblli değildi. bUtftn esaslara ve m~ 
"-6ı.r ita Mdar umandan hücum ederek, insanlar • J' 
Mtl dlilltlkletini, kan d6kttık- emniyet ve intizamı teıoill ~ 
lerini, Fatimilerin teıisi istenilen bütün prensiplere saldır~~ 
imperalforfbjU telt. ~tüklerini, anarıi vilcuda getir~~ 
k-e11clilerinin esuen onlara tabi Bunlann hedefi yalnız ~ 
olduklanm ve onlara münkat ol- değil, her çeşit dini I' 
malan icap ettijini bir ande Bunlar, be~erin meyl ~ f. 
unutarak &~r feyi ayaklar altına ettiği her zevki, her ibtfr" ..;" 
almıtl•r •~ FathWlere harp ilin bah sayarlar, bütün t'J· 
etlftqlerdi. Ye kanunları İnk!r ea 

O zaman F atimiler Mağrip- Kırmıtilerin, yukarda is-
ten Şama kadar imtidat eden reislerinden Cennabi , 
muazzam ve vasi bir imperator- daisi olan Kiravanide'~ 
lufa hlklmdiler. iımaililerin hana fU nasihalan almlf'l, 
fJOtOn giili tefkllltı onlarm elin- hiret ve bütün mesuliyel ~ 
de idi. Bu kadar büyiik bir si bom boı bir şeydir. 
kuvvet Kırmıtilerin karıısında dfinyadaki zevkten ibarett!'v 
Aciz kalmazdı. Onun için bunlar hennem dünyadaki mutl!'i 
Ebu T ahirin riyaaetten mahrum oruç tutmakla, namaz ~ 
kalan oğullarile muhabere ede- haç gibi menasiki ifa 
rfik H•aııa aleJhiııe tahriklt· dü~ar oldukları zahmet ft/. 
ta bulunmuılar, fakat dahi sil- hr. Ulfıliiyeti inkar ede~"/ 

ler, dilnyada en kıymetli ratle hareket eden Hasan, Şama ' 
lardır.,. . .JI 

taarruz 4Mlerek or•m yıldınm "En çok hiirmet ve teb""" 
süratile zaptettikten sonra Fa- yık adamlar bunlardır.,, aİ 
tımilerle lcai'fı karfıya ıelmek Kiravaninin bu naıJ'' 
için Mısıra yürümüştü. F ati miler lbni Meymunun, hedefi~ 
Huana karp en kudretli ku- mamile muvafıkb. Kırınil" 
mandanlan Cevheri gönder- esaslan idd ve eea 
dikleri halde Cevherin aslierleri hakkuk ettirmiye çalışm~ 
bir kaç kerre ıerilemişler, onun kat bu yolda yfirürken 
için Fatımıler ilzerinde haiz ol· rının yolundan inhiraf et 
duldan nufuzdan istifade ederek Çiinkü İbni Meym.,..-
bunları tariimar etmeyi d8fün- fikri şiddet ve tecavaıl' 
müşlerdi. ket değildi. Onun 8J'lllll"I 

F atimilerin bu hareketi mu- ve tedrici telkinat ile ..ı. 
..Hak olmut, Hasanın karar- ahlakı kökünden yıkıP'" 
pbi•de bir talam iltifatlar çik- maddi bir anartiden ~ 
IDlf, Fakat Hasan bu itişqlann bir anarti viicude getir~ 
tehlikeli bir hal almasısıa imkln dan iıtifade etmekti. Şi 
Yermeden Şama rücat etmifü. tecavüz, karşı tarafın dl 

Falimilerin bu sarada ba11nda ve tecavtizilnfi davet edtl 
Dulunu Halife Muiz, Huanı bir hareket tiddet •e 
yalınız baflndan defetmekle ik- umumi bir mahiyet ihr,. 
tifa etmiyerek onu azletmif, ve Kırmitiler bu ıekilde 
yerine kardeşlerinden birini ta- etmiyerek giıli kalma!' 
yin etmiftir. Bu hareketlerinin mül edememitler, 
aeticeai olarak Kırmitiler ara- lan ıür'atle meydana ı 

b--1 b lbni Meymun tarafın~ w 
UDda dahili harp .. amlf, u- istenilen teşkilibn bnyil ~' 
na ra&w.en Haun birkaç kerre 

•- umumileşmesini bekle ~ 
daha Şama uldırmıf, hatta bir filik etmitler, bu yüzde' 
defa Mıs1r toprağına girmişti. hareketleri hep mahalli 

Hasana bu maceralannda en Gerçi bunlar birçok m ~ 
çok yardım edenler, Bağdat ha- girifmişler, Irak ve ~ 
lifeleri idi. Bağdat Halifeleri, çok ıehirlerini haraca ~ 
bqlıca rakipleri olan Kahire Bağdadı bile korku~ 
Halifelerine kUfı bu kuvvetten ondan fidyeler ve ve..,;bl 
İltifade de gecikmemMierdi. Fa- lardı, fakat bunun se~aı 
kat neticede, Faümiler galip silerin bu sırada ~ki 
ıelmifler, banlar Ebu Tabirin geçirmeleri, vilayeti~• 
blltll• evlltlannı azlederek Kır- kimlerin yan veya talll il' 
mitUerin bqına kendi adamlannı bir halde yapmal~ 

0 
il 

gönddrmifler, bu adamlar bir- ytizden devlet bu pil ordO'. 
birlerile mücadele ederek Kırmi- diyetle muşgul olııı•Y . 1 
tiliği içinden yıkmıılardı. Bu türediler devleti•~ 

Kırmttiler o kadar bitap kal- istifade ediyor ve e':,,bil' 
mıtlardı ki Haıada zuhur eden ve cenkcu olmaları b ·- J 
Aıfar nammda bir müteğallibe talığı titretiyorlardı. '{..rt91j 
bunlan ıllfp ıüpUrmUı ve bu Bununla beraber. 
havaliyiAbbaatlere devr etmişti. hareketleri hep çete /t.rY..Ji 

Jf idi. Bu hareketler _,p:_ 
Hemen hir asır kadar her devletini son derece .. ~ 

tarafa &ldm ve dehşet saçan onun sukutunu hazıl' ( 
Kırmıtller, blltOia bu mtıddet 
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HABE"-L~ J 
~ rn an ette: 

Yıldız mukavelesi ''Y arın,, ın 
feshedilecek mi ? 

le' Emanet muavini HAmit B. dün An· 
t trtya gıtmfştir. Hlmit B. Emancde ~ p 
darei hasuS\vcntn tevhHii ı..in Ankarada J•••l!ll ........ -. ..... •11!111•~•1 

"""'] ı · '"' ( tarifi 3 ihıcii siytfam.ıida J 

muhakemesi 
·-:ı-ı anacak K6m!syona iŞtttak edeceA"l --• k .,bi ""tdi Şemsettin B. , bunları, ~· , 
:~ , rı z mukavelesinin IA.ğvt için a 
l~ıaliyc VckAletl nezdtnde teşeblfüslerde sefalet gördliğü için, Bunlar an 
ottlonactkt1r. fe«!SiOr duyarak yaz<lığlDt sôyeı 

Metnba sularmın f İfelerl lidi. Teltfon lfa~i'i ball:kmda 
Si$eler. iÇinde ııat:Jlan memba snları tfa " Mecliste bllyUk işler yapll• 

~Öcri taışiş edilir, yani fena sular· ır, kanunlar çıkar. Onu murat 
karıŞtrıııtr, gene öylece satthr. ,.u..:_ .L..1! . E eL"'°''' acaw> 

Inanet birçok defalar bunun öniine Mfttfdef 11mmnf 
ltçDick istemiş, fakat mu'f'affak ola'ma
~ Emanet sulıin tağŞişe mani olacı1c 
~kilde bir şişe imali fçin tetkikııt ya

Pllt!ıl.Sıfta karar vermiştir. 
Qeynelmllef otomobil iteretleri 

Otomobiller için kullanılan oeynel
•Ucı işaretler Emanetçe de kabul edil

ı:.ıŞttı. Ba i$1.retler şunlardır: 
1 - Otomobillerin saatte ne kadar 

~etre sllr'atle ğidiltceğini gosteren 
1e91ı._ 

2 - ZikZak yollan gösteren levna. 
8 - TelıDlte işareti. 
Bu l~aretlerl gösteren berhalar yakın-

1\ dn.ar1ar.a 11sılacaktır. 

Viı&yette: 

VilAyet bütqeslnin. tasdii 
kararnamesi 

fdarei hususiye müdürü Cemal Rey 
dlın Ankaraya gitmiştir. Cemal Rey taS· 
Clik cdilipte henüz Juırarnemesi çtkmıyan 
'1-ıttyet blttçcsı işlerile meşgul olacağı 
&lbi ldarel hususiye ile Emanetin tevhidi 
41ert hakkında da görüşecektir. 

Teffiz itleri 
Teffiz komisyonu her gün toplanarsk 

tldc]d işleri l:ıAzirana kadar ikmale ça
lışınaktadır. İslerin intacı için kanunun 
tayin ettiği müddet haziranda bitmekte· 
dır. Buna rağmen işlerin hepsi bitirilemi
Yecek, elde 15 - kadar dosya kalacaktır. 
Bu dosyalar da iskı\n idareleri tarafından 
ikmal ve intaç edilecektir. 

" Yann ,, ın satışı dsan ve ma• 
yıs aylarmba kaça Çıktlğ!nı sor
durdu. Arif B., " Tiraj bahsi, 
meslek sırntfır. Bu hususta bir 
şey Sôyliyemem. Mazur görtınbz,, 
dedi. 

Vekil Nuri B., flu1<uki lsaıı 
mntlhazilal' serdetti. MOddei 
umumi Cenril &. maialtele etti. 
Mahkeme, vekilin mülahazasın~ 
esas hakkında müdafaaya ait 
gördü. Nuri B. tahliye, ehli 
v.ykuf !e.,9unlar için9~ann,,ın 
başka yerlerdeki davalarile tev
hit istedi. Mahkeme ehli vükuf, 
tevhit taleplerini reddetti. 

iddianame 
Müddei uttıumi Cemil B. id· 

dianamesini ıerdetti. MeTcut 9 
davadan beşinden &raet istedi. 
Müddei uttıumilik yalnız Izmirdeki 
intihann "mesiil kim?,, diye se· 
bebini malt iiyaıete atfını, 20000 
memurun fşindett çıkarılacapl 
Meclisin büyük vakalara sahne 
olacağı havadisini müheyyiç 
Ye asılsız nefriyat ciinbl 
mahiyetinde tesbit ede· 

rek 161 nci maddeye göre 
ceza istedi. 

Şemsettin 8.in de im~asile çı-
kan Meclise alt telefon haberinden 

7 Mayıs 930 m8h2!iç ve asılsız neşriyat 

Borsalar :::.~~ ~.= is;·•:e 
Kııpandı 

r------------ı 159uncu maddelere göre tecziyeain1 
amme hizmetlerinden muvaklta-

'<ambyo 

! ~atlb: lirası Kr. 
.. ~ lllllkablll Dola 

• Frank 
" • Liret 
.. • Be1ga 
• • l>raJınd 
.. • fa. Praıı.t 
.. • kYa 
. • Fıorı. 

.. • ktın>a 

" • ~lllnı 
"' • Pe:ıeta 
" • Mark 
.. • 2Jott 

to Pe916 
ı l:tJ ~ ltonış 
.. ç rt l!rast Dinar 

ervoneç kunış 

Nuku-t 
ı ı~teru 
ı ı)01 n (fn)(illz) 

20 F' •r (Amerltra) 
~I) t 1•nk [FranSlz 1 
oi/ret [ltııtyaı 

Otant , Belçika] 
F rahrnı [Yanan] 

·O r rant [lnıçrel 

1 F~Va ;Bulgar] ' 
~O R orın [Felemenk] 

1 c:ı~ron [Çekoslov·ak 
1 ~ •ng 'A\'asturya] 
ı R•tcta UspanyaJ 
1 z ayşmar~ (Almanya 

1 p lrıtı f.chı~rıın! 
2f) ~ngô ıMııcar!stan 
~O o· Y Romanya) 
ıç11181 lYııgoslovyı J 
~oneç Scvyet 

1 Altın 51150 
24<•5'.l 

ten mahrumiyetini, cezasına mu
adil mtiddet meslek ve san'attan 
men'ini talep etti. Arif beyin 
tahliyesinde mahzur görmediğini 
Şemsettin B. in ise tahliyesi mu
vafık olmadığını ilave etti • 

Madafatı, harar 
Cumartesi sabahı müdafaa 

yapılacak , öğleden sonra karar 
verilecektir. 

C VUKUAT ) 

~~---

Komıusunun 
kızını dövdü 
Niçin kızımı baştan 

çıkarıyorsun? 
Taksimde Ömer Avni mahallesinin 

Hacı Rekir soka~ında 12 numaralı evde 
oturan Mektebi Harbiye muameMtt :ıra

tiye ikind şube kAtibl Namık Ef. sarhoş 
olarak aypi 50kakta oturan Hatem H ... 
ın evine girmiş, Hatem H. ın 15 yaşın
daki kızı Naciye H. ı bularak: 

- Ne için benim kızımı b~tı.n çı
karıyorsun. diyerek t\iciyc H. ı dövmüş, 
T !atem ı.ı. ın kardeşi Emin de yetişerek 
Namık ~.f. yi başından Yaralamıştır. 

Gene kadın yüzünden 
Sirk:cid~ hir ~:ı:ı:inoda rakı içen 

Nuri, KAmıJ. Mehmet. Marika isminde 
T,ctdtye / Bor.:a 
f!a~00 , harici 

....,ı;;;::::!~ ... -.ı:.-..;..-J....J~J tanıdıkları hir kadınla konuşan Tahsinle 

1 
.kav~a etmişler, Nuri Tah:ıini yaralıımıstır. 

1 .. 1 
u f 1caret ve zahire Birbirlerini yaraladılar ' 
~ llP Ticaret borıuı kAttblumumllltı Galatada Yclkcncilcrdc sarı bakkal 

- tarahnda11 yertlmlttlr 

ili lflk ıleY~in~e 
Londrada bir nüma Yıİş 

yapıl&\ 
tJrun ~le dtl d~teh

likesi Londra kadınlannı son 
derece' dustanp ettiğinden ge--
çen hafta zarfında onun ~hin
de nilmayişler vukabulmuttur. 
Nümayiıe ittirak eden kadınlar
dan l<aliir elCaeriyeti, amil etek· 
ler aleyliinde l<ararlar vermişler· 

Irat •--llAıılL - -etel< 0nd'ınfıIC ull<unu f<ararfan 
bir bulut,, kelimel riJl! taYSif 
~dilmiştir. tiig'l .. t!~ avarrı kama
rası azaıından Mis VilWnıon, 

YİJ1J1İnci &81• kadtlllanna uyan 
elbiselerden bahsederken elbi-
senib ofururlren dizi 3rteceli: de· 
recede umtt olmacı lelilide s6z 
s6ylemif, tsa-.datt c:lilti' eun 
~ elt:Ji~Min ~ ya~
m ıllve e~s. 

Nutuk intt ~ria hepsi 
kasa etek le... si,iediWe· 
rinden uzun e~ dildafaa iti 
bir erkeft tereWlp etmiftit. 

Sanat münakkttleriod.a S.
dilaa be iti-- ..;...ne ederek 
pı lllzleri .a,ıe , 5t.ii'. 

ur arihin her devrinde .... 
etek aatebe itillfdt! Oltun ~ 
uzun etek aleyhinde söyl_. 
doira delildir. Aı!I) mesele ,. 
uzun eteji kabul ftmck, ,.... 
erliek gilti Pant!İloİli• gezmelıtir. 
Kadmlann maksadı .istinı.t 
İle etejt lrimiMU teiie~ 
erkek gibi giyiaıinlar. 

Bu beyanatı mliteakip bir pi 
ICadınlar uzun etekten •....
çilmezae p&Qtolatıa mdh .A
ceklerini s<Sylemiıler ve içtima 
bu şekilde Diba,- balauftm'. 

MO.A.Clft.F 
imtihanlar 

. Vektletçe verilen .mre dn 
f~sef enf e fi.rih Ve COIJ'&fya İnt
tibanlan S Ha.ziran perı•ile 
glliıil, arta •.ıcı.lllde l ffa· 
ziran pazar gtınü ve muallim 
mel'deplerinde 3 Haziran sah 
günn icra edilecelrfü.. 

Diğer denlerin illıtilllmlwn ta
limatname mueihiace yapıla· 
caktır. 

Kampa çıkılacak 
Bakalorya imtihaniumdan ıon• 

ra talebe bu •ene de kamplara 
çıkacakbr. Bir kanıpm hir me.
simlik masrafı lS00..2000 lira a
rasuıda oldnğu i~in &ti sene 
kamp kurulmıyacağı yualmı~ı. 
Aldpğiıiiız meYa~ '1lnallmata 
göre bu haber doğru değildir. 
Ancalt t.aamlf temin ~ bu 
seneki kamplar ~ mektep 
bir araya getirilerek japilacall· 
tır. 

ee 
Bir jandarmamızı 

yaraladılar 
Bayramın ikinci iftntl Mene

mende bir kahvede tabanca ata
rak halkı lieyecana dtlftlren 
İbrahim isminde bir ,eriri Arif 
isminde bir jandarmamız yaka
lamak istemiş fakat arkad~ 
tarafından yardım gören lbn
him jantfarm•mın ate, itmif 
kalbinden ağır ıurette yarala
mıştır. lbrahimle arkadatlan 
yakalanmışlardır. ~ 

Havdar Rifat 8. 
Bu sabah Ankara ceza mah· 

kemcsinde devam edilecek mu-
hakemede hazır bulunmak üze· 
re avul.at Haydar Rifat Bey 
dıin akşamki trenle Ankarava 
gitmiştir. 

L KO~OA: haberer 

Memuriyet maaşları ücrete kalbe
~Ten mtltekaitlerin 9 a,·dan be· 

r1 alltaklan tt'kaüt maaşlarının - islirdadı 
dtfşentlinektedf r. 

~kfrlt inhisar idarc-si l\fecidim ·-ye köyünde inşa edikcek li-
kör fal:irikasını müteahhide ihale et
miştir. 

Türki,. ile Almanya arasında hava 
tarikile posta nakline bu günler-

de li:aşlanacakur. 
~errah paşa hastanesinin inşaatı 
~ pel< yakında tama.mile liiterek 

kü~ testtıl yapılacaktır. 

Taksi ıntre ücretlerine 5 kuruş 7.am 
icra~ı çok muhtemel göriilmek-

ııttir. 

A stt bfr şe1tilde- tamir edilen Balıka
ne inşaatı bir aya kadar ikmal 

edilecektir. 

Dahiliye Vekaleti l\lübadil muhacir· 
lete rıit her tiıl'afuki ttffiz mua· 

me!Aanı bitirmiştir. 

Yalnız lstanbol, lzmir ve Sııınsun
dan kalan bazı dos)·aların ikmali de hu 
ay sonunda mümkiin olacaktır. 

r 'ondrada toplanacak olan bey· 
.Lrne-lmilH Baytar kong;reslnc ışti-

rılıı ipt zirıra mosu:şan ltisan 2\0ldin 
B. l>tr kaç ıüne kadar l .ond~a gidc
eıtktir. 

'f"'aksim meydanına hayuz yapılma~ 
,I Sındım vaıgeçiTmİştir. 

Lnk'anralıtraa hala ~kme~i 20 ku
ruşa satan 30 esna( tecziye o· 

hsnmuştur. 

Dr. Şaht 
Yakında şehriınize 

geliyor 
Bfttün d&nyada tanınmış ma

liyecilerden Alman devlet ban
Hsa sabrlt: rem Dr. Şaht ya· 
lmıda ıefırimize gelip Ankara-
18 gidecektir. Dr. Şaht hilkQ
met merkenmizde bazı konfe
raisliir verecek Ye mali mesa
Ude fikirlerinden istifade oluna· 
calmr. 

Acaba? 
Evlenen Mari Bel 
bizim bildiğimiz 

değil mi? 
Deyli Ekspres gazetesi ~lari Relin evlen· 

mesinden bahsederken, e\·lenen l\lari Belin 
Pariste yaşı)an bir lngiliz aktrisi oldu~unu 
n Mısınn pamuk kırallanndan Yahha 
Bermn ptp ile gizlice eYlenditinf yaz
maktadıt'. Acaba De;ti Ekspre.qml yanı

h yor, yoksa bir başka Mari Bel vır mı? 

Fırl<ada ---------50 Hanım 
Fırkaya girmek üzere 

müracaat etti 
Şehrimi7.de fırkaya ~rmek iııerc 

şimdiye kadar :;iJ hanım müraraat etmiş
tir. Hakkı Şina~i paşa cuma ~nü Anka
rıyı ~decrktir. Avdetinde hanımların 
müracaatları firhda tetkik edilı!{'rktir. 

YBlan makinesi 
Geçenlerde Dolmababçe camisi 

avhısunda ufak bir infilik olmuş 
ft ~kan yangın hemen söndü
rü:mnıtU. Son posıa iJe Taymis 
raıetesi lstanbul muhabirinden 
illlığı bir telgraftan bu haberi 
MJyttltmekte ve llir çok insanlann 
61dütö, bi" çoklarının da :·ara
lanı~ teklinde satmaktadır • 
Ba ecnebi muhabirlerinin böyle 

g8z pre g6re yalan uydurmak
taki mak1atları ne olsa gerek? 

~{. Enderson 
BuRün f&hrimize dönüyor 
Türk • Yunan itilaf namesi üzerinde 

son defa (jlkan ihtilaf hakkında Yunan 
hükumeti ile tı-masta bulunmak üıere 
Atinaya giden l\1uhtelit mübadele bitaraf 
murahhas heyeti reisi M. Enderson bugün 

Sel~niktcn 'chrimize a\·dct cdecektfr. 

!1
--- ' 
! Bu akşam 
1 . Sinema tar: 

--ıı 
All<azar - Mü'azim Ahmet 
Alemdar - Şehir uyurken 

Asri - Çareviç 

Beşiktaş Hiia -Gençlik çılgmlıkl r 
EkJer - Son emri 

Ellıamra - Parisli şarkıcı 
Etuval - Esrarengiz suvari 

Majik - Müthiş Aldini 
Melelc - Brodvey Kuklası 
Opera - Paris kızları 
Şık - Kanlı vasıyet 

Bar ve Müztkhnller' t 

' Garden - Nandi Balet, · Bekefı, 
Vantura ı 

1 

TUrkuvaz - Arizona baleti llzP i 
l ve =:ına "far!!~~ J 

Is mzbul 4 üncü icra, mernurluğ.Ull-
d.all : 

Ahmet Rifat Beyin Arife Ri
fat H._mm.dan borç aldığı para· 
ya mukabıl -,ı·efuen ferağ eyledi-
ği Y eşilk6yde Kalitaryada cedit 
46 No.b kayden nag elyevm l:ilr 
kıta tarla kırk beş gün müddet
le yapılan müzayedede kirle iki 
lira Bedelle talibi ufıdesinde 
olup bedeli miizayede lıadclı 
layık görülmediğinde1ı bir ay 
temdidi müzayedeye kondu. 
Hududu: Şa,kan Agobun bağı 
şimalen bağlar patekasr, cenu~ 
ben dino bağı, garben Manol 
bağile mahdut iki d6nüm atik 
terbiinde yüz lira kıymeti mu
hammineli mezru tarlayı Dbn 
almak isteyenler kıymeti mu
hamminenin yüzde on nisbetia
pey akçesini ve 929 - 5984 
Numara ile lstanbulda Adliye 
binasında dördüncü icra müza
yede şubesine gelmeleri ( 21- 6-
930 ] tarihinde !aat 16 ya ka
dar ihalei katiyesi yapılacağı 
ilin olunur. 

Beşikta§ 2. S. liakiml ~ıni.lor 
Arnavutköy birinci caddede 

112 numaralı hanede mntlim 
Selihattin bey nezdinde oturan 
ha fidesi 22 kanunsani 1 m do-
ğumlu Handan Hanıma vasi ta
yin edilmiş olduğundan alaka-
daranca malum olmak üzere 
ilan olunur. 

Ankaraya dönenler 
Bayram tatilini geçirmek üze

re şehrimize gelen lktısat •e
kAleti kalemi mahsus müdihii 
Halfık ve Ankara Hukuk mek
tebi müdürü Fevzi beyler don 
Ankaraya gitmişlerdir. 

idman bayramı 
16 Ma;ı,sta yapılacak olan idman 

~enlıkleri için ~ehrirrıizdeki hütü mek
teplerin iştirakile 5000 talctle bir prô'l:a 
y11pırcaktı. 

Fakat hir ~n evv~l yağrnnrlar1n te

ı:irilc Tıksıın ~tad) omıı pek fazla çamur· 
lara bulandığmdan prn,·a yapılamamıştır. 

Kazanmak için 
ij ilk şart ilandır n 
h il&nsız kazancı artırmaya il 
~ lı i: savaşmak, havada ta· !! 
~ i ~ :; yyares z uçmıa çalış- !) 
ii miJk gibidir h 
g Ticaretiniıde, san'abmzda H 
r: muvaffak olmak istiyorsanaz ij n gazete ilimna ehemmiyet ve- g 
ii riniz : Gazete ilinı ilanların si 
:: k ' .ı ii en o ayı, en ucuzu, en te· n 
:.·: sirlisidir. H . .. r . P ;i işte ilan tarifemiz: :! .. .. 
:: Sonuncu aayıfada Satırı Kuru• 12 5 H ... ' .. 
;: 5 inci <>_5 :: :: ,, ,. .• .ı 

:5 4 •t ,, o " 40 :: 
!: 2 :; :•
1 

tt 
91 

u H lQO wl 

=· :; :: 1 .. .. 200 :; 
i! Reıml il~nlıır, ıl'.'nuncu ""'",fadı 10 Kr. h .. '.,/ .. 
si itan memurumuz size fay· i~ .. .. 
ij dalı bir ilanın . şekil ve üc- ii 
h reti için hizmet etmeğe ha- !i 
~ n~~ ~ 
~ ~ 

:ı == H ~ 
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TiirkSpor 
ıoBulmacao 

Dhldt bulmacamızı balled•• 
mediulue bugtınkil balledifaıit 
tekle bakarak yeni balmacaıDl'" 
ma mrmı meydana çı1wabiUrll"' 
ıılz. Bunun için qağıdaki bri!r 
JI tatbik ederek l1ç bet dakika 
mqgul olmann: ktfidir: DÜŞKÜNLER:3 

Oğul 

33 üncü sayısı Macar maçlarının taf
silat ve resimlerile pek cazip bir 

ıekilde çıktı 
Pat1aol mtach Fuat Husnu Beyin eok pyaı dikkat makalesi, 

haftanm pek -.in spor haberleri bMGn relimlerile Anadoluda, 
Avnq»dm, mekteplerde llOll hareketler, 18 bin kifinin nıcada ıe
tirdifi hq, Hika,e, Nu.I ,ezme atreırilir ? V. S. 

Yazan ı Sadn Etem 
Sinemadayım . Kapıdan bir 

i atW>6ceği gibi bir pınlb peyda 
oldu. Panlta uıadı, ince a%un 
aydmlık mahnıt karanlık içinde 
kısala uzana yanıma kadar yak
laftı. İki gölge, yaınacımdald 
i1o koltuta yanyana ilittiler. Ha
fif hafif konuşuyorlar ve koDUf· 
tuklannı iat:emiye iıtemiye qit-
tim. Erkek: 

.. _ Neye camm fU loca ne 
iyi idi. neden istemedin. Kadın 
cenp vermiyor. 

" - Burası daha iyi diyor. 
Erkek tekrar eöyleniyor .. 
•- Ben biliyorum ... Sen da

ha on bet gtin olmadı, burada, 
ba locada onunla beraberdin. 
Onunla birlikte gittiğin yere be
nimle gitmek istemiyorsun. Hlli 
ona dllflhı6yonun: 

- Niye israr ediyonunuz. 
Geçenden ne diye babsediyor
...,-z .. Siz de kimbilir neler yap
tmn:. Ben hiç bunlardan bahse
diyor mayam? 

Y ammdald inaanlarm sesleri 
bana yabancı gelmiyordu. Ş6yle 
bir 162: ucile baktım bizimkiler 
ta kendileri, Sacitle F aham et. 
· Onlan gördükten ıonra konuş
me!an daha iyi anladım. Sacit 
on bq gtbı enci arkadaki lo
cada F ahameti Hikmetle birlikte 
prmOttG, timdi onu hatırlıyor .. 

Fahametin ayni locaya otur
ınamasmı bir mesele addedi
yordu. Doğrusu oğlana acıdım. 
Eni kunu Aşık gibi lif ediyor. 
Siı herhangi bir kadmı alsanız da 
hir sinemaya götürseniz. 

Şurada oturmuf, burada dunnut 
diye dfitünür mlllilnOz ? Şllphe· 
siz hayırı· Aklınıza bir ıey gel
mez. Fakat hissiniıle bağlandı
j'ımz birisi oluna iş değişir. 
Bambqka bir adam olursunuz. 

Allkadar olduğunuz adamın 
bir bakışı ıi:ıi harap eder. Ma
nuız ve kimseye bir ıey s6yle
miyen bir deri parçaamın bir 
büzti161U. bir açıl111 ıizi ıinir
lendirmiye yahut neıeden neıe
ye atmaya kifidir. 

Sevdiğiniz adamın eli niçin 
b&yle durdu, bu ellerin duruşu 
benden uzak olmak iÇin bir 
hazırhktır. Niçin sevgilim bu 
gün ayaklannı benim ayaklarım· 
dan daha başka yerlere uzatı
yor. Benim ayaklanm acaba 
onu ıeviyor mu ? elersiniz. 

Hatta ,onun y6z0ndeki maki
yajın, dudaklanndaki rujun ko
yuluğunda açıklığında size hitap 
eden ıeyler vardır. Bazan koyu 
kara dut gibi dudaklar size 
heybetle bakar, hazan kıp kır· 
mızı dudaklar ıi%inle alay eder. 
Baıan kuyruklu bir ılirme ıize 
gülümser .. 'Buan yiyecek gibi 
bakar. Her ıey, her fey ıiı:e bir 
ıey s6yler. Ve siz dilnyayı se
vilen, sevilmiyen leyler diye iki
ye bölersiniz. HtUasa efendim, 
her şey bir fey içiudir ve ıizfn 
gözleriniz ne dat, ne deniz, ne 
dere, ne hava, ne ıu g&rilr. 
Eğer sevdiseniz bunu duymut· 
sunuzdur. Sevmediseniz buna 

~ilp geçeniniz. Şekeri tatan
yanlar da kendilerine ıeken!en 
bahsedenlere yalnız gtildOler ve 
lezzetinin ne olduğunu anlıyama
ddar. 

Benim Saaitte gördü§On hisset
tiğin ıeyler, oğlamn adamakıllı 
bir Aşık olup çileden çıkmuıdı. 
Aman efendim, o ne aonıştu. •• 
O ae titrek ıeale ltfedifti. O 
ne flpheydi? Buna bk lfık 
hem derinden lıiueden inundan 
bqkuı bunu yapamaz. Sadt 
bfttthı sinema mUddetince bir 
ıeyler kurdu. Ve içinden gelen 
ıeyleri meydana d&ktO. Ara sıra: 

"- Tabit onu severıinfz .. 
Seviniz, aewdiklerimizin ıeYdl· 

ğini sevmek te bize -dettir di
yordu, hele ara ııra. 

cc- Şimdi onu da aeviyorum. 
Çünkil siz onu ıeTiyommuz . 
Bunlan söyliyen Sacidin llfları 
klh feragatli bir ahenk ahyor, 
boğazından sesler bir ale. gibi 
dökülüyor, W 86Jleyiıinden ke
limelerin teliffmandan bof azı
nm kuruduğu anlqdıyor. Saci
din bu uzun sllren ferapt nat
lm 1Upbenin tenine d&ımflş fe
ragat halini almış bir pıldidir. 
Bu bir hotklmhktır. O birçok 
ıeylere evet diyor, ıenin ıeYdiii
ni seviyorum diyor ama hiç te 
hu liflan tudik etmiyor, kn11-
smdakinin: "Yalnız seninim ,, 
demesini bekliyordu. 

Bazı güzel kadmlar vardır 
rast gelirsiniz: 

u _ Ah ne kadar çirkinlqtim, 
derler, yahut biraz yaılanmıı 
kadınlar: 

"Ah 1açlarm ne kadar ağar
dı,, diye size şikayette bulunur· 
lar. Siz eğer saflık edip te g&
zel kadına eoret derseniz derhal 
hammda ıurat bir kanı olur 
saçlanm atardı diyene: 

«- EYet efendim diye ceTap 
verdiniz mi bfttün ömribıllzce de
nm edecek bir düşmanlık ka
zanmış11n1zdır. Biriıi sizden ıu 
cevabı bekledi: 

« - Hayır hanımefendi, ha
yır, çok güzelsiniz •• 

ôteki: 
«- Hayır efendim, hayır hiç 

te değil, ben bir tane ak ıaç gö
remiyorum. Kendinize bühtan 
ediyorsunuz, diye eevap bekler
di, hatta size batındaki ak 1aç
Iardan teller gösterae ıizin: 
"- Hayır efendim, bu cins 

meselesi fazla kolonya kullan• 
manın neticesidir. 

Maarif vekaletinden: 
Ba1ıkeairde lap edilecek Necati B. Maamm mektebi tnıaatı 

8 may11 1930 tarihiaden itibmren bir ay mnddetle ve kapah zarf 
uıulile m&nakanya konmqtur. 

Talip olanlar plln, prtaamei fennller mlnakasa ıartname Te 
mukavele suretlerini almak &zere bu gibi bftytlk intaat yapmıt 
olduklannı mflt'ir ehliyeti fenniye Teıikalarile beraber Maarif ve· 
klleti inpat dairesine mtlracaat edebilirler. 

ihale Maarif veklleti lnpat komi11onu tara'1ndan icra edile -
eeğinden taliplerin mtlnakasa " milzayede kanununa tevfikan 
tanı.im edilecekleri teklif mektuplannın ihale tarihi olan 8 haziran 
1930 pazar ,anu Hat 15te mezlcO.r komisyona teYdi etmeleri 
illa olunur. 

Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
Kqideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, lı, 

Zirdt ~e Oamanlı bankalan m6rakıplan Ye halk 

lwzwwla yapWr 

Büyük ikramiye 50,000 liradır. 
Her lrefidede çıkan namaralar tekrar dolaba 

P. T. T. Levazım ve 
.Mebclni müdürlüğünden: 

Adalar denizile Mannaradaki kablolann tamir Ye toplanmaaında 

kullanılmak llzere bir nparla bir arap mavnaıının iatican kapalı 

zarf mullle mtınakuaya YUolmımuıtıır. 
4 haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu 

baptaki ıeraiti anlamak için fimdidea, teminat Ye teklifnamelerini 
ihtiva edecek kapah arflan teYdi i~ de mezktr taribe mnsadif 
~mba pli ıut 14 h Yem Poatanede mObayaat komisyonuna 
mftracaatları. 

Emvali metruke müdürlüğünden 

Satılık dükkan hissesi 
Hoca Allettin mahaUeainde ' T ahmia &nll sokağında atik 29 

cedit 33 numarah klrgir d&kkinın 120 aebim itibarile Hazineye ait 
29 ıehmi tam -.e bir ıehminia de 4 de ilçtlnün bedeli sekiz tak
sitte ödenmek llzere 2972 lira bedeli muhammen ile 3-6-930 ta
rihine mllsadif Sah gBnll ıaat 14 de aleni müzayede ile ıatılacak
tır. Taliplerin % 7,50 teminat mak'bozlarile lstanbul Milli emllk 
mtldtıriyetlne m&racaat eylemeleri. 

Ankarada iti olanlara 
A11kuada rellD\ clıirelerdeki işleri· 

nizi takip için (Namık Edip B. Posta 
tuttıso : 166. Ankara) adresine bir 
mektupla mürıeut ediniz ; dogruluk, 
rurat \'e uca•luk göreeek~iniz. 

Maraş çeltik f abrlkası 
Tdrk anonim ~irketinden: 

1 - Meclisi idare Ye Mlira· 
kip raporlarının kırati 

2 - Bilinço Te hesabatın 
tetkiki ve Meclisi idarenin ibra· 

Hem efendim iki tel beyaılaımıt 
meselemi? 1,8 yaıında kızlann 
saçlan da bu kadar ağarmııtır. 
Demenizi bekler. O içindeki 
şUpheyi ıizin inkirlannızla öl· 

dürmek ister. Çnnkn o kendini ı•-----------•WI 
sever. Sacidin ıözleri de bunlar- ile takıime ruı deiilim. Çünkü 

il 

3 - Nizamname mucibince 
çıkac•k nıııf aza yerine diğer
lerinin intihabı dan daha başka türlü değildL bqka birisini aemıiyorum. 

O da fGpheleniyordu, o da kıs- Fakat biSyle demedi •• 
kanıyordu. Kıskançlıktan ıfiphe- _ Demek onuda benim kadar 
den kurtulmak için bin bir çare ıe.iyoraunuz .•• Siz çocuk gibiıiniz .. 
dllşUnliyordu, onun için F abame-
tin vereceği cevabı heyecanla Sacit: 
bekliyordu. Sacit istiyordu ki - Verter de böyle aeverdi .. 
F ahamet: Diye cevap verdi .• 

- Hayır senin sevgini kimse Bitmedi 

4 - Milrakip tayini 
S - Heyeti umumiyenin 21 

Haziran 930 tarihine mUsadif 
cumarteıi günü tirketin merkezi 
bulunan Maraf Çeltik fabrika
anda alellde içtimaına muhterem 
bi11edaranın teşrifleri rica olu
nur. 

1 
2 
3 

ı 2 3 4 s 6 1 s ~ıo ıt 

4 lt-r-tT;ıt-&~i'bc:::l.--i::ıc:::h--:;;4-;-fi 

s 6 l>=-i,;::::;::;ı,,,,,,,~~::;:::;:ı..,......j 

7 ~'~~.~~~~ 

8 
9 l~it.5'17'1:~~5lr.!!!:\F.Fl7iTFi-t"i""n;'. 

10 
ıı •ı-.-~-ı....,-,ı,=ı::::::::= 

=-=-~;;;;;;;;i;;;--=-~:;;ı-
D6nldi bulmacamııao 

halledilmif pkli 
ı 2 3 4 s 6 1 s 9 w·ı 

Bugilnkü bulmac1Jmı% 
Soldan aağa Te yukardan qağfl 

ı - Nida (2). Ressam lbrnhJm beyi' 
memleketi (3). 2 - Y erU bmaı fab~' 
mız (6). sinirler (4). 3 - Metin (S}ı 
utanç (2). 4- Para çantası (4), yorııırıCöl 
5 - Ki (2). seda (3). gelecek zaman (S 
6 - lstanbuhın meşh~ bir abidesi (111 

7 - Mftslüman (5). 8 - Nota (2). k1Jf" 
tırmık (5) 9 - Malul (5). iranl ( 4). l O -" 

Arazı resmi (6), )'iibek ytt (4). H ~ 
Rnmellde bir şehir (8). ~ (3) 

Aleni t.ü~r 

Geçenlerde hir kazaya Jcdf 
ban ıiden genç 9e sevimli ı'f 
rabamdan merhum Nebilin '; 
naze f htifaliode bUIJ' bulUO J 
heyeti kiramla Fen erler idat 1" 
müdiir ve memminine, ehib 1 
Te aknbaya alenen tqekkUr 
bir vecibe addederim. 

H.arita umum müdilrlüğünde f 
poğraf posta kumandanı birıtl 

Osman Veysi _/ 

İstanbubul Beşinci icra mt~JJ( 
lutundan: ~ 

Mahcuz ve satdması mukarrer bt·dll 
dört gözlü cevizden mamul konsol tı~ 
işlemeli masa, beyaz boyalı iki J>l~~t 
karynla J 8· 5-9JO pazar günü saıı~ ~ 
den itibaren Küçükpazarda Hacı J\;ıııil' 
caddesinde 59 numaralı hanede b\,rı1 
7..ayede saulacağından talip oıaıı ,.~ 
mczkOr J?;Ün ve saatte hı.zır butı.ııı• 
mcmurune müracaatları ilı\n ol~ 

. ser' 
Kadıköy sullı icrasından: Al• ıJ1 

borcundan dolavı Pakize h:ınınıın ~
çuz ve kıymeti. muhammenesini bıJ ,dı 
dığından dolayı birinci açık arttlr~rıı!\ 
satılamamış olan bir adet du,·ıır •311 

1d· 
8-5-930 pazar günü saat on dorttC~jrıde 
haren Kndıkö) tinde pazar nıahıı 1rt· 
ikinri defa nçık ıırmrma ve en sofi 4tı• 
tuanın Ü?.erinde bırakılmak suretile , t 
lacaınndan istivenlerin mezkOr ı;urı 811" ,,. . ı rın1 

saatte ~atış mahallinde hazır bu u 
ilan olunur. (86-0JO) 



tÇocuK SAVIFALJ'U~I l 
liediye ve takdir varakası kaza

nan karilerimiz 
180 Beyoaıu 

' M Nitanta~ında 81 numaralı 

181 
•ııWıer H. 

'-ııı - lıtlkltl caddesi Sunye ıpartı-
1;,_'llrtJara 3 Tarık Zafer B. 

...._ - lıtildAI caddesi Surive ıparu-
~ n• . 

133 •1ra 3 Habil Hulusi B, 
~ - Kınköy Kurtulus caddeıl 
~ li. •partnıınında numara 28 Suzan 

·~ . ..... - Pangaltı Hamım dolap de· 
ıas 18 numarada Haldun HUırev B. 

~ • - Şifli hamım Eşref Ef, 50· 

1~ 18 de Hakkı Lütfü R. 
-.,. 

1 
- Beyollu Camn sokak nu

tı, 2 de Mı~ır Kamperiyan 8, 
- Ftruıadı N. F. H. 

138 Be~ıkta~ 
' N - Kabataş NamazgAh çıkmaz 

ıao 0 · 17 de Nefi 8. 
l ' - Findıklı Salıpazarı No. 8 de 

l J 8. 
llıııt ~ ._ Gaılosmınp .. a orta mektebi 

' Şube ! den 403 Fethi B. 

141 Osküdar 
' - lhsanlye Yıhboyu No. 7lde 

1 
kt11m H. 

t"ı ~ - liltlırbaşı 141 - ,ı No. da 

\ ~~ - OıkUdar 28 incl f)k mebep
l Necdet B. 
... - Haydarpaşa Yeldeğirmenl 

lllekteblnden Uiarlt Bahaeddin B. 
" iL - Kadıköy Cevizlik Hamcıba

/ ~ No. 48 de Hatice H. 
!s ~ 'ı(, - Zımba oğlu caddesi No. 

Ji ~inıet 11. 
ı 7 - No. 2:S Vasfiye 11. 
'~ - Çi"I terazi sokak N. 6 Ni

lf9 Abal):•n 11. 
' - .l\adıyöy Y eldeğirmcnl kahve 
~ ~ 

1 
Mıralay Saphi B, kerimesi Mil
i. , ,,. 

~ u~-:-tıdıköy Yeldetirmeni kahve SO· 

ıs·ı 1~1•J Suphi B. kerimesi Selma H. 
lıı J-t·k Kadıköy Dr. l Jikmet B. og-

1 rnet R. (1 ~2) Nejat Tl 

,ı 53 - Kadıköy Suyolu l.ey!e~sokık 
~~,"'M--......... ~--~~~~.,._ 

ltıı IS4 - Kadıköy Çilek sokak No, 7de 
l!ıı lbrıhim 8. 

it ~ss - Kadıköy Çilek sokak. •o.7de 
uey 

tı ~~ - Kadıköy Karakol cıdde~i No. 
lS? e~)'ın Necip H. 

r~ol ~ıdıl<ö~· Yeldeğirmcnl Ka· 
l 59 _ G6 No.21 de Neriman Necip H. 

"'- l 60 - Cö~Ptde 20 No.da Fıtmı H. 
'VJ!de Ktmıra ıtepede Remzlpaşı köş-

161 _ ~ TeVfik ~· 
""1bi lsınait Ef nköy ıHaayon ,;ı:ıdno 
L lfö? _ K · vasıtaıile Mehmet Nuri B. 
~ltsi Ştfikb ızıltoprık Zühtüpaşa ma-

t:l ey sokak No. 13 te Leyli ,. 
cı... l~ ~ .. ~tepe~e Enise Ferit Zühdi H 
~., C ~ren\.:oy F.ğri sokık No. 3te 

J ..eınıJ B 
it 6S _ Bo. 

dt Au B. ~tancı VükelA caddesi No. 

166 BanllyO 
~ l&~ _- Bakırköyden Mevhibe JJ. 
~cı. SOk~kır~öyde Yeni mahallede 
~ li. No. 33 de Muhterem 

16g (168) Halit Salim R. 
11t L - - Bakırköy Hat bom No -.ı 
·~tt H. . . '10 

"C) - Ytşilköydc Necla Ferit B. 

1 ~ 1*~zlçl ve Adelar 
~l 'l 

4
: Çengelköy Havuz başı nu-

1?~ Melek H. 
~ 11'1 - Çengelköy Talimhane cad

l?a ~ra 2S Şül.:rın H. 
~cı.ltt A7° 8Gyükdercde Fıstık &uyunda 

I? i H. 
~tl'j • - s llltst S anyerde Doktor Necdet B. 

l 4'S elma N11.ımc H 
~ft li. "-:° Küçüle Bebek numara 28 de 

1?15 
'ebıdtrı ;- Sanyer ilk mektep talcbe-

9 Nafiz R. 
I)? J\nkara 

"-ıesl i; Dahntye yavert Arif 8. ke-
1~8 "'•n H. 
'dan~ 8.hbiye veklleti 111Utehusıs
t' 139 _ lJ1 8. Kettmcsi SabJhe H. 
~ 8. Ui Er. M. 11mf 5 den 446 
~tao 
''ı.... - Kız ı- · ... , l{ ısesı 2-A dan Saadet 
ıaı -v . ı~'t _ C. llfi B. kerlmui MeJAhat H, 

trtUlrul ~Er. M. beşinci sınıftan 

sim B. kerimesi Saliha Kıdri~e H. 
188 - Gazi ilk M. sınıf 3 ten 414 

Ahmet Fikri B. 
189 - Ankara Er. lisesi ~9 Necati B. 
183 - Gazi M. sınıf S te 468 A

rif Hikmet B. 
r 83 - Gazı M. ~ınıf s tc 97 Tev

fik Fikret B. 
18~ - bmet Pş. M. stnıf 4 şube ta

lebesinden 381 Emin Arif li 
186 - l~met Pş. M. sınıf -4 •ııbe tı

Jebe!fnden 381 Emin Atıf B. 
187- Vlltyeı Poıtı müvezzii Ra~imB. 

190 - Tabakınc caddesi numara 
29 da Kıyı B. 

191 - ismet Patı mektebi Hnı{ 
4 ten 522 Fikriye H. · 

192 - Ankara Yenişehir MCdıfıai 
Millive inşaarmda Şoför Recep B. 

1g3 - Ankara Yenitehfr MUdafaj. 
Milliye inşaatında Elektrikçi Recep B. 

194 - Ycnl~thlr Memurin evlerin
de numara 28 de Kaymakam Milnlr .B. 
kerimesi Vedia H. 

Adana 
J95 - Muhtelit ona mektep !ınıf 

2 den 219 Ziyıettin B. 
196 - Yanık orosdibak civarında 

berber lbrahim Ef. mahdumu Ali lh~ın B 
197 - Lise !ınıf 3~n 535 M. Kemal B. 
J 98 - Muhtelit orta mektep sınıf 

2 din 219 Ziyıettin 8. 
J 99 - Adana lisesi sınıf 8 den J 86 

Recep 1uran B. 
200 - Adana li~e~i ~ınıf 8den 1041 

i\l. Yılmaz R. 
201 - Telgraf muha5ebesinde Hilmi 

Bey mahdumu MüjgAn B. 
20:! - Adana füesi sınıf 8 den l 

Recep Turan B. 

Buraa 
203 - Birinci u1'ek lisesinden 6 - 1 

de 4:"9 Sami B. 
204 - Birlnci erkek lisesinden 7 - 1 

de Ferit· B. , 
205 - Birinci erkek lisesinden 185 

Js.mail Ta rul B. 

Tank .a ftitiiii 
207 - Liseden Hayri B. 
208 - Hoca Ali zade il~ mektchtn

dcn 333 Emin Fikret B. 
209 - Tütün idaresi ziraat muh:ısibi 

Ali Salt Bey kerımesl Saadet H. 
210 - Bur~ı Hoca Ali zade mektebi 

sınıf 4 ten 217 Mustafa Sahir 8. 
21 l - F.rkek Hscsi yedinci sımf1tn 

41 H. Fahri B. 
212 - Erkek lisesi yedinci sınıftan 

36 Ferit B. 
313 - Bursa Jtsesüıdm 200 Cahit B. 
214 - > > 132 Fchuıi B. 
215 - > ,. 431 T. Sabri B. 

(D,11omı var) 

Müstahzaratı 

fabrikası 
Pek NEFiS olan 
ve T O R K eseri 
san' ab mamuli _ 
hnı muhterem a -
haliye takdim eder. 
KREMPERTEV 

Briyantin 

PERTEV 
Perte~ dit ma· 
cunu, Pertev k• 
lonyalan , Pertev 

PUDRALARI 

1 Defterdarllk llAnata ! 
SATILIK APARTIMAN -

Numara 41, Hacı Mansur sokak 
Şişli bodrum katta alb kömürllik 

altı oduDlukbir oda bir hali, çama
ıırhane altı katta yirmi dört oda 
alb hali alb mutlak, altıncı kat· 
ta aynca daraça su deposu ve 
tulumba elektrik ve terkoı teai
satı mevcuttur. Takdir edilen 
kıymeti dart senede ve dört 

. takaitte ver.ilme~ ıarlile 18000 
lira birinci taksit ihaleyi mllte
akip alınacaktır. Satıı muamele
si 20/S/93{) tarihine mBtadif salı 
gUnil ... t 17 de Beyoğlu mal 
mlldOrlDtGnde kapalı zarf usuli
le yapalacaktır. (R) 

lf. SAJILIK AP ARTIMAN
No. 151. Bayazit mabaUesi Kı
lı~ça~ipaıa eaddeıi Top~ane. tah
mın edilen kıymeti d6rt senede 
•e d&rt taksitte verilmek pitile 

· 17025 . liradır. Satlf muamelesi 
21-5-930 tarihine müsadif çar· 
pmba gUnü aut 17 de Beyojlu 
malmüdürliltllnde kapalı zarf 

7 - VAKiT 15 May11 ı9JO ~ 

KBDıKDY IHflf IZflllHKi ""~ 
loknntn fiıli11 • • Bile ~111 ınıııu 

Salonumu tezylDat, mefntat, •eYkl itibarile lıtanbulda 
bulanan aalonlann feftinde olclulta tlbl m&llk ft Mir etlence 
cibetile de programımız gayet etlenceli ve nqelidir. Müzik 
meıhur Hüseyin Kaym<:'f Bey riyasetinde 
fevkallde numaralarla denm etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cama sinleri de 1 den 24 e kadar 
dana muhtelif eğlencelerle deYUI etmelıteclir. 

Salon; Cumadan maada glnlercle mtlsalt feraitle, 
Janma, eY1enme hutQ81 meruim •e ziyafetler için 

verilebilir, mldlriyete •lraeaat otanw• 

Hlltlllrl~t 

Elbise münakasası 
Emniyet sandığı mBd'iirlQğünden: 
Sandık hademeleri için yaptırılacak elbiae itçiliği haklmacla 

ihalei evveliye karan ketide kıhamlf Ye mayıaın 17ioci cumarteai 
ıDnil ıaat on altıda kararı kat'isinin çekilmeai mukarrer bulunmtat 
olduiundan taliplerin fiab ulamak İçin leftZlm memurluğuna Ye 
yemi meıkürda liakal yiizde lıet tenzil kılınmak üzere komiıyonu 
mabausuna mOracaat eylemeleri ilin olunur. 

uıulile yapılacaktır. (R) 
• SATILIK APARTIMAN

No. 149. Ba1azit mahallesi Kı
hnçaBpap caddesi Tophane: tah· 
min edilen kıymeti cl&rt senede 
ve d6rt takıitte verilmek prtile 
18614 liradır. Sat., muamelesi 
21-5-930 tarihine mOıadif çar
pmba a-Unü aaat 17buçukta Be
yoğlu mal mndtırltiğibıde kapalı 

f;.~.A K 1 T ~?.:1 
~ç~!!!~~ 

MUKA VELE~Al\fE. 
Galatada Arap camii şerifi mahallt 1· 

nln Mine sokağında No !1 hanede mu· 
kim Şişman •A'• oğlu Mehmet hin Ômcr 
cfendı ıle ZC\'CC.İ Asiye I !anım bintl o~-
man efendi şeraiti ath c dairesinde ıkt 

mukave1e ederler ŞÖ) le ki: 

zmrf amffle yapılacaktır. (R) 
lf SATILIK EV - No. 147 

Bayazit mabaJlesi KıJıçalipat• 
caddesi Tophane tahmin edilcia 
kıymeti iki ıenede ve iki taksitte 
verilmek şartile (3815) liradır. 
Birinci taksit ihaleyi inUteakıp 
alınacaktır. Satış muamelesi 21 ·5-
930 tarihine · mtlsadif çarşamba 

• 1 " 1 

la'9 a. 
uaulile yapllaeakhr. (R) 

. • SATILIK EV - Numara 
52 Emek yemez Hıahalleıi Jıken· 
der caddesi. Şiıhane Tahmill 
edilen kıymeti d6rt ıenede ve 
dört takıitte verilmek şartile 

· (7945) liradır. Satıı muamele.i 
19-5-930 tarihine mDsadif Pazar
tesi gOnl •at 17 de kapala zarf 
mulile S.,otla mal mOdOrltğOn· 
de yapıJ,acaktır, (R) 

• SA TIUK KARGIR EV -
Numara 13-41 Emek yemez ma· 
hailesi Şişhane ıokak. Galata. 
Tahmin edilen kıymeti dört ıe-. ' 
nede ve d6rt takıitte verilmek 
prtile (6810) liradır. Satı, mu
amelesi 19-5·930 tarihine müıa
dif Pazart.eai gUnü aaat 17 bu
çukta BeyotJu mal nıfidUrlüğün
de kapalı zarf utulile yapılacak· 
tır. (R) · · 

lf SATILIK Ev - . Numara 
58·64 F erm asa mahallesi Ağa . 
hamamı ıokek Cihangir. Tah
min edilen kıymeti dört senede 
ve dört taksitte verilmek prtile 
(9080) liradır. Satış muamelesi 
19·5-930 tarihine mü&adif pazar
tesi ailnü uat 18 de beyojlu 
mal mOdOrlOğUnde kapalı zarf 
uıulile yapılacaktar. (R) 

Adalar malmüdüriye
tinden: 

tki katta 5 oda sofa mutfak 
an cihetinde ufak bahçe ve ku· 
yu. 

Ekaeııefon ve f8rlla feragmdası 
Atinanı~ icardan borçlan olan 
365 lira 54 kurutun temini isti.: 
fası zımnında takıimab balAda 
yazalı 66yilkadada Nizam cad· 
desinde 3$ numaralı hailenin 
dörtte üç hissesi 28-4-930 tari· 
hinden itibaren yirmi bir gün 

•••••••••Tarife••••••••· 
: ı Def alık turu~ JO : 
: "' MI ~ . "" . . . 
: J • " ·~ : i 4 • • f~ : 
• • • lhtlvaç kalmavın-} • 
• J_ • 
• caya kauar ( aaml ıoo • 
: 1 O J~f a) il'n edil- ) : 
: mek 'IJure maltla : • • 
: Ahonelerimlıin her Oç ıybRr ~ : 
: bir dtfıN meccanen 1 : 
: 4 satırı Keçen lllnlırııı fıdı ~atın : 
• için !! er kuruş ıammolunur. • 
~ ........................ ı 

gırahk- RüyUkadı B odah ınobil

vıh hane Nizam ikinci Azaryan )°Okutu o. 2 Galatı. D<ıyçe Orıyenrbık, N•fih 
Ztki Beye mürıc~at. 

Satım 
Yaıa makinesi Kullıntlmıt 

Remlngron markalı Türkçe, Jngilizce 
klt,;·eli . ldarede 11 numaraya müracaat. 

Muhtelif 
Hava parası yoktur - iki dük

ıran bir tokan ta kiralıkcır. Galata topcular; 
a-am...ay c~ddesi l\ırakuş 1 lını altında. 

Matmazel Anjel - :\flsaj ve 
enjeksiyon mütehassısL Taktim t'eridiye 

Fmn sokak ·o. ıo 

Metbur SODDetci - Fatihli Hıet 
Hüse'"in ra~radın ~elmiştir. Fatih tayyare 
piya;ko itimat şube~i itti•alinde. 

Satılık mükellef köşk 
Kuzguncukta Mtnirpaşa yoka-

fUDd• iıkeleye bet dakika me
safede ıki d&nOm bahçe içeri· 
sinde kuyu, arabalık ve bahçıvan 
odalannı 1amil on iki oda üç 
.. ıonu havi ye nezareti fevkalt· 
deye malik 18 No. kötk satılık
br. Derunundakilere müracaat. 

Ma'blUJfff•z• gelen elflrln: 

TürklOk ve TOrk90IOk lzlel'I 
Kocaeli meh"ıısu Re~r Saffet Bey ştm

di\·e .tadar Turkçülük menuu üzerine 
n;şretmiş olduğu müteferrik, falcıt çok 
kı,·metli makaleleri .. Türk ocaklınnın 
ili;,. ve san'at hereti ne~rfyatı,. Strasındı 
toplanmış ve bir kitap halinde rap ve 
neşretmiştir. Retit Saffet Beyin bu ciddt 
tetkikatı Türk milletinin yüksek tarihini 
yer yer aydınlatın mühim vesikalarla 
doludur: bu itibarlı (Yakıt) ın muhterem 
karilerini çok rncmnun edecek bir eserdir. 

mllddetle müzayedeye yazeclii
mit oldupndan talipleriDia 19-
S.930 Pazartesi gOnü aaat on 
dörtte Adalar idare heyetine 
müracaatları ilin olunur. 

l - Bialer tarafeyn! ?.c\ CC) n ara91nda 
kanunu medeninin 186 ıncı maddesi mu
cibince mal ıynlığı hükmü cari olıcakt1r. 

2 - Zevç \"e ?.evce her birerleri ken
di ma1lannı idare 'c ta arruf unda ıcr-

hemir. 
3 - Gerek c\·lenmedcn C\ ,·clki lıor -

1ardın ve gerekse e\·lilik dcrnmı mudd -
tinde edilen borçlardan 7.C\ ç kınunn 
medeninin 187 nci madde~inin blrınci 
fıkrı~ı ahklmına te\ fikan şahsen mc \ \1 
'e 7.amln olacaktır. 

4 - hC\ cenin cşha~ı "alreye lcın:ı 
olan borcundan ZC\Ç mc~·uı olımız. 

(Yani zevcin borcundan r.c\ ce mec'ul 
olmadıiı gibi ZC)Ccnin borcundın ~c'ç 
mtı'ul değildir.) 
~ Zn~ \.t 'Uvcentıf mı1iköüfun-

duklın cm,'11 \'e emlıtkln hasılatı kanunu 
medeninin 189 uncu mıddesi· ahk:lmıııa 

tabidir. 
6 - Aile ma<rafına iştirak me~anc

rniıdeki itilAf mucibince cereyan etü
celrtir. 

Mehmet bin Ömer Ef. A~ire H. Bınti 
Osman 

1 ZAVILER 1 
ı 4788 numaralı , •• 22 .Ağustoı 928 

rırlhli beyannamenin mubtr\"l'}atı olan 
T.x·C. numaralı ve 990-2 ye No. 8 
sandık pamuk mensucat için 2S788 
kuruş gümrük resmi olarak 'erfJmlş 
,.e alının mukabil makbuzu zayi olun· 
muftur. Yenisini alıcağıpıdaa esldıinı.n 

hükmü yoktur. 
Hcııezra ( incz Eskenıcl 

Tlı•ette 111UYeff8k1Jıt rıl· 
mz it bllrntye detll, mOıı· 

•••• yerinin 

MERKEZ 

l:nılunma91na da bağbdır . 

ORHftn BU nnnı 
TEKMiL 
veya: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor •. 

ANKARA CADDESİN
DE VAKiT YURDUNA 
M0RACAAT EDİNİZ. 



Gazete7e ~clerltecet mettırplann iizerlne idare içinse (ldare) yazıyı 
ltt te (Tazı) lşttetf koaalmıbdır. 

."..,_ _.....,,_ ... ...__ l.,....,tt ,..ıı11ıl4-lıs -lıtıt.zaı.a •...ım.t p.,.lan. 
hy\elm.....ı .. '" llblann ala4atcablı4aıa idare ..Uıd dcflıllr. 

MATBAA VE iDAREHANE: u 
!STAl\'13UL, Babıali, Ankara caddesinde • VAKIT yURD " 

119""'' 
Tel . ımı ( lrARE f~RI) 1971 (YAZI ~L.ERI) Td.rafı Vl&ff• ..... ~ 

Hasan zeytill-}73.ğı okkası 100 
kuruştur 

Artık yemeklerde, 18Jatalarda, tathlarda, pltlvda, havyanla ft bilhassa mayonezde Hasan zeytun yağı istimal ediniz. Çlhıldi pek saf ve halistir. Şerbet gibi ~ 
Hamıziyeti yoktur. Bakkallardan aldığmız fiattan daha ucuzdur. Malılftt yağlardan tevekki etmek lazımdır. Tereyağı yerine Hasan zeytin yağı istimal eylemek kirı 
Bilhassa içmek suretile Hasan zeytin yağını doktorlar tavsiye etmektedirler. Kum, tq, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, sarılık hastalıklarında bol bol 
zeytiıa yağı içiniz. Kiloluk şişelerde 80, bir ve beş ve daha büyilk tenekelerde safi okkası 100 kuruıtur. Hasan ecza deposudur. Toptancılara tenzilat. 

11 
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TRAMVAY ŞiRKETi 
ıSTANlUL fRAMVAV SiRt<ETI EVKAT TARiFESi 

1930 ~ .. , ~[ Mayısın 12 inci gününden itibaren 
ll..ANl AHiRE KADAR t\ruTEBERDIR 

No Hutut 

JO Sişlı Tünel 

il Kurtuıu,..Tunel 1 

J2 Harbfye· fatih 1 

14 Maçka-Ttlnel 1 
15 Taksim-Sirkeci 1 

16 Maçka-Beyaııt 1 

18 Taksim-Fatih 1 
IQ Kurtuluş-Beyazıtl 

22 Bebek -l!mmönü 

Birinci So ı 
Harekcl fas1la Hareket Hare'• et 

Şişlı ~e · . Tünelf' 6,0'.) 24, ; 2 
funelden - ~işlıye 3,ö.g 6,26 24,38 

Kurtuluştan - Tünele 
30 

23,00 23,30 

fü ıelden - Kurtuluşa 23,30 24,00 
Harbiyeden - Fatihe 6,09 1, 10 

5,10 o 
fatihten- Harbiyeye 6.08 1, l 

Maçka lan-Tünele 15,30 7,35 2~.30 
Tüneldcn·Maçkava 7,58 2ı.oo 

Taksiml.!en-Sirkeciye 8,00 21,35 

Sirkeciden - Taksime 
5

• tO 7,01 2 ~.oo 
Ma.çka.dan-Beyazıta 7,09 6,20 23,48 

Beyazıttan-Maçkaya 16 6,25 23,23 
Taksimden-Fatihe 7,35 19,40 

15 
fatihten .. Taksime 8,21 20,26 
Kurtuluştan-Beyazıta 6, 13 6, 15 22,36 
Beyazlttan-f<urtuluşa 17 7.05 23.26 

Beşiktaştan -Bebeğe 5,31 
Beşik taştan-Eminönü ne 5,40 
Bebekten-Eminönüne 7,15 6,00 
Emfnönünden- Bebei?'e 22 6,00 
Emin önünden· B. T a~a 

Qrtaköyden-Aksaraya 10 20 5,45 
Aksaraydan-Ort:tköyc ' 5,54 

24,30 
23,44 

l,14 

22,02 
22,53 

-ci 1 34 Be#ıctq-Fıtlh r Bcşiktaştan-fatihe 
fatihten- Beşiktaşa 

0 18 ö,oo 21,52 
' b,46 22, fö 

1 32 Tophp>-Sl•k«I 

33 Tedlkule-Slrkerl 

37 Edlroek:apı·Slrlı.:ecl 

1 
Aksaraydan-Topkapıya 6 10 5,13 
Topkapıdan-Sirkecıve ' 5,34 22,49 

1 
Sirkeciden-Topı<apıya 13 20 6, 10 23,25 
Topkapıdan-Aksaraya ' - 24,03 

Aksaraydan-Yedikuleve 6 10 5,10 
Vedikuleden-Sirk~cıye ' 5,33 22,55 

Sirkecideıı-Ve :lıJ.. uleye 13 20 6, 13 23,35 
Yedikuleden-Aksaraya ' - 24, '20 

Ak~araydan-Edirnekapıva 7 11 5,20 
Ed ırnekapı a rı-~ıı ke...r} e • 5,50 

------ıcirKeciden-fdirııekapıva15 14 ô,23 
Edlrnekapıctan·Aksaraya -

23,JO 
23.4~ 
24,19 

' ~.· ' '.ı ·,~ : .. (f \, .i ·. . " ~ ~ 

lstanbul Posta ve Telgraf baş mü
diirliiğünden: 

Htik memuru yetiştirilmek lizere bir lira gündelikle bilmiisabaka 

on mlUizım alınacaktır. 

Kifi derecede Fransızca bilen ve yaşı on sekizden aşağı yirmi 
beıten yukarı olmıyan talipler şeraiti anlamak üzere ayın yirmisine 
kadar bq mlldürlük tahrirat kalemine müracaat etmelidirler. 

TÜNEL ŞlRKETİNDEN - Üzerleri eski Arap huruffab ile 
yazılmış Tünele ait Tünel fişleri, karton biletler, ve abonman 
karnelerinin 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren muteber olmıya
cakları Ahaliye ilin olunur. 

Ellerinde bu kabil fişler, karton biletler, ve ya abonman kar
neleri bulunup ta bunları 31 Mayıs 1930 tarihine kadar istimal 
edemiyecek olanların, yeni fişler ve abonman karneleri mukabilinde 
bunlan tebdil etmek üzere mezkur tarihe kadar Tünel Gişelerine 
mliracaat etmeleri icap eder. Bu müddetin mürurundan sonra 
mezkür fitler, biletler ve abonman karneleri muteber olmıyacak 
ve kabul edilmiyeceklerdir. 

En son Amerikan usulüne tevfikan is
tihzar edilmiş bu diş macununu bir defa 

tecrübe ediniz. Her yerde bulunur. 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 

Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Mah

mudiye Hanı altında Jstanbul 2740 

lzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL ) vapuru 16 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
nhtımından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da İzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 

gelecektir. Vapurda mllkemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Trabzon ikinci postası 
( CÜMHURİYET ) vapuru 

15 Mayıs Perşembe akıamı 
Galata rıhbmmdan hareketle 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Hopaya gidecek ve Pazar 
iskelesile Rize , Sürmene , 
Of, Trabzon, Polathane, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam-
sun , Sinop , fneboluya uğrı
yarak gelecektir. 

Antalya postası 
(ANAF ARTA) vapuru 18 

Mayıs Pazar 10 da Galata 
nhbmından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek ve dönüşte mezkür iske
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakız, Çanakkale, Geli
boluya uğnyarak gelecektir. 

.Şehremaneti llanat• 

Kiralık Gazino 
Şehremanetinden: Beyoğlunda Taş kışla arkasında 13eJll~ 

gazinosu pazarlıkla kiraya verilecektir. Taliplerin 18 rn•f" ısıil' 
pazar günü saat on beşe kadar teminat akçesile levd 
dürlüğüne gelmeleri. ~ 

Fatih dairesinden: Samatyada iskele meydanında 14 N '3 
fazlası açık müzayede ile kiraya verilecektir. Taliplerin 9 
perşenbe giinü saat 15 te encümene gelmeleri. t 

Şehremanetinden: Galatada Borsa hanının Karaköy ~ 
sinde 14-1 numaralı camekan mahalline mevcut krokisi ~ 
bince dükkan yapmak üzere kiraya verilmek için kapalı 
müzayedeye konmuştur. _.J 

Taliplerin şartname almak için her gün levazım miidür~J 
gelmeleri. Teklif mektuplarını da ihale günü olan 5 haziraJl 
perşenbe günü saat on beşe kadar mezkfır mlidii ... Ji;n-p v~r"'' 

Emlal{ ve Eytanı ba11kası l~Laıı~ 
şubesinden: 

Esas No. 
217 

Satılık çamlık 're tarla 
Mevki ve Nevi 

Büyilkadada Nizamda Küçükturda 1 No. lı 
Çamlık ve tarla. Mesahası 7252 n re 

~U"R .J 
Balida muharrer tarla peşin para ile bilmüzayede satı)aCS~~ 

taliplerin ihaleye müsadif 22-5·930 perşembe günü saat 
şubemize müracaat eylemeleri. 

Devlet Demiryolları ilanaU 
1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 2 :/. 

930 pazartesi günü saat 15 te Ankarada devlet demiryolıat' I 
resinde yapılacaktır. İştirak edeceklerin teklif mektuplarını fC J 
vakkat teminatlarını mezkur günde saat 14,30 za kadar nıO°"~ 

komisyonuna tevdi etmiş olmalan lazımdır. Talipler münakal', 
namelerini 5 lira mukabilinde Ankarada Maliye ve mubaseb' 
reisliğinden ve İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik 
lirler. 

Kayseri lokomotif · deposu!a :uk=zi makineler kapab J 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23 haziran 930 pazartesi giinfi saat 16 da ~ 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. / 
~ünakasaya iş~ak edeceklerin teklif mektuplannı ve nıcı"' j 

temmatlannı aynı günde saat 15,30 a kadar münakasa ko" 
kitipliğine vermeleri lazımdır. jA 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Arı'l'.J 
MBliye ve muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda Hayd'"" 
veznesinden alabilirler. 

- . ·M 
Kocaelı memleket hastanesi baş tababeti!'. 

Hastane kadrosunda barem mucibince 16 lira maaşlı )7it 
1 

hemşirelikle biri otuz beş dığer ikisi otuz dört lira ücretli u~~ 
bakıcılık münhaldir. Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz ol•. el 
bq hemşireliğe talip olacaklann istida v~ evrakı müsb•t.," 
sıhhat vekaletine hasta bakıcılıklara talip olacaklann d• ,tt jl 
müsbiteleriyle birlikte Hastane baş tababetine müracaat! 

••B•A•R11111!!1!!T~IN~P0!..1Sl!l!T!!IA~S~l ... 
Sulh l~aı&~~sPerşembe 

giinü Sirkeci nhtımmdan hare
ketle ( Ereğli, Zonguldak, Bartın, 
Kurucaşile, Cide, iskelelerine 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu içionu mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu kar.şı-

smda Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

Daruşşııfak müdürtülfünden: 
Talebenie eski elbise ve kunduralan 

müzayede ile saalacağtndan talip olan
ların 21 mayıs çarşamba günü saat 14 
te mektchP ~ ' 

olunur. 

PREVENTORİU.l\I .l\1ÜDÜRİYETİNDBN:ıi-
Müesscse için lüzumu olan 240 adet battaniye. 400 metre dokuma 1f,up1 

adet yüz havlusu ve 100 çift terlik pazarlıkla münakasaya konulmuştur· 111ıı~•· 
15-5-930 perşembe günü saat on beşte Fındıklıda Yüksek mektepler 
mes'ullüğünde münakit komisyona müracaatları il :\n olunur. 

YEŞiL GÜN BAYRAMI 01~ 
Yeşil Hilil cemiyetinden: 16 mayısta idman bayr~a:Je b&ıl 

ve azanın mühim bir kısmımn oraya gitmek mecburiyetiP U e t 
ması dolayısile Yeşil gün bayramının 23 mayıs cuma gnn D ...;, 

edildiği ilan olunur. ~,,.,ı 
-- .. ı•I müdür: Refik Ah 


