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lımir: 15 (A.A.)- l 5 rra,·ıs bmirin düşman tara· 
fındın i~galine mü~adif gün ~lduğu için gazeteler bu 
kara günün kııra hatıralarına ait makaleler ueşretm işlerdir. J 

... Adliye vekilinin teşrii masiıniyetinin ref i t~zkeresi meclise ıeldi 
t 4 

1930 Haydar Rifat-Mahmut Esat Bey muhakemesi 
29 mayıs sabahına talik edildi 

Sürat kıra/içesi 
Dünkü muhakemede Haydar Rifat Beyle adliye vekilinin 

1 avukatları arasında hukuki münakaşalar cereyan etti 
Jak Basadın tahliye meselesinde şayanı dikkat bir karar 

hikime salona gelerek makam
lanna geçtiler. Haydar Rifat B. 
ve Adliye vekilinin müdafileri ça
ğınldL Haydar Rifat Beyle diğer 
vekiller •elimlaştılar, ve yerle
rine oturdular. 

Ttırklyede d ktilo Şampiyonu 
kimdir? 

.Yeni ve çok cazip bir mfisabaka 
açıyoruz1 
• ... * * * .. * • 

Bu müsabakada yazz makinesile en 
çabuk ve en dogru yazı yazan Hanım 
hem kıymetli bir hediye alacak, hem 
de 1930 senesi Daktilo Şampiyonu 

iliın edilecektir. 
****•••• 

Bu muııbıkaya girmek istiyenler matbaamıza müracaat 
ederek birer fotoğraflarmı IOtfetmelidirler. 

•••** *** 
Hll• tekrar ed11 ce olan b4 m b nm 111 

Ç/' , 
: ' .,,, : ., 

~\~ 

Reis zabıt kltibine : 
« - Gelen istinabe evrakını 

okuyunuz, emrini verdi. Evveli 
Bunadan gelen Neıet Beyin ifa
desi okundu. Şahit bir müddet
tir Adliye ile alikasını kestiğin
den ademi malamat beyan edi
yordu. Eskişehirde istinabe ecli· 

' len avukat Hilmi Bey de soru-
Malımat Esat B. lan mesaiı hakkında malQmab 

Ankara, 12 (Telefon) - Ad· olmadığım bildirmişti. 
liye vekili Mahmut Eıat B. da- Bundan sonra İstanbuldan ge
vuının rüyetine bu aabah saat len istinabe evrakının kıraatine 
onda Ankara asliye mahkeme- başlandı. Gerek müddei umu
sinde devani olundu. Salon ge- milik, gerek Haydar Rifat B. 
ne hıncahınç dolinuf, bir adam zapb sabıkın okunması hakkın
cbili koridorlardan taşmıştı • da bir talepte bulunmadıkların· 

1 
Müddei umulllilik evvelden hu- dan doğrudan doğruya ifadelere 

oşa Il:'IJ.S nosta mektu' bu~uai. J,.rtiıut: ' ldır.dıQ:ı .icin mu· geçildi. . 
'3' r hakeme salonunda ıamün ara· Ayaı 1Wmpanya11 dfrekt8t0-

Gaf ata postanesinde 4000 liralık ~
1

::aY:~~~ek:~;d;ıma~~k;;;; ::: :~!~~. :!::;::~!b~ıa~~ 
bir sui istimal . içinde muhakemenin. başlanma- " - lstinabelerin heyeti umu-

Sl bekleniyordu. miyesi hakkında aöyliyeceklerim 

~m~~~~el~~ti~ ~=&=a=t=o=n~u=y=k=m~i~~~ç~e=~~y=d=i=v=u=,~b=~=d=e=~=A=y=d=m=ıi=m=~=d=~=er 

Ptt flalala postane$/ 
'İııd~k . bir ~em~.•d.an haber . aldığıımza g6re Galata poıtane
\re Ce mllhim bır auııstimal olmuı ve dün mersule memuru Recai 
Ilı·• IDal Beylerle Şükrü Efendiye itten el çektiril · t• s ·· ti "" 4000 ı· kı · d . mıı ır. uus • 
11 .. _ I ıra ymetin e tahvılab ihtiva eden bir bank kt b 
~ skc d • . . v. a me u u-

da.ıa n enyeye ~ttıgı zaman bom boş çıkması üzerine me _ 
.........:; ç.ıkmışbr. Tahkıkata devam olunmaktadır. y 

Gardenbarda gene 
hadise oldu 

bir 

Sekerci Ali Muhittin ve Fazıl Rıza 
Beyler göğüs göğüse geldiler 

E'9'clki 
teııe ~ece. Gardenbarda 
lla mileasıf hır hadise olmuş-

r. Söyl 'ld. w. 
b•rda enı ıgıne göre o gece 
toPçQ bulunanlardan merhum 

Rıza paıanın oğlu Fazıl 

Rıza beyle bazı arkadaşluı ken
dı masalarına yakın bir masada 
oturan şekerci Hacı Bekir zade 
Ali Muhittin Beyle bir mesele
den dolayı münakaşa etmişlerdir. 

[ Alt tarafı 6 ıncı sayıfamızda] 

Yeni anketimiz ............................ 1. 

NE OKUYACACilZ ? 
Harf inkılabı 

Milli kütüpane inkılibı 
demek değildir 

Darüşşaf aka müdürü Ali Karni Beyin fikirleri 
Darüuafaka mektebi mlldOrll tan uzaktır. Okuma vaziyetinin 

Ali Kimi B. kitap ve yazı Ale- barometresi asıl gazeteci ve ki
minde de hayatının bir çok tapçılann elindedir. Mektep 
senelerini severek, ia"" ''1'ek fe· kitaplan harıcında kitap aatııın-
da etmit ve ... dan · memnun 
tanmmıı kıymet- --~- olan ve yeni 
1i bir hocamız- kitaplar hasmı-
dır. ya heves eden 

Ayni zaman· kitapçıların da 
da yilkaek bir pek az olduğu 
maarif mesele- görülüyor. Ga-
sf olan anket zetelerin de 
mevzuunu pek Devlet bütçe-
mt1him ve tfi· sinden yardı-
mulln buluyor. ma muhtaç 

İşte lutfettiği kalmaları vazi-
cevaplan: yetlerini kifi 

- Bu günkü derecede anla-
okuma vaziye- tır. 
timizi küçükler - Yeni nes-
için iyi, bilyük- lin bir kaç se-
ler için fena ne ıonra oku-
buluyorum. ~ yacağı kafi ki-
kuyucular azal- Ali K.tmi B. tap bulamama-
mıştır. Halk mektepleri milleti sı endişesini' bertaraf etmek için 
ümmilikten kurtarmıva cebt et- ne gibi tedbirler almalıdır? di
mekle beraber bu yüzden vü- yorsunuz. 
cude gelen boıluğu doldurmak· (Alt tarafı 6 ıncı sayıfamuda] 

Ha,dızr Rl/at B. 

tirketinin Ayaalaktaki kespl 
kat'iyet etmiş bir otelinin teslim 
ve tesell6m muameleainin Adli· 
ye Vekili emir verdiği için icra 
ettirilmediğini arzederck bunun 
ıirket direktöründen sorulmasını 
istemiştim, dedi • 

..Reia - ifadesinin aluiması için 
ewakı Aydma gönderdik. Bura
da böyle adam yok dediler. 
İ:rmire yolladık orada dinlcmc
mifler. 

Haydar Rifat B. - lzmirde 
bir Aydın şimendifer şirketi 
vardır. Bu bir kumpanya olduğu 
için mahkeme onun ifadesine 
milracaat edebilirdi. MUdiri u
mumi , M. Mans ahiren Lond
raya gitmiıtir. Adresini veriyo
rum. L~ndra konsolosumuz vaaı• 
tulle istinabesi lazımgelir. Bile
cikte Recai B. isminde bir avu
kabn istimaım tılep ettim. Bu 
zat bikimlikteo istifa etmiı, el
yevm Konyada vekilet yapıyor. 

istinabe suallerine itiraz 
Okunan istinabe ifadelerin! 

hllrmetle dinledik. Bilecik, Eı
kiıehir ve Mudanyadaki şahitle
re "Kadriye H. davasında mil· 
dahale olup olmadığı, Nizım B.e 
50 lira zam yapılıp yapılmadığı, 
müdahaleden dolayı hakimlerin 
istifa etmesi lizım gelip gelmediğiır 
ıorulmuı. biltün bunların bu me
sele ile ne alakası var? Hikmet 
B. meselesini T eşvikiyede oturan 
bir adam nasıl bilebilirdi? Basat 
efendinin arkadaşları nedeo ken
disinden sonra tabliye edildi ve 
neden onlardan on bin lira ke
falet alındı? Tabiidir ki bu adam
lar bunları bilemezlerdi. Sonra 
ben Kavalalı Hüsamettin beyden 
de bahsettim. lstioabede bunlar 
menuubahs olmamıı? 

Reis - Bunlardan bahsedil
medi mi? 

Haydar Rifat B. - İlk celsede 
birkaç müdafaa şahidi soruldu. 
Ben de bir iki isim söyledim. 
Bu iti bir iki kişi biliyor dedim. 
Halbuki Mister Mans'e neler so
rulmağa kalkıldı. Mesele anlaıı· 
lamamış, istinabeler yanlış git
miştir. Bir defa Ayasuluk mese-
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lesini bu SW'etle tetkik doğru zim ettiği iatiılabe ve>a'ır ı6ylerler. Bu hususta kaclileri- leri mubakemeni& ~ 
değildir. Kumpanya meydanda yerine yenisinin tecMne a.- lstl~are nin her aman ltir anht açma• Haydar Rifat B. lyle 'f8IJ7r 
ve lzmirdedir. Bunada yapılan nen meaağ yoktur. H• ..,.- ..., ğa uldan ftl'Cllr, Bize mllal Myor kı adeta biz ..-n• -: 
istinabeler de tamamen kanun- bamda bir barfiM clok; *' a oluak ıa.terdiil vak'aı.. he- •ünde bulma:rwm: ş.yter 
suıdur. Oradaki şahit Adliye Birinci varablar da yollıım -~ Müddei. wnmniler ve Jeti ....... anettim. Ba .... sObat mevlôinde .. halbaki '!'! 
Yelrilhrin mtklahaleaiBe phittir, • a.- •al. mafnk ....... e- aelede ancak amma davasına maznunun miclafu ............. 
ondan Kadriye hanım, Nlnm B. me boaMlı clL ş.hitledl ft1' - şahsi davalar... tulllı eder lıı•••t hakkmcla Baaaa ltaridncle ..-.,ı tr 
mcmeleai 10rulmaı, çünkü o bun- 62-217) maddeler mao1aince &- Bugülıkü Akşam pzetesinde phitler dinlenebilir. Bundan mulletıdirmek d~ cles. .. dir, ~ 
lan bilmez. 1-eleri "nmdD'. Adalet n. Adiye ftkW Haydar IUfat B. b,.ka hakak blkimi lbnhiaı limilin hw~.:. .. ma ;& .. ı 'rt' 

D L--- •·•- d • muhakemesine alt ilk haberleri Be l A .. d.m • d.if d ff-•-=•-- _,_-=--... ~ C2)'ava esa.s o'4n mana ™ ~ e enm Y e ev flllleD er m6 Q- 111WU1ten merci ~ r-
11eJikaldr gehin latanbulchtld iatinabe em...- okurken bir nokta dlkkadmi rtlnGn de f8hadetine IOzmn )Oktar. ler de bu f8ldtlerin ........ 

Umlti mahakeme kanuamm da bir kelime hüa wlet•••• celbettl: çilDldl menuu ohmyaa bir claft ....ı iatiyebilirler? 
88inci maddeıi davaya esas ola m6saade edilmedi. Halbaki p· Haydır :Rtfıt 8. AdBye 'tekili için mal aorulamaz. Kalemi mah- Nakil meselesi irin yeJdl .., 

aleyhinde mukabil dava açtığını w - _.1ı1 
vesikalan getirtmeli emreder. hitJere "* 80r'IUkta meYldün suatan 8Unllacak sualin İ8e tet- burada "ben mOddei ........,., _ 
239 uncu madde: her za... mM • riJue11D ft bala bu davanın mahkemeye rihi lizımdır. emir Yermedim,, dediler. 1~ 

gelmedlginl tekrar ederek, bunun '-_ 
"Bir delilin veya isnat olunacak fevkindedir. R'=han me aittir. Kadriye hanım meselesinde ıhterilea sebepleri m-•-1 ~ 

11 • 1 ..._. tendi davaslJe blrlqtirllmalni aaua 
Yak'amn irae olma•• ikamesi udae Wr mlclıW • be 8k Haydar Rifat ·beyin pyesinin dOklerini beyan ettiler. O .... ... aza mebabmelert 
talebinin ref'ine sebep olamaz" verildi, bana verilmedi, l>a maba- usulti tanvnudan 357 htci ne olda;uaaa taarihini rica ede- kendi kanaatleridir. Nakil 
demektedir. lifi lıaa-du. Ş.t "tler 'vn•ı• rlm. rını biz .ermedilr, m-Ll-e maddeyi okumuştur; bu madde aa& 

Usul6n 88 inci maddesinin hıldann ll,aat minDeriDi u- DaYaDlll Buruya naklinde iae di. Kararda hata olabilir. 
f6yledlr: • Şdsl da• "ltln mu-

verdiği salAhiyetle 16-17 teşri- Jatmak istedikleri halde ..,.P- ıaJri kanuni biqey yoktur, ika- takdir mutlaka muaiptir, 
tazarrıra lcarşı maznun muhalce- _..ı 

nisani 929 da Adliye veklleti kir menedilmiflerclir Ye ken- me cclilea clelillw daY&Jı azat- mu. ~--.. ..L.... _ ... .__ 
menin blllili Mdilillıl&eye /tadar ak k eli ıır-• -r ..... 

kalemi mah.us mlidüriyetinden dilerine dlrt muana mal m ma aa ile olmaz. Binaeaa- hiuiyabna dokunarak ma 
~arpllı\lı ... • .....,. mah- 1 h d~L•-tevkifanede Lntfa beye çekilen sonlmQfbar. ey uzan i&aate ahnmuı icap aibi mlleaaeaeden k• ,.. illll*IU; il• M/ttlirde d •. 

telgraf suretinin latubul posta Şahitler n~ d.emlfler e er. kalmemabdar. Bia -L-• 
ı. t tUll w llw•Mk .,,.,. .,,._te ...-

Ye telsraf bqmlldlriyetinden tinabe ıabitlerinden smail Geçen daYida kendiliae iate- ~1:- Danyı m6ddei 
•·•uıc.. ~ ...... getirilmesini talep ederim. Sıtkı Bey: dlği kadar hakkı mBdafaa .eril- kendine malebnİf tir. DaYa 

Keza ayni surette Hikmet B. « - Banaya nalcll daYa yan- Guetadn aatJl dolru ~ mİftİr. Binaenale1 bfu •eya bu daYU1clır. ., 
daYumm lataabul ağır ceza· bfbr. Hikimlerin tesire tabi ol- mllddel aanmal ba talebe brşı: pbitleria tekrar w;.., malıa- Banclu Wll'll Vasfi 1tafit 
aından Banaya Ye Kadriye H. ~tuau re91De11 ifade . ediyor. a la madcdc bfi clelall g&me- kemeJi uzatmakta baık• biqey m6clafaaya bqlıyarak: 
davUllll!l latanhulclan lzmire na- BUna vicdanen •lteeaifİm. diğimdm lsdda11 nedcel 111Vhake- dejildir. " - Biz dedL iftira 
killeri ~ g&terilen esbaptaki Adliye vekilinin terfi tekllfi meye kadar dosyada sakhyıca· K•cliaiae lataabalcla •..&ı--L- acarken Bma""en mad 

~ lhm. Bcnct edase o aman ~ ,, 
kanunnzluklan teftik için bu suretile vamelini auilatimal et- &· eanı1mda ..ı IOl'IDak 1aakJa istinat ettik. Eter Haydar 
kararlann birer musaddak su- tipi ifitiyonım. Ben mallkeme ~:~:lli~:;.;~eye ko- verilmeclipden fikiyet ediyor. fat B, bllttln aclliye mahYll 
retleriDin eelbini talep ederim. azası olaydım latifa ederdim. Miiddei umumller bir davayı Mmana dojruclan dojıuJ& ..ı rap olda diye a&yleaeydi 

Kadriye hanım davasının nak- irtip danamda Ye umumi ma- mahkemeye verip vtrmemekte IOrmak hakkı ftlilivor. Binae- atine bıralardık, iftira m 
li keyfiyeti kildimalWlür. Ben- amelltta lwauum •areketler muhtar mıdırlu 'l naleJb plaitlerin istima edilme- olmazdı, Fakat Haydar 
deniz diyorum ki Adliye veki- bulunduğuna bilirim• demfttir. HtJellPtlflU/ll A. Htdbn melerfai tdlif ederim. B. ba meselede macWe 
linin yolsuz bfr hareketi de Abdarnhman Mtbrib Bey ..- V Aur - Munan llellmda • Haydar Rifat Bey aormadıiı mittir. Kadriye h_ .. 

malstb yapılan bir iti takdir Ye kil ile aralanacla o-" -' " .,. llhlibtın -er""" W.. -=-.le --L:t =~maı-· •~ "'-1 • .. a...aa..a.. pylerin 101Dldajmıa iddia~ MUU ruu •u ... 
tetÇi etmesidir. llylcli. Mlddei amami •ifadele- - .,._s •p --.-- ' tir. yoktur. Onlar da :.:..:1.. d 

• -•-- da L-!- o1ı: bam M ancak mldciei _..., ,.. ... ~ 
Gazetedler d41vası rinm auumaam uci. J4'1P ... hilitler ve c bk mabttaıi-' •e HallMdd ................ 7,. ba Wr d.111.....1-ız Heyeti 

latanbul ikinci cezasında 16- dedi Ye Mllnib 8er •km ta- !dj; tatibab Jscil-. edebi' ~l-a- riu tamamm kahili telif oldaja IJ-. hflln•ta :cJeınib.i 
rftlmekte olan bir takım dava- ba••ll edilmez bir vui.Jet ih- utta Uft emareler ıeştl1 ede~ .;;;;- ...- ; •s.tw. Adi,. Vekili ma- fakat meni ''-~ye me 
lann Borsaya nakli için çekilen clu ettiiW .eyledi. :bat.r mevcat ise-> .-ger il daftJI mniJeti te.pii,.,ai olan bir zalbr. bal.olmaz. 
tifreli telgrafta sebep olarak Ml1derrie CcTat B. de: •rruyıt Aa,• Vdili emir ~ Binawleyla h•lckac:la mlddei- Millnslt dlfttfhmn Diki 
.. Ba davalarda Cümburiyet mlld- "- Nakil lmkakplan laaJret olsua... umamı1ik d~·clan d..J{,.,- sele1indeld esbabı macı1Je 

efl dl ... rdo. D.....--~- Fabl ..... müddei 1111M19'11e- ..,.... va•uz• terem hu..,_m dedi~ -"IJ 
clei umumiliği ile tehrcmaneti,Polia Ye eı ere .DWanmlm riD llkdirinc balh olmlJan davalu da tatbikat 7.,...1, Fakat mlcldel- _....._ •· r-

mlkl&ryeti,Villyet davacı me.triiiıde mllddei umumi yok ..... ? Hl- nrdır ve b.ı.r hakaret. a6lme ttbl. amamUlk ma•ıalyetlain ref'i için ili olahilir. 
olup lstanbuldaki yliksek makamla- kim lilllfma e•İD olmadıkça davme, dövdşme gı"bi danludır. Usal teklifte bahmabilir. Da talep iMi Ben kabul ederim. Ba 
llD davacı me•kiinde bulandaldan daima emindir. Hadi.cte .U- kanununun 344 Undl matldesl der ld: haaaatald [dellil toplacYıtaa dei umuminin takdirine k 

daYalarda mahkeme heyetinin kemenin telllrlriaini IHlmem, &.Irat •Bunlarda mtlddei emumlnla ifd- IODl'A ............. br. 8-da bu h6kmh kat'" 
hiaiyatma matlup olarak bita- ben olsam derhal iatifa edrim.. rakinf llllırit• ltıcet olmdsazm Zll'll' Ba mea'elede dellil ,armecli- allkuı yoktur. Binaenaleyh 
nfbktan inlüraf edecekleri m6ta- tarunda ifade veı •latlr. Keaa, ıörm kim .. flhst dava do açmat : ,_..._. .... ,. adiaıi -.hah- dar Rifat Be,ia aerdettfil 
lla lahnmakta ve bu hal ıDp- Mustafa Hayri beyler de nakil :~;. :-;... ~;:, .!°.:.' açılan ...,. bclar ....,._.. ..kkJa· iliD wan cllklrate ---.ı 
heyi dai balmmaktader.,, yollmdlukllnm ... ettiler. febt mablt-. clmhuri)Ct lllddel u- eat-. Hat• r Rlat., .... t talep ..... 

Denilmektedir. Bu birbirini mOd ei umumi yüiJla lallfı mnmW ifdnke mecbur delfldir.. edene o ... dellil tophwr, S.letlln Jlerll JI••"' 
tubmvan b: .. mftA-'ead-. Buna- kanun hareketleriıai .. .......,. Şahsi daftlllll nasıl ıçıla ..... nı da ele L un... 6euan•tl 

J .. uuu .. J-J- -e• ····~ ........... -
ela da mllddei umaml""'IM"-' gelen İsmail Sdlb beri .,.. 350 inci iDldlte sfisterlr ki b6yle bir lf Saclettlaa Ferit B.: 

Bu ldai 
medi. dava açmat için mOddei nmamiye •Ad Jede hılel" _ Aclaletia .. •ım 

80 nazann Mudanva latanbala ._ '--L ..ı.at- do-...... dolnJa mabke- R• Hatlar R.11.t .__.ta: -- -~--t- .il- _._ 
linde memleketin bi.,.....;;. J ~ ~ "-""'... rı·-· -r --~ ... TV ~ 

•atik bir ys ısh;uma ...... ,._...,. __ wıiı,.•t••••-h•.kbziae--gl•ft-t-ııi "-llatlMlat ela....,_ Bar- ffekibten ... ._ ...._ 
rinde hllktmetin h bir bana ihbarname ....a..clerilmedi. •• ... .... MMmdelrj tem,rm ~-L- L-1-'- ·-'-~cl--u... 
d • · bel eli • it da- ...... Mliye vekilinin bunlara mtldaha· 'J- ..... _.. ......... ...-. 

aıreame ve e yeame • Kanunun 217 İİlcl ....... ... Halb-L! L--·-- ........... iılti ... ww? v-L!'I!- L--L-A.1-...!-.--•-- L-k l k d -•-- 1-. ..... ,..... U&I mi- ~ ~ " aalllll a.nı&'llSUCl'lll9 
.....-. U11 -' •ama ' avw .....- nuna ihbar edilecektlr dediji .:.:- etti. Buat'ın tahliyesine Haclar Rifat S., - A.m,. 
lana hakkını iatemek için l.tka halele •e 23• n-- --~--!-...1- Veldl .... ~ -JCı•H ..._ babc:ak cleiiliz. v-. 
Lr-. --L- ._._ -•- h-~ " ~ uuıou ..._.._.... .a.lshele etti. Bama da itinm .-ı111 ~·-= ı- olaaa lladMleria ilpatma 
_. .--• na..t.Ma ~ •-· herkese mal aorala..J.. b.....11 • --.L ~ .............. ...._ · _Lıl!L. 
Ba L-1 L-IL. L-..1: L ki ·ac1ea --· "TU& fek. lira eMMD tevkif ....... ru-tl .,..... ··-- ilamdır. o v ...... 

... DallU aam11 •• m• Yarm ilanlar wılaa yapdmadı. -. laalmzdır. ••Jtls t ._.p' 7 ... w'ele illa bm lmebtlen.I 
laak• yere ayınaalda tetfdlib ıt.L.Lt-- -LL----:.. L.L. • - • -• - .. ... ..& ••111• • • d ___ ..ı iataabul- .... ....... --~ ıınr Haydllr Rlfat beyin dawua ••• ~•w..• ı,.... ..-.. .a,ı ± " 
awyeye • wanumm. duYU yılnlla. lrefif ,.,..._ ne oldu? h .. 'ılıdtllr .. a..cla Wr laa- ela bir da• ol.mu. ... 
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l~ _ 3 - VAKiT 16 Mayıs 1930 ~ 
1. •AK 1 T TILC.RA•veTI Ll•O~ 11 Evlenme yarışı 
~ ın :HA•••1.•••~ Kadıköy evlenme dairesinde 

Yerli kumaş giymek yasak ! Adliye vekili garip . bir hadise oldu 
• 
lngilizler Hindistanda 
tazyikı arttınyoı;lar 

'Yeni reis Madam Naydanın da tev-
kif edilmesi bekleniyor 

b londra, 14. (A. A) - Hint işleri na:t.ın J\I. Benn avam kamarasında sorulan 

o~ı suallere verdiği cevapta şimali garbi hududunda bazı ufa~ tefek. çarpışmalar 
tt Ufu~u söylemiştir. Hud ot üzerinde ve lngiliz idıır~s!ne. tabı hanl~d: b~l~:~ 
blkabıle reislerinden baci Thranüzai de münasebata gırışmış olan ahal~nın ~UA. . 
""'lltt ... · · · · l 1 · d b'rroını tevltıf edılmıştır . .. rafından toplanmış ve bunların ılerı ge en enn en l·y ::>' • • ilen 
\, ~•ıırın beyanatına göre hacı Thrangzai oğlu tarafından sevi, ve ıdare cd 
"1t • d'l . . 400 ki-
,l~k!llu.freze 12 mayısta birkaç tayyare tarafından bombardıman e ı mış~ır: ··t k 
•t . diğer bir kol ı ı mayısta bir lngiJiz ileri karakoluna hücum etmıştır. Tu e 
'•ı b" .. Utun gece devam ctmi~tir. .. ·z 

lttt liir Yerli asker telef olmuştur. Vak'a r.ıahallne gönderilee tayyareler muteca'~ -
b.ı hoınbardıman etmiştir. Bunlar, 12 m:ıy ı ~ ta dağılmışlardır. Yeni bir .ta~rruzal a
""ittıdıldarı haber alınması üzerine 13 m:ı }, ,:ta tekrar bombardıman edılmışl.erd. 
~ Soınbay 14. (A. A.) - Madam Naydıınuıı yengesinin Rombaydan : mıl uzak
~Ul~nın Wadala mahallesindeki tuz d~pn:'un:ı hafta sonuna doğru hır akın yap-

1\ıyetinde olduğu rivayet edilmektedır: . 
lİ\t Sornbay 14. (A. A.) _ Sholapurdan bildirildi~ine göre bu şchirdedi iplik fab-

1lfının hepsi hall kapalı durmaktadır. 
\\ Sholapur, 15 (A.A.)- Jplikhanelerle dükklnlar ~~ s~bah da kapa.lı bulunmakta 
t ltılikbanelerin cumartesi günü yeniden açılması ıçın ıcabeden tertıbat alınmıştır. 
~ kumaşlardan yapılmış elbise giyilmesi ~enedilmiştir. , . . . .. . . 

lll_ ~ndr ı 5 (A.A.)- Gandinin halefi olan Madam Maidu nun Ilındı gönullülerı 
~~na ~nz deposuna taarruza sevkettiği takdirde. tevktfcdile.c~ği rivayet e_dili.y~r. 
~ l~ctçller Shiroda tuı ıınbımnt yağma ettiklerinden 158 kışı teTkif edılmıştır. 

11~ dok: aı:ncJesinin grevi doJayısile bir talnm arbedeler zuhur etmiştir. 
llıi ~Otnbay: tS [A.A] - Mi!U Liberal federasyonu. meclisi ~ir beyannan:ıe ~eşret
'diStir. Bu b~yannamede si\ı\h5ız itaatsizlik hare~~tıne. ve bılhas5~ vergilenn r~.d 
~ hbemesi içın yapılmış olan davete kar~ı . t~e~suf edH.me.kte ve dığer t~t~n hu~ .:et tarafından vaı:iycte hakim olmak ıçın ıttıhaı edilmış olan _tedbırlerın pek 
h "' şiddetli olduğu mlitalaası serdolunm:ık."tadır. Beyannnamede bılhassa matbuat 
•kkındaki emirname ile sansür vaz'ı keyfiyetine telmih olunmaktadır. Meclie mev

tüt gerg1nligln izale~i ''e Hindistana verilecek veni kanunu esast hakkında toplanate 
tık olan konferanaal'\ -.u.-.:-• _ _ _..;ı-- ,l'JH •u\.&DUU1' .• llr.C.'°'U .l. .UU\.11 ll\.H,.,ı.1.-·- -.~~-

«lıişmesini talep etmektedir. 
~-~·v '!:\ ( K, A.} - HükOmet Bombay kongrası tarafmdan çıkanlmasına 

~ vertlen ııa.ze~~n!'_ı;rio.e.,.mıı.ni-tılm.al: icin lizımgelcn tedbirleri alm.ııur. Hü .. 
O] !bet bu gızctenın sahıplerını, gazetelerini 2 ay mtıddetl~ haıfgi şek1fde olursa 
~n çıkarmaml'lğa, yahut fesıtkArane ya7.1\ar neşretmemeğe davet etmiştir. 

. 
işte bu garip! 

Boğazlar komisyonu içtimaı 
için yazılan şeyler 

rgıd•Jiz murahhasının gösterdiği ala
a an bahsediliyor, halbuki murah-

8 .. has burada değil ! 
~ ~·zl~r. komisyonu her· hafta
~t igu· gıbı evvelki gUn de mu
't Çtimaını aktetmiş ve bazı 
'lttı1111• • 

~1- ıyetaız mesaille meşgul 
11ft1ar. 

~h ~llhuki dlinldi refiklerimiz 
.. 1 ti 
,~ ~ nıada bundan bir mllddet 
~th~ I<aradenize geçirilen Rus 
•ald ıl~rı meselesinin mevzuu bah
hi.i~i'Unu, Romen ve Bulgar 
ttl ~etlerinin duyduktan endi
'ltle triııde hararetli müzakerelere 
dı. •tle teşkil ettiğini yazıyorlar-

"~ arada lngiliı: delegesinin 
t.lti ke~yi hususi bir alaka ile 

J)p ettiği illve olunuyordu. 

tılc. Oıt bu huıuıta tahkikat yap-

8tıtt 
~tik· il salihiyettar zevat e'f-
h~ rllnkü ictimaın tamamile 
1,...: aı olduğunu ve yazılan şey-

••ll k t 1• 

~-l d· • lyYen konuşulmadığım 
~ e der. 
8\l 1b )t! eyanda Romen delegeıi 

b~ !°~eıko kendisile konuşan 
bL arririmize bu mesele et· 
-111da. b• b "-tt. ıç İr gazeteye beya-
~, b6 bu~madığı gibi içtimada 
kaQu 11e bır meselenin kat'iyy~n 

l\llaıadığını anlattı. 

\ · Bo!fa,zlar ltomfqonu rrlsi 

Va.Hf Pş. 

Kezalik bu meseleyi yakından 

takip ettiği ıöylenen lngiliz de

legesinin de uzun möddettenbe

ri Macaristanda bulunduğu tah-

kikatımız neticesinde anlaşıldı. 

Teşrii masuniyeti 
kldırılacak mı? 

Buna dair tezkere Meoliste 
tetkik ediliyor 

Ankara, 15 (A.A) - Büyük 
Millet meclisi bugün reis vekili 
Refet· Beyin riyasetinde top- j 
lanmış, lstanbulda aleyhine ikame 
olunan hakaret davası dolayı
sile lzrnir meub'usu Mahmut 
Esat Beyin masuniyeti teşriiye
sının kaldırılması hakkındaki 
Başvekalet l ezkeresi muhtelit 
encümene verilmiştir. 

M. Meclisinde 
Dün müzakere 
edilen layihalar 

Bütçe müzakeresi cu
martesiye tehir olundu 

Ankara, 15 (Telefon) - M. 
Meclisi bugilnkU içtimaında Il
gın cıvannda ağalar bataklığı 
hakkında arzuhal encümeninin 
müruru zaman iddiası reddolun
du. İrtikap ve irtişa, memurin 
kanununa müzeyYel ynunların 
ikinci müzakereleri yapıldı. Bey
nelmilel ıınai mülkiyet muka
velelerinin Lihi tadilatına iltihakı, 
oeynclnıilel yardım birliği teşki
li, Hicaz hükurnetile yapılan 
muhAdenet mnllht"'rtP.silleo Al
man ticaret, Fransa dostluk 
ve hakem mukavelelerinin taa
diklerine, yeniden altı kaza, 80 
nahiye teşkili, meb'uslara ayda 
beşer yüz lira tahsisat verilme
sine dair layihaların birinci mü
zakereleri yapıldı. 

Dimağ hıfzıssıhhası kongresi 
Washington; 15 [A.A] - llk dimağ 

hıfzıssıhhası kon ~esi 53 milletin mü
messilleri haıır bulunduğu halde açıl-

mıştır. 

Çlnde komünistler 
Hıınkeou : I 5 (A. A.) - Simakow 

şehrinin KızıUar tarafından zaptedilmiş. 
birçok evlerin yanmış, 200 kişinin telef 
olmuş oldu~u söylenmektedir. Tian neh
rinin di~er tarafındaki Hanchwan 'ın hali 
hazırda mitralyözlerle mücehhez üç bin 
bzıl tarafından ihata cdilmiı olduğu ri
vayet olunuyor. 

Polisler belediye dairesine koştular amma iş 
iıten geçmiş, nikah iki dakika evvel kıyılmıştı 

.--:~ . 

Fakat ge9 kahnmıf, daire kapısından l9erl girlldlOI vakıt ... 

Bundan birkaç gün evvel Ka
dıköy evlenme dairesinde 

garip bir hadise cereyan etmiş. 
Sevgilisile annesinden gizlice 
nikahlanmak istiyen bir genç 
kız mumaneata maruz kalmıf, 
dairede bazı sahneler olmuştur. 
Hadisenin kabramam olan küçük 
Hanım münevver ve çok zengin 
bir aileye mensuptur. Dul bir 
annesi vardır. 

Dol kadın henüz genç deni-
. lecek bir yaşta olduğundan er

keklerle fazla temas etmekte ve 
bu meyanda genç bir erkekle 

samimiyet peyda etmiş bulun
maktadır. Dul kadın hatta ge
linlik kızı olduğuna bile bak
-•JTarJl ı,_., l>u ..-L.'.elde e,vlenmek 
tasavvurundadır. Bu tasavvur bir 
gün genç kıza da açılmış: 

- O sana yeni bir baba ola
cak! denmiştir. 

Genç kız bu sözlere şiddetle 
mukabele etmiş, kendisine ait 
olduğu halde annesi ile müşte
reken tasarruf etmekte olduk
lan servetin eve yeni ge
lecek damat tarafından gül e· 

Sedat B. ne diyor? 
Dünkü nüshamızda Üskildar 

belediyesinde bir vak'a geçtiğini 
••dü " yazmıştık. Belediye mu. ru 

Sedat beyden bu habere daır şu 
mektubu aldı~c. 

dileceğini anhyarak bu adamdan 
aynlmasını takıis takdirde ken
disinin de sevdiği gençle ' evle
neceğini annesine söylemiştir. 

Kızının ne kadar asabi ve 
dediğini yapar bir kız olduğunu 
bilen dul kadın bunun üzerine 
derhal Müddei umumiliğe ve 
Kadıköy, Fatih, Beyoğlu beledi
ye dairelerine birer istida vere
rek bu izdivaca mani olunmasını 
istemiıtir. Alınan bu tedbirlere 
rağmen geçen gün genç kız sev· 
diği ile evlenmek için Kadıköy 
dairesine gitmiştir. Dul kadın 
akit merasiminin vuku bulabile· 
ceğini tam bu esnada haber al
mış ve zabıtaya miiracaat ede
rek memurlarla daireye koşmuş· 
tur. 

Fakat geç kalınmış, daire ka
pısından içeri girildiği zaman 
nikahın iki dakika evvel akte
dildiği öğrenilmiıtir. 

Eaasen genç kız: izdivaç et
mek için lazım gelen ehliyeti ha
iz bulunduğundan daha evvel 
gelinse bile izdivaca mani olu
namıyacağı anlaşılmışbr. 

M. Enderson 

Dün fehrlmlze geldi 

Uzun müddettenberi şehrimizde Yıı
nanistanda bulunan Muhtelit mübadek 
bitaraf azasından M. F:nderson dün Sc
lfoikten avdet etmiştir. 

İskenderon 
Türkleri 

''l5 mayıs 1930 tarih ve 4434 
numaralı gazetenizin birinci sa
yfasıuda camları .kıran kurşun
lar serlavhasile Usküdar Bele· 
diye dairesinde garip bir kıs
kançlık vak'ası oldu, diyerek 

M. Enderson 1 mayısta Yunanistan
da yapılan (Delfi) panayırlarından f ev

kalAde hoşlandığlnı ve seyahatinin çok 

güzel geçtiğini söylemiştir. 

Türk Yunan ihtil!fı hakkında !:Orıt· 

lan suallere henüz yeni hiç bir şey yok

tur diyerek cevap ,·ermiştir. 
Jjkenderonda Türklerin 

Turhçe mfJracaıdli!rı kabul 
edilmivor / 

lskendcron Türkleri gün geçtikçe fe
na vaziyetlere girmektedir. Bu \'aziyet 
vaktile tesbit edilen Türk - Fransız iti
ltfnamesinin lskenderon idaresince ta
mımile tatbik' edilmemesidir. ltiltfname
nin tesbit ettiği maddelerden biri lsken
deronda Türkçenin, Fransızcanin ve A
rapçanın resmi lisan olarak kullanılması
m icap ettirmektedir. Halbuki mesele 
tamamile bı:rakistlr. Türkçeyi ortadan 
kaldırmak için tertibat alınmaktadır. ls
kenderonda Türk ~ençleri tarafından 

l • , . b 
nefredilmekte o an ı enı mecmua. u 
mesele hakkında diror ki: 

HükOmet dairelerinin defterlerinden 
tutunuz, vergi ilmühaberleri, ce]p tezkere
leri, nüfus kağ'ıtları, tapu senetleri gibi 

matbu evrakın hiç birinde, hatta mah
keme ilft.mlannda Türkçeye tesadüf edi
lemiyor. Erbabı müracaat Türkçe yaz
dıkları istidalarının hangi dairelere hava
le edildiğini okumak, anlamak: ve o da
ireleri bulmak için tercümana muhtaç 
oluyorlar. Hele sancak dahilinde münhal 

bir memuriyet için ne zaman bir müsa-

b. de uydurma resim yaparak 
ır • 

yazılan havadis temamen ga~~· 

akidir. Dairede tabanca katı-
v h d'. yen atılmaınıştır. Bu. ava ısın 
aslı, esası yoktur. Dürüst gaz?
teniz iğfal edilmiştir. Keyfiy~tm 
gazetenizin . a~~i ~ayfa ve . suttı
nunda tekzıbını rıca ederım e-

fendim.,, 
Mektubun esası dairt-de 

abanca atdmadığıdır. Biz böyle 
işitmiştik. şehremanetinde Sedat 
beyin birçok arkadaşları tarafın
dan da böyle duyulmuştur. Böyle 
bir hadise olmamalıydı, olmasın
da da Sedat beyin sun'u taksiri 
olamaz. Dercettiğimiz resim ise 
uydurma değil, temsilidir. 

baka açılırsa müsabakaya gireceklerden 
ilk sorulan şey arapça bilip bilmedikleri
dir. Buna mukabil sancağa hariçten gelen 
memur1ann hiç Türkçe bilmedikleri na
zan itibara bile alınmıyor. Bundan da 
maksut olan gc\ye aşikardır. Arapça bil-

miycn ~l'ürkl eri ve Türkçe lisanile müre· 

Para tevziatı 

Mali vaziyet dolayısile timdi
lik te§mil olunmıyacak 

E\'velki gün Ankaradan gelen em!Aki 

milliye müdürü Rüştü B. gayri mübadil

ler komisyonunun içtimaına iştirak etmiş 

ve birçok şikft.yetleri dinlemiştir. 

Dün de musakkafat sahiplerinden 

olup ta sırasını kaybederek ikinci avan

f.ını almıyanlardan 20 kişiye tevziat ya

yapılmıştır. Tevziatı~ arazi sahiplerine 

teşmili mali yaziye-t dolayısile henüz 

mümkün olmamaktadır. 

kellim unsurları memuriyet hukukundan 
mahrum etmek.. Lisanımız üzerinde ya
pılan şu tazyik yaJmz milll hislerimi7j 

rencide etmek, harsımızın inkişafını mani 
olmak, hukuku siyasiyemize bir zarbe 

indirmekle kalmıyor, en kolay işlerimi:t.i 

müşkül~ta, tehire \'e en maddi menfaat

larımızı zıy:ıa uğratıyor. 



Eski Vardar Türkleri 
Bizansın herhangi ordusunun 

saflannda Vardarlı Türkleri bu· 
luyoruz. 

1903 te (Teubner-Töbner). ta
rafından ilk defa tercüme edılen 
Bizanslı ( Georges Acropolite
Jorj Akropolit ) tarihinde diyor 
ki: 

"Prens lOurocbe-Uruk) un is
yanını tahmin edemediğimden 

dolayı imperator ikinci ( T~e?
dore Lascaris-Teodor Laskarıs)m 
hışmına uğramamak için işbu 
Vardarhlann Selinik civarındaki 
Ordugahına iltica ettim,,. ( 6 
Agustos 1257 ). . . 
Vardarlılann namı daıma Bı-

zans imperatorlarının Hassa 
alaylannda yadedilir. 

Saray adetlerini anlatan (Cor
dinus - Kordinfis) ( De Officus• 
Dö Offisüs} ünde, bunları şu su
retle tavıif eder. 

« V ardarhlar sarayın kapu bek
çileridir. Bunlar İmperatorun 
çadır hademeleri (Cortinartii-Kor· 
tinarii) ler gibi kırmızı esvap 
giyerler. Fakat esvabın kumaıı 
adidir. Başlarına, Acem kalpağı 
biçiminde (Angouroton-Anguro
ton} yani hiyara benzer bir kü
lah takarlar; bunun kenan sarı 
renktedir. Bellerinde (Manglavia
Manglaviya( denilen bir kayiş 
asılıdır ki bununla icap edenleri 
kırbaçlarlar. Daima ellerinde de 
bir sopa vardır. İmperator atla ' 
çıkbğı vakıt, bu sopa ile ahali 
arasından yol açarlar. Başlarında 
da bir Bey vardır. Asıllan 

İranlıdır. 
Bunlan vaktile lmperator Var

dar sahillerine yerleştirmiştir. 
isimleri de buradan gelir ••. Büyük 
ziyafetlerde her Alay, her sınıf 
bendegan gelip lmperatora uzun 
.ömür temennisinde bulundukları 
zaman, V ardarlılar bu temenniyab 
kendi ana lisanlarından yani 
İranice ifade ederler. 

lraniden maksat lrandan gel
me Tnrklerin lisanı olduğunu 
yukarıda izah ettiğimiz gibi , 
bu Vardarlılann o zaman ne 
lisan konuştukları da kendileri 
için Türkçeye nakledilmiş kitap
lardan anlaşılmaktadır. Beş asır 
mnddetince aralannda icrayı 
ayın eden bütUn hınstiyan rahip
ler lisan hususunda mütehittirler. 
(Nicetas Choniates - Nisetas 
Koniyates) ki kendiside (Hun 
Hön) aslmdandı, (Alexius Ma
melis-Aleksiyün Mnmelis ve De 
Andronice Comneno-Dö Andre
niko Komneno} tarihlerinde 

Yarım aur cccelk,t : 

AKIT 
16 MAYIS, 1880 

.... -- -·--····-··················--·· Artidük l'f aksimiliyan1n 
idamından beri bazı Avrupa 
devtetlerinin Meksika ile 
kat'ı münasebet ettikleri 
mal Cim dur. 

Bu defa Fransa tecdidi 
münasebet ederek Meksika 
cumhuriyetini resmen tam
dığı gibi Rusya devleti dahi 
Meksika sefirini Petres
burga kabul edeceğini bil· 
dirmh;tir. 
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(Codinus-Kodinüs) On kırmızı 
giyinen (Rabdophores - Raptofo
res) lerinden yanı V udarlılann
dan bahsettiği gibi (Pachymere 
Paşimer) dahi (De Nichaele 
Palcologo-Dö Nikael Palkologo) 
ya hasrettiği eserde, İmperatör 
"Nihael,, in mabeyninde Var
darlılar bulunduğunu kaydedi
yor. 

Osmanlı imperatorlannın sa· 
ray bekçileri Arnavutlar olduğu 
gibi Bizans impratorlannm sa· 
ray bekçileri de vardarlı Tilrk
lerdir. 

Vardarlı Türklerden hiristiyan 
rahiplerin ilk bahsettikleri 1080 
tarihlerinde diger bir milletini 
teşkil eden (kuman-kaman) lar 
da Balkanlarda göriinliyor. 

1205 te, Ehli salip kumandanı 
imperator (Baudouin • Boduyin) i 
Edirne önünde sıkıştıran ve esir 
eden Bulgar ordusunda henüz 
putperest, hıristiyanlaşmış 14,000 
Kuman suvarisi bulunduğunu o 
zamanın meşhur V akanüviai (Vil
lehardouin - Vileharduyin ) deh
şetle yazıyor. 

Ta 928 de, Kuman Türklerin
den bir Beyin, Papanın vekili 
( Madalbert - Madalber } ile Ro
maya gittiğini 1817 de (Vene
dik - Venedik ) te müntqir 
( lllyricum Sacru~-tııiriköm Sak
röm ) nam eserinin üçiincü cil
dinin 104 üncü sahifesinde (F4Z"! 
lati - Farla ti ) vesaikile yazmıı
tır. 

Miladın on üçüncü asrında, 
yani Osmanlı Türklerinin Avru
paya geçmelerinden bir asır ev· 
vel, Cengiz istilasından kaçan 
Türklerin, Avrupada Türkçe 
lisanlarını tamamen muhafaza 
etmiş olarak bınstiyanlaşmıt ol
duklarım isbat için Klaproth -
Klaprotun 1828 de, (Comte Ge
za Kuum - Geza Kuum} un 
J 880 de ve profosör Bang Bang 
ın 1911 de neşir ve tahlil et· 
tikleri, ta Macaristanın göbe
ğinde Miladın 1311 senesin· 
de Türk Kuman lisanında ya
zılmış meşhur «Kodeks Komani
cus-Kodeks Komaniküs» kadar 
her türlü itirazı iskat ettirecek 
şah vesika bulunamaz. Kuman 
aslından olan şişman oğulları 
nın bilihara Bulgar istiklalini 
uyandırmak için Makedonyadan 
kuvvet aldıklarını hatırlarsak 
kumandanlarla aynı cins ve dil
den olan Türk Vardarlılann Ru
melinde, Osmanlı fethinden ev
vel müştereken ne kadar mii
him rol ornamış oldukları 
kolayca istidlal olunur. 

Bana kalırsa, A vrupada en 
eski yerleşmiş olan Makedonya 
Türkleri oraya diğer Türkleri 
peyderpey çağırmış, ·diğer kan 
kardeşlerine Karadenizin şimalin· 
den aşarak Balkan yollarını gös
termiş ve bu suretle birbirlerini 
kuvvetlendirmiş olacaklardır. 

Bilahare de Anadoludan ge
çen osmanlı Türklerine kollarını 
açarak Balkan memleketlerinin 
fethini kolaylaştıran gene bu 
Rumeli Türkleridir. 

Altay ve Türkistan ülkelerin
den sonra, Türk vatanlarının en 
eskilerinden biri Vardar boyudur. 

3Uşit 5..al/d 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Geç bile kaldık ! 
lstanbalda ktymdleri Tlirlr. san'
atMrlarından yü/r.sek. olmadı/ı 

halde on tkfa fazla ecnebi ic
rak"rt var I 

Gnzel san'atlar birliği musi.
ki şubesinin, yerinde ve 

gtizel bir teıebbilsllnil duydum. 
Dahiliye veklletine verilen bir 
istida ile Türk topraklannda, 
Türk san' at adamlanm ipiz, il
tifat.sız bırakan ecnebi icrakir
lan hakkında bütün diinyamn 
kabul ve tatbik ettiği bir karar 
isteniyor. 

Marifeitn iltifata tlbi olduğu· 
nu aramızda bilmiyen yoktur, 
fakat anlaşılmaz bir sebeple bu 
iltifab hazırlıyan, zaruri bir hale 
getiren çarelere bq vurmakta 
daima gecikiriz. 

Dereceleri belki bOyük değil, 
belki orta bile değil, fakat ken
dileri var olan san'atkirlanmız 
blltün cemiyet ve kanun mllda
faalarından mahrumdurlar. 

Sırası gelir ıan'at hayahmızın 
kapalı ve karanlık ufuklarından 
içimiz yanarak bahsederiz. Bir 
sinema, bir eğlence yerinde Tilrk 
icrakin _Jörmediğimiz için hayıf· 
lamnz. içinde mukaddes ateı 
yanmış mefkürecileri.miz, h6k6-
met adamlanmız, halkımız hep 
ayni histedir. 

Yalnız hayıflanırlar, sade acı· 
nırlar ve nihayet gözlerini gak
lere dikerek mahzun mahzun 
ayni cümleyi tekrar ederler. 

- Ne vakit bu yerlerde Ttirk· 
ten başka kimseyi görmemek 
nasip olacak? 

Sabır ile ne koruk helva, ne 
dut yaprağı atlas, ne de kirli 
yelken bezi La.bur talı olur. 
Sahran manası bu değildir. Eğer 
sade "ne vakit?" le kalırsak o 
vaktin kıyamete kadar gelmiye
ceğine inanmalıyız. 
Başka milletler kendi bünye

lerine n,n,en yabancılıktan keıkin 
bir kıskançlıkla kaçarlar. Bunlar 
için şiddetli tedbirler ahrlar. 
Fransa, ltalya, İngiltere gibi es· 
ki ve bllytık milletler şöyle dur
sun ayni milli kıskançlığı Roman· 
ya, Bulgaristanda da kanun mad· 
delerine bürilnüp zırhlanmıı g~
ri\yoruz. 

Memleket istidatlannı ıöndU
rcn onlara kazanç ve ıöhret • • kapılanm kapıyan akınlara değıl, 
en basit çalışmalar i~in seyahat 
eden yabancılara bile hudutlannı 
açmıyorlar. 

Bütnn dtiııyanın yilrtldntn bu 
haklı, şerefli yolda yalnız bizim 
izlerimiz yok. Bu acı yoksulluğa 
bir de ıu elim neticeyi ilive 
edersek feliketin dereceıi elle 
tutulur bir hale gelir. 

Bugün Beyoğlunda birçok eğ
lence yerleri varcbr. Bu .yerler
de dolapn bir zat (91) ıcraki· 
im saz kısmının kadrosunu teş
kil ettiğini görmUftilr. O (91) 
kişiden kaçı Türktnr, biliyor 
musunuz? Sade (16) 111. 

Dahiliye vekiletine verilen 
istidada bu da zikredilmiş Ye 
diğer milletlerin Yazettikleri 
siperler gösterilmiştir, 

Umanz ki bu hak daha uzun 
zaman gaflet haıırlan albnda 
kalmaz! 

Madam Eskinazi gelmedi 
Manisada 1 milyon dolar sarlilc bir 

hastane yaptırmak istiycn Madam Eski
nazinin dün şehrim.ize aYdeti beklenmiş 
se de gelmemiştir. 
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Muharriri : Omer R1~8 

Afrikada bir baş belası 
Gün geçtikçe Şiinin etrafına topla

nanlar çoğalıyordu 
-39- ~ 

f smaililer Af rikada yinca 0 taraflarda aı b0;Jııil 
Kırmıtilerin kanlı muharebelere okur yazar gezinenler 

0 ~et, 
munazaraya girmek ist~~arll' 

girişerek veya kendi aralarında fakat kör ve ateşin taraı-
döğnıerek izmihlale süriiklendik- b im ı d 
leri sırada İbni Meymunun gizli una razı 0 amış ar ı. · ~ğ!O~ 

Bir aralık Afrika emİJJl 0fı· cemiyeti bqka muhitlerde adım· bu adamdan hab~rd•' ~.lı!JI' 
lar abyor, ve yeni teşekküller rak hakkında tahkikat Y'~· 
vftcuda getiriyordu. İbni Mey· sını emretmiş, fakat bu "JY 
mun bu teşekküllerin ne yapa- katta şiinin lehinde idare 
cağını ve ne semereler alaca· miıti. ,,.(ıır 
ğını görmeden öldü. Onun ö- Gün geçtikçe, Şiinin ~te 
lümünden ıonra oğullan iş ha- da toplanan kabileler artır f 
ıına geçtiler. Ve her tarafa a· muharebe ederek, hükümt~ 
damlarını göndererek cemiyet- rak elde edilen mevkii ~ 
lerini genişletmekte devam et- etmek zamanı hüliil ediyO ~ 
tiler. Bu propagandacılar içinde Şii ilk fırsatta, Ağ!~, 1 
Yemene gidenler Kırmitilerin hükumetine ilim harp e~j 
orada muhiti hazırladıklarını hükumetin başına bela k'İ 
görmOşler, onlar da Mehdinin Çok geçmeden Şii bir~~ 
yakında zuhur edeceğini söyli· hir zaptetmiye muvaffak jel. 
yerek ehaliden mallarının beşte ve yakında zuhur ederek P ~ 
birini toplamağa ve Aptullah yı fethedecek, güneşi ~cP 
İbni Meymunun oğluna gönder- çıkartacak, ve ölüleri diri ~ 
miye, diğer taraftan teşkilib Mehdi namına ortalığı kaSIP 
tevsie devam etmişlerdi. vurmıya başlamlfb. / 

İbni Meymunun torunu Hüse- Afrika hakimi Ziyadenf 
yin vaziyeti mükemmel bir su- içkiye ve zevkı taraba Jll~ 
rette idare ~diyor, her tarafta- mik olduğundan Şünin yab / 
ki dailerle muhabere ediyor ve rından haberdar değildi. ~ 
bunlan canı. ve faal bir surette rayında kadehler ve gnı~ 
idare ad erek bmallilii;in h... •u aoı.nda vakit geçtttyorkeO lı l 
yerde vaziyetini tahkim edi- Meymun cemiyetinin bu 'J 
yordu. yeni bir saltanatın tem~ 

Hüseyin , Afrika ile magribe atıyordu. \~ 
dailer gönderilmesini emretmiş, 
yemende ki teşkilat bu iti der· 
uhte ederek en muvafık adam
ları seçmişti. Bu adamların en 
mnhimmi Ebu Abdulah EŞ1ii 
namında biri idi. Yemende Is
maili tqkilibnda alınan ve 
dailiğe kadar yükselen Şü, aldı· 
ğı emri derhal icra ederek 
Yemenden Mekkeye gitmiş, 
orada Afrika ve Magnptan ge· 
len ve memleketlerine dönmek 
6zere bulunan hacılara iltihak 
ederek yola ç.ıkmışb. 

Yolda bütün hacılar bu ada
mın znhtütakvasına, dini gayre-
tine hayran kalm11lardı. 

Şii, yolun bütün zahmet ve 
yorğunluklanna rağmen daima 
oruç tutuyor, hacılar istirahat 
için tevekkuf ettikçe o mütema-
diyen ibadet ediyordu. 

Bu suretle yol arkadaşlarını 
aldatan Şit, hiç bir şüphe uyan· 
dırmadan hatta Afrikalılarla 
MagrıpWar arasında iyi bir nam 
kazanarak Magnba varmış ve 
kabilelere kanımıştı. 

Şii Afrikada senelerce çalışa 
çabıa kabileler arasında nufuz 
IBhibi olmuı, ondan sonra, ya
kında zuhur edecek Mehdiden 
bahse başlamışb. Şii son derece 
maharetle hareket ettiğinden 
ancak telkinabm kabul ettire 
bilecqine kani olduğu zaman 
asıl maksada girişmiş, Mehdinin 
yakında çıkacağını, onun namına 
malların beşte birini toplamak 
icap ettiğini söylemiş ve onun 
daveti kabul ile karşılanmıştı. 

Şiinin başlıca hünerlerinden 
biri, cahillerin harikulade saya-
cağı bir çok şeyleri yapmağa 
muktedir olması idi. Bu sayede 
Şii cahil barbarları kendine 
bendetmiş, o derece ki bazı ka-
bileler, onun yanlarından ayrıl
maması için, onu istiyen kabi· 

Garson şair ~ 
·ıngilterede kıral iradesile I 

ıairlik makamına intib~J' /ı 
len M. Cons Masfild, eski bır ~ 

e 
sonmuş. bundan on sen~ /. 
yaz günlerinin harareti~• ~ 
dürmek için soluğu ~ıt:/. 
bahçelerinde alan ıoS JI. 
buzlu bira taşıyan bu ' f 
belki de, bu mevkii faıl' V 
renler vardır. Ben o fikirde 

ğilim. b/ 
Bir garson, zaten bazı ~ 

larda bir ıaire benzer. / 
içki, birisi içki nevinden (( 
canı bedii,, dağıtır. , Plt 

Sonra şairle meyhanen~);' 
nasebetini düşünün! Ha~ 1 
irin «bintülinep» le aşınalıi ., 
tur. . ~ 

Yalnız şu var ki da.18 Jl ' 
şiirden saraba geçer. 1'A 

şaraptan şiire geç~~~ 

~ 
VAKiT iN TA~~-

Cuma 

om 
Mayıs 

1930 
19l 

Gane~fn clotu~u: 4,42 - batıl' : • 6.16 
JJah11 • .;::::? 

Ayın doğu~u: 24.12 - ~ 

Namaz vaWtleri ı-1 
'{at" ,.~· 

Sabah Ôll• fktndı Akt•"' zt,tO 
2 .55 12,10 16,06 19.Zl 

Bugünkü 

lelerle harp etmişlerdi. lf ava bugün 

Şii, mehdiden bahsa başla- iL--... ----~......-
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Haydar Rif at-Mahmut Esat Bey muhakemesi 
29 mayıs sabahına talik edildi 

y COst tarafı 2 inci !ayıfamızdadır] bahsederken neden mesmu ol- davayı cezayı tahdit maksadilc 
b etnek zamanı oldu, müsaade madı? Neden filanın kanaatine açmışlarsa o zaman mesmu o-

11Yurun da öğleden sonra ma- hasrediyorlsr? Hikmet B. mese- lur, diyorlar. Bu hususta fikrimi 
l°Qıatta bulunayım. lesinde öyle bir mesele mevzuu yazdım. Ya zaten yazınca da 

Mukemc bir buçukta toplan- bahsolmamıştır.,, DiyorlaT. tam yazanm. Mtiddei umumiye 
lbak Gzre celseyi tatil etti. Hikmet B. başı taştan tafa ıöyliyeceğim bu kadardır. 

ikinci celse . vurulmuş mudur? diye mahke- Salahattin Boyin a6zlerine 
LJ meniz sormuştur. Binaenaleyh mukabele 

•• 0 eyeti hakime öğleden sonra ıl 
ilQ d bunu sormak benim hakkımdır. Şimdi Salahattin beyin 9Ö e-e geldi. Müddei umumi: 

O cihetin de Hikmet beyden rine cevap veriyorum. 
- "Haydar Rifat bey "son 238 • "Vekı'lin amalı'ne burada ba-aaı b B sorulmasını talep ederim. ıo-enimdir,, dediler. u son kı M d 16ı E ci madde mucibinbe kendileri- lamaz,, diyorlar. Bakılır. ü -

.. ancak son ce~seye aittir. - d d rer her safhada son söz maznu- ne müdafaa için mühlet verildi. ei umumi hukuku amme a· 
~ur diye bakılırsa muhake- Daha müdafaaya sıra gelmedi. vası açmış, şahsi dava açılma-
Qı h Haydar Rifat B. burada madde- mııtır ,, dediler. Hakaret ve 
Le çok uzar. Binaenaleyh ma - . k k d d' k. sövme cllrümlen' ı'rm' •11hsi dava 
111tt11ıenin bu hususta bir karar yı 0 uyara e ı ı: T r-

~eaini talep ederim,, dedi. - Sair sübüt ve rabıtalardan açtığımızı istida ile arzediyorlar. 
LJ d bahsediyor. Ben bunları ilin "Mezkfir cürümler dilşilnce hu-

li.
neyet müzakereye çekil i · k k 

da b ettim mi? Etmedim, şimdi edi- u u amme davası açılması için 
• Y r Rifat beyin son söz e-

llİ!lıdir talebi bu hususta gerek yorum. Bunun için "etmek li • nazarı dikkatinizi celbedelim ,, 
hwıı zımdır.,, Diyorlar. Ben müddei diyorlar. 
-~erin, gerek müddei umumi-laba b k umumi ile ittifak etmeli imişim? Mahkeme beyyine karan ve-
di eyanı iddialarına karşı en- Şahitler cevap veremiyor, çünkil rince kendileri de tahtı zanda
. lloktai nazarını dermiyandan 
i&.._ sorulacak süaller şahittlere so- dırlar. Aleyhimizde silbut delil-
""Qet telikki edildi, bu noktai d -.. ... __ rulacak sualler değildi. müddei leri getiriyor demeleri doğru e-
,L-"ll beyanına müsaade olun- y · 
"'I. umumi B. maddeyi tefsir ede- ğildir. ekilin amalinin rü'yetinı 

b d R'f t rek temasettiler. Dediler ki istemem. Hangı' esaslarla bize 
\. O'Uıun üzerine Hay ar ı a 
'I\) söze başladı ve dedi ki: "reise söz v~rebilir.,, reise ve- çatıyorlarsa ayni şeylerle isbat 
"- Müddei umuminin sözleri rebilir değil verir. Bu madde- mecburiyetindeyiz. Mnekkilimiz 

lS d' "B' yi degy iştirir. Ben maznun ayni nakli dava için emir vermemiş-lloktaya temas e ıyor. ız d 
L.. l zamanda müdafiim. Bu madde tir, diyor. içtihat meselesi ir, "'Irada muhasebei ama göre-
ltlt}iz., diyorlar. Ben diyorum ki de üç tane hilaf teşriatı vardır. diyorlar. 
~vtız olunan şahısta isnat olu- "Şahit nasıl istima edilebilir?,, Temyiz, sureti if'are g&re de
llaıa şekil memuriyete &.aallfık et- diye yapılan bir faciada kağıtta miş ki benim sübut vekillerimden 
tiii takdirde isbat hakkı var- böyle yok diye erbabı haktan is- birine temyiz yapacağını yapsın, 
dır, 486 mcı maddeye istina- tima hakkı kaldınlabilir mi? yaz- sureti işara göre ... O it' arı yapan 
den a6yliyorum. "Dört suç hak- madığım bir mesele dolayısile mes'uldür, Gazeteciler mercilerine 
landa dava açılmıştır,, diyol'lar. sual gönderildi. müracaat ediyorlardı. Senin nene 
İddianameyi okuyunuz, dört suç Sual varakasında Haydar Ri- lazım. ev sahibi ceza yerseydil 
Yoktur. Adliye vekiline emniyeti fat B. irtişa rezaleti dolayısile diyorlar. Ben ettim onlar da 

. :istimal cürmü iaııat edilmek- iştçbul ıaazçteleri µeıriyatmdan edebilirdi. 
tedir diyorlar.,, mftteestir olah Mahmut-~dıt B. hlllaattia bey - 86yle bir 

Haydar Rifat B. bilhassa Sa- (s ırf muşahhas iğbirarından do- şey söylemedim. 
labattin Beyin amme davası ifa- layı efkarı umumiyeyi tehyiç Haydar Rifat bey - Şahitle
deai_ne karşı Adliye Vekilinin , maddesinde gazeteler aleyhine rin dinlenmesi kanun dahilinde
..ıı.ı dava açbğım kayitle buna ikamei dava: ettirmiştir, öyle mi- dir. Bunlan dinlerseniz bak 
-.ı.llleııin iştiraki suretinde işa- dir?) deniliyor. Bundan evvelki tecelli eder. Sadettin Ferit bey :d edildiğini kaydediyor tar- istinabe varakasında böyle sual bendeniz için diyorlar ki her 

"• ~vap vererek : yoktur. ben böyle bir şey söy- kesin hakkı mliracaatı vardır, 
liye V s.~ numaralı fıkrada Ad- lemedim. Sırf şahıs iğbıranndan şikayet edebilir. Ben de aklımın 
1

. . ~kılinirı memuriyet vazife- d~medim. İgbırarından dolayı da erdiği yere müracaat ettim. 
b illi ıuı lstinıal ve gayri kanuni demedim. lkamei dava ettirdi de İsmail Sıtkı bey " Bu meseleyi 

arek&tta bulunmak isnatları demedim. Söylemediğim şey şa- bilmem, kanunsuz işleri biliyorum 

FY•pkılınııtır. lftindır ,, diyorlar. bitlerden nasıl sorulur? Her sö- dedi. Binaenaleyh tekrar sorul-
a at b mak llzımdır. d d u tasrih edilmiş bir mad- züm hakikattır. Fakat bunları 
e en dolayı değil, umumi su- söylemedim. Bana (işte şurada Böyle davayı uzatacak surette 

tette l l h d ) d kl ayni kanuni hareketlere müsaade dart yapı mıştır. Binaena ey şunları emişsın iyece eri olunmamak lizımdır.,. Dediler. 
ct.hi suç değildir. Dört suç yerde davanın şumulü dahilinde- Ben kanuna istinat ederek ba
lteJbn o~. vazifesini sui istimal dir diyorlar. Hasım bana bunu reket ediyorum.• Haydar Rifat 
... _ L~ının zımnında her kanun- isnat ediyor. Sonra da bana bak dd 
~ uareket vardır. 1 Bey kanun ma esini okuyarak sen şunları söy emişsin, isbat 

Anket me•ele·ı· b l ? devam etti: 
'7 '7 et) diyorlar, u o ur mu d 

1L Anket yapmak meselesine ge- Ya berat, va mahkumıvet Şahitleri inlenmell 
uıı~ ben de böyle bir salahiyet Müdde~ umumi ~ alarak - Vasfi Ratit Bey, hükümet-
~0ktur. Bu meb'uslara aı'ttı·r. l h' k'b ten bahsettiler. Benim hUkllmet-
QC dediki : Vekil a ey ıne ta ı at k H 

il burada ancak iadiaları ka- B 'ft' le alakam yo • Ukiimetin dOş-
b yapınız demiyorum. en ı ıra b 
L 11. ıı.. iatı'nat ederek ı'spat ede- f . d manı diye bana Gcum ettiler. 
Q ve saire fiillerinin vazi esın en Üiriın, Amme davası zımnında b Bunlar hep asılsızdır. Ben avu-••L· mütevellit olduğunu is at mev- ·1 • 
~llİtı. erin istimaı kabil olurdu. katım. Adliye ı e ıtim var. Ben ı. kiindeyim, Ben bu hakkımı kul- h k 

'' 
eai. ••hitlerim gösterilmış' tir. 1 gayri kanuni are etlerden bah-
ş -r- anıyorum; müdahale etmesinler. 

lrket müdOrilne, İbrahim be- H d R'f B d 11ettim; Bunların isbab için ıa-h ay ar ı at . bir ava açb 
sual tevcih edilemez,, dediler. . 'd d k d bitlerin dinlenmesi llzımdır. Şa-

8 ıstı asım osyama oy um. Ya 

d .ir hiktm her şeyin fevkin- h'-A- 1 bitlerin dinlenmesini kabul bu-ma Kum o acak, ya berat ede-
"~· ır. Mahkeme karar verir. k H d R·f t B yururaanız her birine ayn ayn "1 ce . ay ar ı a . masumi-

lllae bozamaz. Hata da etmiş yeti teşriiyesini reffettirecek sorunuz. 
::- -tevbih edilemez. Şahitler benim. Yazdığım şeylerden Mah- Bu nazik dava IAyık olduğu 
it •lıit edilmiştir. Musiptir. Mah- mut Esat B. teberri edecekti, suç- selimet noktasına varmalıdır. 
d tıne de kararını bozamaz. Mu- suz olarak mahkemeye müraca- Ya ben ceza görmeliyim, yahut 
._Yayı kabul buyurmuşsunuz at edecekti. Mahmut Esat bey, mukadder 

0rada olur başka yerde baka- Ben dava açınca benim aley- olan Akıbete kavuıarak zararsız 
~ Ben söylerken kanuna is- himdeki davanın neticesini bek- bir unsur haline geçmek suretile 
dn~t ederek söylüyorum. müd- lemiyor. Mahmut Esat B. açıkça olaun bahtiyar olmalıdır. 
~_uınumi B. hangi maddeye evveli bu suçları ispat edin, on- Bu neticenin slir'atle halli yeni 
~~t ederek söylüyorlar ? dan sonra dava açalım, diye- bir mesele çıkanlmıyarak muaır-

Tahklr nedir? cekti. ran eldeki husuaatm kanun ve 
tı. liaydar Rifat B. bir dava aç- Reia - Bunları söylediniz. Ye- usul dairesinde halline bağlıdır. 

Tahkirden hah.etti. Eğer ni bir dava açtınız eskisile be- Kendim yazdığımı s6yleyip dur-
~at meselesi mevzuu bahso- raber görülsün mü görülmesin duğum yazılarımdan sual sorul-
~-meamu mu olu? Dediler. mi? Onu söyleyiniz 1 masını bllrmetle talep ederim. 

•Qfa itine müdaheleaiııden Haydar Rif at B. - Eğer bu Adaletin aelAmeti noktaamdan 

DÜŞKÜNLED:3 
Oğul 

Yazan ı Sadrı Etem 
bütnn sinema müddetince Saci
din: büyük bir buhran geçirdi
ğini arasıra vaziyet değiştirme
sinden anlıyordum. Kih sağa, 
kah sola yaslanıyordu. Ohlar 
gibi bitkin nefes alıyordu. 

Sacit istediği cevabı alamı
yordu. lçerledikçe içerledi. Fa
hamet Briget Helmi dikkatle 
heyecanla seyrediyordu. Hatta 
hayrandı. Bu hayranlığı: 

" - Hakikaten güzel oynu
yor" diye ballandıra ballandıra 
anlatıyordu.. Bu sözde Sacidi 
siniri endirdi. 

11 - Evet dedi sevmiyen ka-
dın olduğu için bu ıeytandan 
hoflanıyorsunuz. 

Sonra sustu. Fahamet Sacidin 

şahitlerin istimaını istiyorum. 
Zaten geçikmit bir şey yoktur. 
Dava henüz ilk kanuni aırada-

dır. 
yeni teklif edilen şahitler 

Bunu müteakip Haydar Rifat 
B. eski şahitlere zamimeten ls
tanbul sabık temyiz reisi evveli 
Ömer Ltitfi: Baro reisi Halil 
Hilmi, Avukat İsmail Mnnir, 
Himit Nhım, Ahmet Utif, 
Hafız Osman Nuri, F ıretelli, 
Methi Sait, sabık ticaret reisi 
Esat, Şirketi hayriye müpviri 
Necati, Dahiliye VekAleti hukuk 
milpviri Ali Şevket, esbak mOd
dei umumi Esat, avukat İrfan 
Emin, Hilmi Rıza, Ragıp, Orhan 
Mitat, Nazmi Nuri Beylerle Es
kişehir Baro reisi Halil, İzmirde 
Ömer Fuat Beylerin de müda
hale noktasından istima edilme
lerini istemiş, bazı yerlerden 
mektup ve telgraf aldığını, fa
kat hiç olmazsa Eskiıehirden 
aldığı 20 imzah telgraf üzeriae 
onlann da ıahit sıfa tile istimaını, 
mahkemenin bu husustaki adi
line karannı bekledigini s6yle· 

miştir. 
Mtıuıkere ve brar 

Heyeti bikime Oçe on kala 
mllzakereye çekilerek iki buçuk 
saat sonra saat altıya yirmi ka
la muhakeme salonuna avdet 
tmiş ve karan tefhim eylemiı

;ir. Kararda, Haydar Rifat B. in 
talepleri hülisa edildikten son
ra neticede Sandıklıda ·blkim 
İbrahim beyle Aydın demiryol
lan mOdQıilnDn istinabe auretile 
ıalıadetlerinin ahnması~a, Balı
kesirde Hikmet Beyın tattan 
tap' vurulması esbabının aorul
muma, Baaadın ve cliğ~lerinin 

k falet miktarlan ve tahliye ta-
e . f 

riblerinin latan buldan ııti sarma 
Kizım Bey hakkında Adliye ve
kileti zat işleri mildilrlüğiinden 
istilAm için müddei umumiliğe 
tezkere yazılmasına karar veril
miş, evvelce istinabe su
retile ifadeleri alınan zevatın 
tekrar iatinabeleri yapılmasına 
ltızum g6r0lmemiı, yeni şahitle
rin dinlenmesi teklifi de redde
dilerek muhakeme 29 mayıs sa
at ona bırakılmıfbr. 

H. Rif at B. hareket etti 
Ankara, 15 (telefon) - Hay· 

dar Rifat B. Konvanaiyonelle 
latanbula hareket etti. 

dediklerinden bir şeyler anlıya
madı ki ... 

• - Rölilnil güzel yapıyor .• 
Diye cevap verdi .• 

Sacit: 
"- Evet timdi anladım .. Hilc

mette Brigit Helmi severdi, onun 
için ıeviyorsunuz. 

Bu .CSz F aham etin kafasına 
dank dedi ve hafifçe gülümsedi: 

"- Demin dedi, .sevdiğimin 
ıevdiği her ıeyi ıeverim diyor
dunuz. Halbuki timdi aksini ya

pıyorsunuz, ıize çocuk denem 
yalanmı s6ylemiı olurum. Sacit 
gerilmiş bir saz gibi cevap verdi. 

"- O bafka ıey acanım.. 
F abam et kadın sevki tabüıi 

ile laf olıun diye ulu orta ileri 
sürduğilmllz mOcerret llflann 
mnıahhaslaıbğı zaman nasal bizi 
iğrendirdiğini keşfetti. DlltUnce 
ile hialer arasındaki botluğu 
bir hamlede meydana çıkardı. 
Sacit en zayıf tarafından yaka-
lanmqtı. · 

F aham et Sacide: 
" - Neye bu kadar sinirle

niyorsunuz ... 
Hikmet hiç te böyle sinirli 

değildi. 

Sinema bitti... Fabamet mem
nundu. Sacidin kendisi için, ken
disini sevdiği için sinirlendiğini 
pek ili biliyordu . 

Sacit te memnun oldu, yüzü 
birdenbire değişti . F aha metin 
neşesi ona da sirayet etti... A
rada epi gtlıilltn patırdı geç
mesine rağmen ikisi de beni 
sevinçle kartıladılar. F ahamet : 

" - Siz de gelin dedi... Hep 
beraber bir otomobil gezintisi 
yapahm ... 

Sacit bana vadetmiıti, Bebeğe 
kadar gideceğiz. 

Sacit te hayır diyemezdi. Fa
hametin beni davet etmesi hiç te 
bofUDa değildi. Bana biraz tataf 
yapmak, biraz Sacide na:danmak 
istediğinde ıüphem yoktu. Son· 
ra o beni davet ederken, muhak
kak birıeye ehemmiyet veriyor
du: Hikmeti düşünüyordu. Neden 
demeyiniz çihıkü benim olanı bi
teni gidip Hıkmete: 

"- Bugün seninkini gördüm, 
yanında itıkı vardı, otomobile 
bindik diyeceğimi kestiriyordu. 
Otomobile atladık, F aha met sağ
da.. Sacit solda, ben de ortada 
tozu dumana katarak ilerledik. 

Sacit bana iltifat ediyor, eski 
günlerden mektep habralanndan 
bahsediyor. Fakat benden pek 
te hoılanmıyordu. Hotlanmadığı
nı ne sözle söyledi, ne de bunu 
anlatmak istiyen bir harekette 
bulundu. Yalnız eski mektep 
arkadatımın gözlerinin kapakla
nnın kabanıında hafif bir te
euür vardı. 

Maamafih belki kendisi de ha-
bersizdi. Kunduralanmn paspasa 
bir baSlf• ve baldırlannın dim
dik duruşu canı sıkılan bir ada
mı hatırlabyordu. 

(Bitmedi) 
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Yeni anketimiz 
Ost hrraf ı l ın i sayıfamızdadır 

Ben böyle bir endişeye mahal 
görmüyorum. Yeni nesil bu 
ihtiyacı duyduktan sonra o ih
tiyaca cevap verecek muharrir
ler, tabiler gene kendi içlerin
den yetişecektir. Esasen bu ih
tiyaç senenin herhangi bir gü
nUnde birdenbire duyulmaz. 
ihtiyaç yavaş ya'faş artbkça 
kitaplann da o nisbette artaca
ğına şftphc yoktur. «Marifet il
tifata tabidir» . 

- Eski harflerle basıla kitap
lardan hangilerini yenilerle bas
mak IA:nmdır. Milli kUtüpbane
miı: hangi kitapları ihti•a et
meli? 

- Uzun bir tetkik yapmadan 
kütüpaneleri kitapçı)arı dolaııp 
febristlerini gözden geçirme
den bu sualinize tam bir cevap 
vermeğe kadir değilim. Her 
halde harf inkılibı milli kütü
pane inkılibı demek olmadığı
na kaniim. Milli kütüpane mil
letin mazisini atisine, Tiirkç esi 
geçmişini geleceğine bağlıyan 
bir zincirdir. Bu zincirin zaman 
geçtikçe halkaları yeni yeni kıy
metler alabi1ir. Fakat her yeni 
kıymette kendinden evvelki hal
kaların bir payı vardır. T eka
mül başka türlü olmaz. Bugünün 
büyük inkılabını hazırlıyanlar 
nasd yetişmişler? Elbette on
lan yetiştiren bir kütüpane ve 

bir irfan hamulesi vardı. Ben o 

bamuleyi şu itibar ile olsun is
tihfaf etmeyi, hafif görmeyi in
safsızlık sayarım. Fikrimce Dev
let matbaa.sanda Maarif hesabına 
basılmış kitaplar yeni harflerle 
tekrar basılmalıdır. 

Demin size "marifet iltifata 
tabidir ,,dedim. Bunun ikbsadi ifa
deSi şudur: "Arz talebe tabidir" 
Fakat unutmıyalım ki bugün 
ticarette "talebi,, de tahrik ve 
teşvik eden "Arz,, dır. Hiç bir 

şey almaya niyetiniz yok iken 
camekanlarda teşhir edilen eşya 
sızı cezbeder, paradan çıkarır. 
Ortada okunacak kitap olmazsa 
okumak hevesi nasıl doğar. Her 
şeyden evvel kendi menfaatlerini 
düşünen tabiler bu işte önayak 
olmazlar. Fakat Maarif vekaleti 
bu fedakarlığı yapabilir. 

Ali Kimi B. Garp lisanlarından 
hangi kitapları almalayı~? Sualine 
hafif bir tebessümle cevap 
verıyor: 

- Bu sualiniz de çok tilmullü 
"deryadan hangi katreleri ala
lım?,, demekten az farklı. Garp 
eserleri mahdut bir define olsay
dı ömrümüz oldukça uğraşır 

onu yurdumuza nakle çalışırdık. 

Garp irfanı kömür madeni gibi 
istihalesini bitirmiş• bir define 
değil, her an içinden fııkırıp 
taşan bir kaynaktır. Amerika da 
dahil olduğu halde dünya mede
niyet merkezlerinde her giln 
basılan kitaplardan binde birini 
alabilsek bunu büyük bir muvaf
fa.kiyet sayarım. Onun için bu 

kitap ve okuyucu buhranı ara
sında garbe karşı bir müddet 
daha seyirci vaziyetinde kal.ca
ğımızı tahmin ediyorum. 

Bununla beraber Meşrutiyet
tenberi Maarif hesabına kitapla
nn çoğu esasen kıymetli tercü
melerdir. Bunlann olsun yeni 
harflerimize tebdili bu sahada 
bir hidmet olur. Bir taraftan da 
milli talimü terbiye heyeti, 
yalnız fransızcaya münhasır kal
mamak ıartile, bu gibi eserlerin 

bir liıtesini yaparak ve ha husus
ta vaki olacak teklifleri dikkate 
alarak bir ücret mukabili bun
lann terctimesine delilet etmeli
dir. Geçirdiğimiz bfiyllk inkılap
lardan sonra Türk kabiliyetinin 
her sahada inkişaf edebileceğine 
imanım olduğu için istikbale 
ferah kalp ile bakıyorum, bedbin 
değilim. 

o Bulmaca o 
Dilnkü bulmacamızı ballede

mcdinizse bugünkü balledilmiı 
fekle bakarak yeni bulmacamı -
~ın ıırranı meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek Oç beş dakika 
meşgul olmanız klfidir: 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 .. 
2
1 rAH H .!.,.. ____ Al_l~--·ı 

ı_ Rc.KE[i]Al.,AP 

4 tK E sır • B T T- K T N 
5 F.j_K Tl!j_S [ S 1iJ A _'!_ i 
6 [Ç E NIB E R jL i TA ş 

8 JA iJ T iiJ i M D A T 1 
ı~ ~~!~ ~iill~i~~ 
11 lilCP ~-N T --j{i)Li)IM EH 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

BugOnku bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Bir yemiş (5), bir sebze (5) 
2 - Çıkma (2), Çin, Japon köşkü (5), 
hayır (2). 3 - Aptallık (7). ,4 - Kül
han beyi. (4). bayağı adam (4). 5 -
ll:ıve (3), höcrc (3), ben (3). 6 - Bir 
bıı.r ( 4). 7 - Rir cins kömür (:l), bir· 
denbire (3), biıyiik bir sephat acentesi 
(3). 8 - l lfü::um edici (4), kusur (4) 
<} - Tahal.:al:ır (7). 1 O - Bir renk (2), 
:-;uriyede bir şehir (5), nota (2). 1 1 -

Büyük tencere (!'i', meT.ar (~). 

isken~erye postası 
fngiltereden yeni bir 

vapur alınacak 
Evvelki gün Yalovadan ıeh

rimizc gelen Seyrisefain umami 
m&dnrü Sadullah B. diln akıam 
Ankaraya gitmiftir. Sadullah B. 
hareketinden evvel bir mubar
ririmize ıunlan söylemiştir : 

- Bntçe mtb:akeresi için gi
diyorum • lskenderyeye buiran 
ortalannda vapur işletilecek ve 
bunun için lngiltereden fimdilik 
bir vapur mühayaa olunacaktır. 

Garden barda yeni 
bir hadise 

[ Üst tarafı birinei •yılamızda J 
İki tarafı da tanıyan bazı zat
ların bahse kanpıalan llzerine 
m\hıakata deTam etmemif, bu 
arahk kendi arkadaşlanndan 
Celil Memduh heye içme tek
lif edilmemesini ıöyliyen Fazıl 
Rıza beyle, Ali Mnhittin bey 
arasuada bir münakawa çıkm11 
ilk münakaşadan haberdar olup 
kapıya gelen şoförler de iıe 

( "VAKiT,, iN SEHIR HABERLERi J 
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Hikmet B. in oğlu İdman şenliği Oktruva t;rif esi 
Meçhul bir motosiklet Gelecek cumaya kaldı Pazara müzakere edilecektir· 

f d ı d 
Kız, erkek bütiin lise ve orta mektep· .Yeni oktruva tarifesi tabedilmek~d~ 

tara in an yara an 1 lilerin iştirakile bugün Taksim stadya· Tarıfe cemireri belediyenin paZlr guıı . 

Dün saat 17 de Bandırma ağır ceza munda yapılacak. idman şenlikleri gele· içtimaında .müzakere edilecektir. 'tn 
reisi Hlkmet Beyin 7 yaşındak; otlu cek cumaya tehir edilmiştir. Çünkü id· t:rift.·.ye göre, dahilde yapılan eşy• ,.,. 
Ncdp, Ştşlide HalAskAı: Gazi caddesinden man sahası, dünkü yaıtmurlardan bozul· hıç bır şey alınmamakta, valnız koton. 

k 1 J b l'-1 6 dan cüz'! bir oktrn\'a alınmaktadır. 
geçer en, sürat e ge eın ir motos il et muş, çamur deryası halini almıştır. :J 
tarafından başından yaralanmıştır. Zavallı Ehliyetsiz fOförler ( v u K u AT 
çocuk Etfal hastanesine nakledilmiştir. Dilnden itibaren otomobil ve uram- ~ -
Moto5tkletin numarası alınmıştır. Polis ı·aylann kontroluna baılanılmıştır. Tram· 24 Elbiselik kumaf . 
bu meçhul otomobili bulmak için tahki- vıylırdan ıtlıyanlar da yakalanmaktadır. Beyoğlunda tepebaşında Asını bt~~ 
kat yapmaktadır. • Yeniden ehliyetnamesi olmıyan 50 şoför Amerika terzihanesine hırsız gtrıniŞ, • 

Hikmet Beyin snimU ynrosuna yakaJanmışur. elbiselik kumaş çılmıttır. 
~iş olsun, deriz. Tuhafiye meöaı1nda yın~ 

Yedi• gazete J.şte bu garı·p?. .. l\Iahmutpaşa<la tuhafiyeci J\~ dukka.nından yangin çıkmış, bir diik . 
Aleyhine müstantik Hikmet B. .lld yanmış olduğu halde yangın söııdjjtlil 
in a9tı§ı davalar mahkemede apaz arında 5 kuru~ müştür. 
Bandırma mahkeme5I reisi, sabsk müs- alınan patatesler lstanbnl- Madamın çantasında nell 

tanlrk Hikmet B. tarafından, hakktndıki da 11 kuruşa niçin ve vardı? 
beraetle nedoelenen davanın mahkeme- l -.ıı~ 
ye indkaJJni yazarken, muhakeme karan nası satılıpormuı? Taksimde oturan :Mm. Ardi JtP':ı 
ile altkası olmayın maddeler zikrettikte- Devlet demiryolları umum müdürlüğü fıtikUI caddesinden geçerken meçb~.., 
ı. d 1 J .. M •p 

1 
tik gazetemize şu mektubu gönderiyor: yankesici tarafından el çantası aşı~ 

ıı1.ay i e "kdam., , illiyet" , o 1 a,, t.ır .. 1\ladamı.n iddiasına göre çı'~ 
uv "J k .. A R Muhterem gazetenizin 18 nisan \930 d ı arın,, , amana·,, , starar,, , umca ıçın e 31 !ıra, gayet lcıymetli olduğl 
.. Avli,, gazeteleri aleyhine onar bin lira tarihli nushasının dördüncü sahifesinde lenilen incili altın bir saat, pırlanta 
manevi zarar talebile açılan hakaret da- {iktisadi program) ser1Avhasi1e intişar bir yüzük nrd

5
ı. POR J, 

vaları, dün lstanbul iktnei ceza mıhke- eden bir makalede, oimendifer nakliye 
mesinde rü'yetedilecekti. Gazete mes'- ücretlerinin pahalılığı yüzünden memle-
ul müdürlerinden bazılarına tebligat için ket mahıOJaanın ecnebi memlekerler ma-
muhakeme 31 mayısa bıralolmışur. Jı·mnastı• k şenlı'* 

P ı hsul~tına rekabet edememekte oldüğu I' 
Raşit ş. torun arı yazılmakta ve Adapazar patateslerinin, Haffapa tehir edildi .1111. 
Ulviye, Muzaffer, Zekiye nakliye ücretinin yüksekli~i dolayısile tizm ta!fiyeleri vapıla~J 
hanimi ber.et tt"le Aı Marsi1ya patateslerine nazarın fstanbula ar e 1 r. • Evelce de yazıldıp;ı \' eçhile b 
len, on seneye mehkOm oldu. daha pahalıya mal olduğu bir misal ola- mekteplerin ictirakile Stad\·omd.ı sefl 

Aralarında bir alacak meselesinden rak: zikredilmektedir. iimnastik .. şc~likleri ya.pıl~c:ıktı. f~ 
çıkan ve mahkemeye intikal eden ibti- Patateıı için ötedenberi tatbik edil· havanın ıkı gunden ben ~ağmurlu ..rl 

IM tesirile kin besleyerek evvelce tica· mekte olan bir tenzilli tarifemiz. me..-cut- ,·am ctnıcsi ,.e sah:ının çamurlu olı 
rette ortaklık ettiği Bağlarbaşında bakkal tur. Bu tarifeye göre bir okka patatesin dol ayısile şenlikler gelecek cumıy• ~ 
Teofanı, Yolunu bekliyerek teımmilt su· Adapu.:anndan lstanbula nakliye ücreti edilmiştir. Lik m:ıçları da tehir e~.ko! 

k A 
tahmil, tahliye, vezin ,.e Haydarpa<a li- için bugı.in husu;;f maçlar yap1Jaw111 

retile öldürme ten maznun slanın mu· " Gelecek: cuma oüni.i tik maçları ıt'' 
h k d

.. 1 b 1 ıt h mtn ve nhttm ücretlerile beraber 21 " .it! a emesi, un stan u a6ır ceza ma - edilmiyccck ve şenlil..tcr öğleve k~ 
kemesinde birmişrir. paradır. Bugünkü piyasaya nazaran Ada- bltirildil,.ten sonra şamP'İyon· ı:n•Ç,.. 

Dün şahsi iddia ve müdafaa dinlen- pazannda topran ubş fiyatleri: Baş kelle oynanacaktır. 
mlş, müdafaa saat onyedi buçuğa, kara· 5,1-2, orta kelle 4, sıra 2 1-2 kuruştur. nugün Robert kollej ~ııha~mda bil!'. 
nn müzak.ereSJt de onycdi buçuktan on- lstanbulda toptan satış fiyatleri ise atletizm müsabakalarına seı;meler ,.,y. 
dokuza kadar sürmüştür. mütenızıren 8, 6. 4 kuruştur. Jacaktır. ~ 

Hasan LOtfi, Asım 'e Tahir beylerle Bunlann lstanbolda temizlenmiş ve 1---: 
teşekkül eden mahkeme heyeti, evvelce parçalanmış nevileri ise: ıı, 8, 6 ku· ~emleket haberle('I~ 
iddianamesini serdeden müddei umumi ruştur. - "' 
Cemil beyin t:ılebini muvahk görmüşler, Marsilya patatesleri, Adapazannın iki intihar Aslanın teammüt suretile olmayarak parlak birinci ve ikinci patateslerine te-
Teofanı öldürdüğünü sabit bulmuşlardır. kabül etmek üzere: Ba$ kelle 13 1-2, 
Aslan, tehevvüren katilden on beş sene orta kelle J ı J-2 kuruştur. 
ağır hapse mahkam edilmiş, ancak Teo· Adapazarı ile lstanbulun yerli patııte~i 
fanın Aslana karşı olan hareketleri ce· toptan satış flatları ara~ında 2,1 -2, 2. ı 
zayı azaltacak sebep olarak kabul olun· l ·2 kuruş fark vardır. Bu farkların yal-
muş, ceza, on seneye indirilmıştir. 

Bo davaya, Aslanın nk'anın işlen- nız yanmşır kuruşu şimendifer nakliye 
diğl saatte kendi köşk.terinde olduğunu ücretldir.'Bu miktar tenzil edilirse 2,1,1·2. 
söyledikleri kaydile idhal edilmiş olan 1 korustan ibaret kalacak olan farklarda, 
merhum seaasker Raşit Paşanın torunla- şımendlfer nakliye ücreti hariç kalır. 
nndan Ulviye, Muzaffer ve Zekiye hanım· Bu farklar Adapazarı satış fiatlarına 
lann saati tahminde yanılmış olabilecekf'eri nisbet edilirse, satış fiatlarının. şimendi-
düşüntilmüş, kendileri hakikatı saklamak- fer nakliye ücreti hariç olmak üzre 1s-
tan müddei umumUiğin ttlebi veçhile 
beraet etmişlerdir. Her iki kararda itti· tanbulda: 

0/o 36, 
9/o 37, ' /o 40 nisbetin-

fakla verilmiştir. de tezayüt ettiği görülilr. 
Bu muhakemeyi dinlemek için Bağ· Binaenaleyh bu farklann, nakliye 

Jırbaş1 civmnda oturan birçok kişi mah- ücretinden başka amillerin tesiri alanda 
kemeye gelmi~. geç vakte tadar bekle- hasıl olduğu tabiidir. 
mişlerdir. · Marsilya patateslerinin fiatı Adapaıar 

Vtf Ay-ett.e : 

Vali Y alovaya gidiyor 
Vali vekili Muhittin B. bugün Yalo

nya gidecektir. 
Yalova yollannın inşasında terahlsi 

görülen mühendis Sabri Beyle fen me
muru hakkmda \iltyetçe tahkikata baş
lanmıştır. 

Rumların intihap itleri 
Beyoğlu Romları möttvelli intihabı 

için vilAyete müracaat etmişlerdir. 

lhıan Abidin rı . . 
Iktısıt veklletl müsteşan İhsan Abidin 

Bey lzmirde bulunmaktadır. Müsteşar 
bey İzmirden şehrimize gelecek, bora· 
dan da Londraya hareket edecektir. 

kanşmışlar, Ali Muhittin ve Fa
zıl Rıza beyler göğüs g6ğiise 
gelmişlerdir. Bu arada Ali Mu
hittin Beyin ağzı ve ytızft ka· 
naml§br. hd zat arasında her 
hangi bir sui tefehlıümden çık
hiı muhakkak olan bu hadiseyi 
samimi teessiirle kaydediyoruz. 

Profesör Doktor 

M. Lutfl 
Gülhuıe ve Ccrrıhpaşa hastaneleri 

Marazı ~erlb muallimi 
Dalıılll n lıllanl .....___ 0-. " p_.. 

lcfaa ..- ha sGıa tkl4ea _,.. Dlna1ohı 
Ş.keTel Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

Telefon ı lst. 2236 

patateslerine nazarın epeyce yüksektir. 
Bu farka rağmen MarsiJya patateıleri 

Adıpazar patateslerile rekabet edebiliyor
sa, bunda fiattan ziyade evsafın tesiri 

olacağı aşiklrdır. 
Makalenin diğer bir yerinde, müıtah

siller, patatesi mahallinde bedava satsalar 
bile nakliye ve tahmil ve tahliye ücret
leri yekftnunun, Marsilya patateslerinin 
sah~ flıtınd•n daha fazlıya baliğ olduğu 
yazılmalı:tıdır. Nakltye iicreti 21 para ol
dutuna göre lstanbulda ecnebi memleket 
patatesleri bu fiata veyahut buna 1stanbul 
limanında yapılan masrafların da ilAvesile 
hasıl olacak ezamf bir kuruşa sanlmalıdır ı 

ki, bu iddia doğru olsun. Halbuki bu pa
tatesler, nakliye ücretinin 26 misline sa· 

tılmaktıdır. 

Aynı zamanda bu mılômata nazaran 
Adıpazanndan lstanbula patates nakle· 
dilmemesi icap eder. Halbuki mevcut ista
tistiklerimtzden, Adapazanndan Haydar· 
paşaya küllt miktarda pat2tes nakledil
mekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Ezcümle 926 ı:enesinde 8.900. 927 
senesinde ise 10,500 ton patates sc\'ke· 

1 dilmiştir. 

Sanayi müzesi 
ı Sanayiia tarihten enelki de· 
! virlerden bu gllne kadar geçir
diği safahah tesbit için Mısırda 
btıynk bır sanayi mihesi açıla· 
cakbr. Mısır konsolosumuz Tnr
kiyenin de bu müzeye iştirak 
etmeaini temenni etmiştir. 

Birisi veremin korkunf 
bir eseridir 

İzmirde son hafta içinde ~~ 
intihar vak'ası daha kaydecJi!' 
miştir. Birisinin sebebi verelll~ 
diğerininki henüz anlaıılamalP"' 
tır. 

Verem yüzünden kedisini 61' 
düren genç İzmir asliye mabY 
mesi zabıt katiplerinden 1-1•~ 
Tahsin Beydir. Uzun bir ıı> ~ 
detten beri veremdir. Ser"', 
yoktur, bir deri bir kemik b 
line girmiştir. Kendini bekli~ 
ölüme bir çare bulamıyan bİÇ'. 
genç bir gece kendini ve~ 
den daha evvel öldürmğe h~ 
vermiş, babası ile kardeşi 11~ 
duktan sonra kolunun da111•f" 
kesmiş ve feci bir şekildeöltO' 
tür. 

ikinci intihar kadisesinin 1'~ 
banı da bir İspanyol artisti O·w 
Madam Hellidir. Ne old~ 
anlaşılmıyen bir bir şey i~. 
ve şedit acılar içinde ölmilŞ~ 

lntihann sebebini bir mek 'I 
la zabıtaya bildiren bu Mad~. 
artist ve Arap bir kocası ~• 

Bu akşam 
5lnemalar: 

Alkazar - Mülazim Ahmet 

Alemdar - Şehir uyurken 

Asri - Aşk yüzünden hırsıı kfll' 

Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlt 
Ekler - Son emri 

Elhamra - Parisli ~arkıcı 
Etuval - Esrarengiz suvart 

Majik - Müthi~ Aldini 

Melek - Brodvey kukla51 
Opera - Paris kızları 

Şık - Kanlı vasıyel' 
,_,. 1/ 

Bar ve Müzlkholl~ 
--------~Bekefi. 

Garden - Nandi Balet' 
Vantura ,-ıtt• 

Türkuvaz - Arlzona baleti r~' 
\'C Lıdına 
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liediye ve takdir varakası kaza
nan karilerlmiz 

iz mır 
:"- Koktryatıda Enle Hüseyin B. 

' I? - Karşıyalcada Muradiye sokak 
~t 8 dııt~ Fransız mektebinden Hüseyin 

llllk B. (2) 

'-il ~!8 - lzmtr Reşadiye altın taş ec
eelnde Nedt H6seyin R 
~ 1~9 - lzaıtr Reşadlre alun taş ec· 

taade l!'.nls HaS&ll B. 
~ 220 - Karşıyaktda Barbaros sokak 

0
' 9 dı BQtent Mehmet B. 

konya 
P'ilt ~ - Orta mektep talebesinden 241 

"el~ - Kız .Muallim mektebi 251 
'Rıza H. 

dt.ı ~ - Use ikinci sınıf A. şubesln· 
l?1 H, Faik Bl 

2's - Klllhık zade Ômer B. 
~"-....~ - Konya llsetl sıntf ı Almanca 
~den 310 A. Muzaffer B. 

loı ~? - Use birlncl sınıf şube B. den 
F tlırcttfn B. 

~ 228 - Mtıbtellt Orta mektebinden 
li. Muza.Her B. 

250 - Trabzon li.sesi 2 A dan 210 

M. Akif B. 
251 - Aydın orta mektebi sınıf 2 

den Lisan O mit B. 
252 - Ankara Yeni şehir Cumhuri

yet mahallesl akaretler sokak No 6 da 
Recep B. · 

258 - Ankara Yenişehir Müdafai 
MIIUye inşaatında başk!tlp Recep B. 

254 - Antalya Dumlupınar dördün
cü sınıfından Handan Vasfi R 

255 - Urfa Vatan mektebi sınıf 5-
ten 121 MelAhat M, 

256 - Elılzizde Adliye müfettişi 
Sezai B. oğlu Suat Sezai B. 

25? - Karaköy senbenO'l"a mektebi 
talebesinden Mehlika Refik H. 

258 - İskoç mektebi talebesinden 

Nahit Cevat B. 
259 - Bomonti Baban zade Nesli-

han Rical H. 

11 ... _~ - Sillede Eczacı Selimi B. ke--..._ Ptthöecceı H. •••••••••Tarife••••••••• 
~aşka vllAyetler i 1 Def•lık nraş JO i 

h - Kayseri eczayı baytariye de- : :ı • ,. 50 : 
~ıdtirü Şevket beyin mahdumu Na- : 3 • ,. 65 İ 
l!ııı&.-~ ~itztz muallim mektebi son : 4 • • r5 : 
' 277 Kazım Uğuz B. : lhttvaç kalmavın·ı : 
~~ - Çinede merkez ilk mektep : caya kadar ( azamt 

100 
: 

~~ sınıftan avukat Ahmet bey : 10 Jefa) il.f.n edil- : 
''1. Nazmi B. • 

Seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
Beyoğlu 2362. Şube acentesi: Mah

mudiye Hanı altında Jstanbul 2740 

Trabzon birinci postası 
( i Z M l R) vapunı 19 Mayıs 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle İnebolu, 
Samsun, Gireson Trabzon, 

' Rizeye gidecek ve Sürmene 
Trabzon, Tirebolu Gireson, 
Ordu, Ünye, Sams~n, İnebolu 
Zonguldağa uğnyarak gele
cektir. 

Hareket gUnü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
(ANAF ARTA) vapuru 18 

Mayıs Pazar 10 da Galata 
nbbmından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, F et
hiye, Finike, Antalyaya gide
cek Ye dönüfte meıldir iıke~ 
lelerle birlikte Dalyan, Mar
maris, Sakı:ı, Çanakkale, Geli
boluya uğrıyarak gelecektir. 

17 Mayıs Cumartesi Bozca· 
ada postası yapılmıyacakbr. 

dtt ~ - Çorlu ilk mektep talebesin- : mek üzere maktu : 
" 'lJıvtye Süleyman R : Abonelerimizin her Uç ayhQt için : a:n=:ı..-ar.:r.:mıor.am:::m=na."m:IDI 
~ 234 - Eskişehir Akarbaşı Dere : btr defaaı meccanen! : r Sadık zade biraderıar vapurtarı 

2 : için 5 er kuraş zammolunur. : 
~ B. numara 2 de Orta mektepten : 4 satırı geçen fllıılanu fa.Ela ~atın : 1 Kara den •. z 
ltht 35 -:-- Edime Namık Kemal mek· • • • • • • • .. • • • • • • • ••• • • • • • • • ~in beşınct sınıf talebesinden Mefharet Kiralık _ Satılık Muntazam ve Lüks püStası 
~ 236 H~ Ktitahya Pulat bey mckte- 1 İ N Ô N o vapMuruayıs18 
"lllden hadice Gıyash. Kirahk- Büyökada 8 odalı mobil-

\ 237 - Kütahya orta mektebi sınıf yalı hane Nizam ikinci Azaryın yokufU PAZAR günii akşamı 
~_128 İzzet Bekir b. o. 2 Galata, Doyçe Oriyentbak, Nafih Sirkeci nhtı-
,_ ~ zen---- ·ftttt'""lJl<i!'ftlffirT;!~e~~~Be~y~e~m~m~a~caa~t:.__...;;_~~~~.....; tıııtf 

4 
.. _ 

75 
E~-tn .. e .. h.1"01'fft... mmdaa luueketle Zonguldak, 

ucn Kiralık - Taksim kazancı -..me 1 bol S O O 
L 239 - Bu•azlıyan muallimi Celal r-v ne u, amsun, nye, r-
"' l•- " sokak Salih Zeki bey apartımarunın dört d G. G·· 1 İr "-..::--•tasUe Gazi paşa mektebinde 124 u, ıresun, ore e. aklı 
'-4.11 b ve beş odalı iki dairesi kir.alıktır. Hava- ' 

~A..... dar ve denize ne-ıareti olup ta'·sim mey- ve Rize iskelelerine azimet 
~ ~ - Kütahya belediye sıhhat t1. .:U Bekir Ef. mahdumu lzzet B. danına iki dakika mesafesindedir. 1 ve avdet edecektir. 
dtıi ~~ "J Eskişehir: Kuyumcular cad- Satım 1 Tafsilat için Sirkecide 

'4ı '1 da sayacı Hilmi B. ıı Mesadet hanı altında acenta-
Agttı ne,,- Hendek kaymakam Alp y akin · lığına mOracaat. 

243 :_ 0fsu Ç~ik B. azı m esı - Kullanılmış l . 
den 191 lsaıe klfthir Turan mektebin- Remington markalı Türkçe, lngilizce 1 Telefon: stanhul 2134 5 

244 - ~ Şe"ki H. klAvyeli. idarede ı ı numaraya müracaat :-. ::=±cmr.:::::::-.:::::::::--1=-.:::=..:::i 
~ 

235 
n'1cktıe Cumhuriyet mek· ı 

245 
Halit B. Muhtelif 1 ZA ViLB~ 

hiııden 
1
-
7 

Ordu İsmet paşa ilk mekte- · d 
4 Enise lbrahim R Hava parası yoktur - 1ki diilt- İstanbul Eytam ! aresine pey akçesi 

246 
_ ~Uhtellf kAn blr lokanta kiralıktır. Galata topcular; olarak tevdi eyledigım 720 lirayi natık 

'l\t No. Şa~ıbalide Haydar caddesinde tramvay caddesi Karakuş Haıu altında. 28 nisan 930 tarihti ve 100 makbuz 

24? ye Zeki H. Mabnazel Anjel _ Masal ve numaralı idare makbuzunu zayi ettim. 
't·~ -Mtllt müdafaa vekAleti hava Hükmü olmadığını il!n eylerim 15-5-930 
11.. ""i'Vhltın~ K al B hd K enjeksiyon mütehassısı. Taksim Feridiye 
""• D em · ma umu e- Kızıttoprakta Zahıt hey sokagında 

u. Fınn sokak No. ıo 
"'8~48 - Milli müdafaa vekaleti hava No. 1 Fehmi Haşim B. ( 275 - 36) 
b .... ~arh~nd K Mecbur Sünnetci - Fatihli Hacı 
'l'llt && a emal B. kerimesi Yıldız Y S t } k U .. ke}} f k k tıı. Hüseyin taşradan gelmiştir. Fatih tayyare a 1 1 m e ÖŞ • 
ıı. 249 - Çan kk piyanko itimat şubesi ittisalinde. Kuzguncukta Münirpaşa yoku-
~lf.t h a atede Ihsan b. oğlu ımnmnm-- b ~ lllHlllllHll tunda iskeleye eş dakika me-\r• l A - safede iki dönüm bahçe içeri-

! ayet daimi encümeninden: sinde kuyu, arabalık ve bahçıvan 
g_,_ baYUtp dr · · d odalanaı pmil on iki oda üç ~ Bf&. me eseıını~ üzerin e mevcut kurıunlar sablmak 
)'~ 11 hazıran 930 çarpmba gfinll saat on bire kadar müza- aalonu havi ve nezareti fevkala-

')e kon ı tu T ı· ı · deye malik 18 No. köşk sahlık-

v. u muı r . a ıp enn enciimene müracaatları. J A d · A hr. Derunundakilere müracaat. 
l ayet 8lffil encümeninden: /stanbal llçfltldi noteri Beyfendiye: 

tat. ~-~... medresesinin üzerinde mevcut ahfap aksamı sablık- Efendim, 
~ıı llliplerin 18 haziran 930 çarşamba günü aaat on bire kadar Ôtedenberi meyva halinde (I I) nu-
~eııe mnracaatlan. maralı yazıhanede kabzımallık yapmakta 

\
T •} bulunduğumdan bu defa m~ktir ya.ztha-

1 ayet daİffil enCÜffieilİilden: neyi terkederek Bahçekapısında Sanasar· 
1) yan hanında bulunan (40) numaralı ya-

latif ll~tı>ap medrese binası taşlanmn yıkılarak gösterilen yere zıhaneye nakletmiş olduğumdan eshabı 
laıe .. _~dibneai 25 haziran 930 çarşamba glbıü saat on bire kadar matlubun on beş gün zarhnda müracaat 
~ya konulmUflu. Taliplerin encilmene milracaatları. etmeleri zımnından keyfiyetin usulen 

b i!Anını rica ederim. 

.1:1.Jnıvali metruke müdürllig-w Ünden: Adres: Sanasaryan hanında 40 nu· 
marada Süleyman Abdi B. 

S tık d h
• • 15-V-930 

a ı ı O a ıssesı Dairede saklı ıslına mutabık olan 
llllJı işbu ilAnname berayf illn Vakıt gazete-

~ çekapıda Şeh Mehmet Geylini mahallesinde kömtircti aoka- sine gönderildi. 

tıct_ ~~p~ hanı derununda 34 numaralı odanın Hazineye ait al- 15 • V -
93

0 
~ .. I! vrt biuesinin bedeli dört taksitte ödenmek üzere 935 lira İstanbul Üçüncü noteri 
~ 1ll..,L__ (275-35) 
~ ...._...men ile 25-5-930 tarihine milaadif pazar gllnü ıaat lSte 
tt~t ltlretile ml21ayedeai mükarrerdir. Taliplerin % 7,50 hesabile 
)'-'' 

111 
~~buzlarile İstanbul Milli Emlak mildftriyeti Sabş komis

llracaat eylemeleri. 

VAKiT 
Tabı işlerini~ y_~e_a~. 

7 - VAKiT 16 Mayıs 1930 ~ 

Elbise münakasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Sandık hademeleri için yaptınlacak elbise işçiliği hakkında 

ihalei eneliye kararı keşide kılınmıf ve mayısın 17inci cumartesi 
gftnO saat on altıda kararı kat'isinin çekilmesi mukarrer bulunmuı 
olduğundan taliplerin fiah anlamak için levazım memurluğuna ve 
yemi mezkOrda liakal yüzde beş tenzil kılınmak Gzere komisyonu 
mahsusuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

..- KHDıK~f i~Kf lf UZf HlnOfKI 

l0~80l8 fi8Zİ00 ue ~IYlt Hile d80S SDIODU 
Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile lstanbulda 

bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 
meıhur Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gUn 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde mliaait ıeraitle, 
lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için 

verilebilir, müdüriyete müracaat olunması. 
M6.d'/1riyet 

Devlet matbaası idare 
komisyonundan: 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

2 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
4 

100 
4 
1 

1000 
23 
1 
5 
2 
2 

149 
9 
5 
7 
1 
2 
1 

Adet 

" 
,, 
" 
" 
" ,, 
• 
" 
•• 

" 
" ,, 
" 
" 
" 
H 

kutu 
Adet 

" 
" 
" Bobin 

Adet 
Kilo 
Adet 

" Kilo 
Adet 

" ,, 
" ,, 
" Adet 

" 
" 
" ,, 
,. 

Bedeli Mubammenesl Uste 
Lira No 

Galvano baskııı 
Sucenderui tulumbasile beraber 
Galvano teknesi 

« için motar ve diPııno 
« mum plikası 

Grafit aleti 
Galvano bakır kazan 

1000 

Galvano bakır prova tezgl]ıı 
Kurşun kabp galvayo banyosu 
Kurşun ve mum ocağı 
Lito makinesi Belçika Jalien marka 1500 
battal boyunda. 
Tipo. makinesi Ausburg ,, 
Motör A.E.G. (on beygirlik) 
Kabartma presi 
Kabartma prova teıgAbı 
Transport tezgihı 

Biiyük mak' ap 
,, toma 

Toma tarama kalemi 

2000 
400 
150 
20 
75 

90 
150 

25 
50 
80 

Küçük toma 
Plan ye 
Tahta kasnak 4 
(Hurdi) Cendere 500 kilo 17 5 

Kur•ınnlu kablo 100 kilo 25 
" y- 50 1 7 Su kazanı " 

Estrl çinko ve bakır klifeler 100 kilo 3 5 
(Hurda) Tel dikit .maJ?nesi 300 

Kart makinesı 10 
,, b • 35 ,, Çem er ve aaıre 

demir parmaklık1800ldlo 63 
Telefon santralı S 
Telefon manyatola 5 ,, 

,. Biaiklet pompası 2 
,, Bisiklet selası 1 

Lito taşlan ( MDstamel) 745 
Hurda varil 9 

" ,, 

1 

Hurda damacana 2 5 
Hurda pompa (lllks limbalan için) 10 kilo 35 
Eski çini soba 5 
Su geyci 2 
Hurda harik tulumbası S 

6781 60 

1 

2 

3 
4 

s 

6 

1 

8 

9 

Yukarıda ecnas ve envaı gösterilen 9 liste muhteviyab olan 
muhtelif hurda eşya ile kullanılmış makine alit ve edevat kapalı 
zarf usulile sablacaktır. Talip olanlann satılacak eşya ve ala.t ile 
şartnameyi görmek üzere hergün matbaaya müracaatlan ve yevmi 
miizayede olan 1? ~ayıs 930 pazartesi ~nü saat. 15 te usulü da
iresinde ihzar edilmış kapalı zarfla teklifnamelerıni ve teminab 
muvakkate uıakpuzlan veya banka kefaletnamelerini matbaada 
müteşekkil idare komisyonuna tevdi eylemeleri ilin olunur. 

Kacabey harası mü: 
düriyetinden: 

Ulu dağ yaylalannda sağılacak koyunlann ıOtleri kapaıı nrf 
usulile müzayedeye vazedilmiı ve 21 mayıs 930 çarıamba günü 
saat on dörtte Bursa baytar müdüriyetinde ihalesi takarriir 
etmiştir . Şaraiti anlamak istiyenlerin Bursa baytar müdüriyetine 
ve yahut hara merkezine müracaattan, ihale günü de pey akçelerini 
hamilen Bursa baytar müdüriyetinde hazır bulunmaları lüzumu ilin 
o1unur 

• 



<:a--ı.ı.. cıltan ~ •• r.-lertra lıllte. lıa'lılan mahfasclar 

Gueteyı gdadertlecck mektupları o üzerine idare içinse (İdare) ymyı 1 
alt sc (Yazı) işareti kon ıılmalıdır. 

••"-"--~!ana ••- ı..,...atı ırüacl,....,ots •elrhplara • ..,hnef ..,.ı.... 
\.., hı•ohmumiaa ,.. llhılann .. Gııclerfcabndaa lclare .... •aı delildir. ~ 

-= SAVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ -

MATBAA VE İDAREHANE: 
IST.ANBUL, BıbııU. .Ankara caddesinde • V .AKIT yUJtDU • 

__.... '4 
Tel. ım ( iDARE f~I) 111ı (YAZI l~LERI) Teı..afı VAICJT•...... = 

Dan tos Hasan diş Macunlarının En Mükemmelidir . ~ 
DANTOS dit macunu di.fleri 100 sene yaşatır, çüriimekten vikaye eder. Diılerl inci gibi beyulabr. Dit etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktan meneder ve dişlenn ar toı' 
kalan tefessühab ve Ufuneti izale eder. Diş ağnlarıoa, nezlelerine mani olur. Ağızda gayet lltif bir serinlik Ye rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her ıftt' 
haatalıklann sirayetine mani olur. Avrupada daima birinciliği alır ve birinciliği diplomalarla muaaddaktır. En biiyük mükafatı · İhraz eder. Alhn madalya ve nitanlar -:;ıır. 
Hasan ecza deposu. DANTOS dit macunu yerine baıka bir marka verirlene almayınız. ÇnnkO DANTOS dllnyanın en enfes mükemmel diş müstahzarıdır. 20 ku 

Devlet Demiryolları ilanları 
2452 ton meşe, gürgen, çam odununun kapalı zarfla münaka

aası 9 Haziran Pazartesi günil saat 15 te Ankara Devlet Demir
yollan idaresinde yapılacaktır. 

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

Talipler mOnakasa ıartnamelerini bet lira mukabilinde maliye 
ve muhasebe işleri reisliğinden lstanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedarik edebilirler. 

• • • Aşada yazılı malzeme pazarlıkla satan ahnacağın<lan taliplerin 
19 - 5 - 930 pazartesi günü saat 9 dan 11 1 - 2 a kadar ispatı 
vUcut etmeleri Ye fiat vermeleri ilan olunur. 

2500 metre Roberoit ( 20 metre 40 kiloluk ) 
6 adet Keçe şuasprese ( çinko silmek için ) 

10 Kg. Talk 
10 top Diki:; makine teridi 
10 kutu Makine kaqsülül 

21-2 m. Su fanilası ( şuasprese için ) 
5 tife Şuasprese eczası No 8 

[ Mahkeme ve icra ilanları j 
lstanbuL d<Jrdüncü icra dairesinden: lstanbul beşinci icra memurlutundan: lsta11bul 3üncü icra daires~"" 

Emil Fuat Efendinin llias Ressam Mahcuz ve satılması mukarrer Mahcuz ve furuhtu 111oP'~ 
Efendiye olan borcundan dolayı mahcuz ey eşyası 22-5-930 pertem be l 700 kıyye ve üç yüz ~ti 
olan Büyükadada Aziziye sokağında 5 k . h r Af' 
ve 7 numaralı maa bahçe iki bap hane· günü saat 12 den itibaren Kur- ·~~eh. mu ammene ı ~ 
nin 48 sehJmden ı 4 sehmi otuz gün tuluı caddesinde 27 numaralı Dımışkı malı kuru OzUdl ~ 
müddetle ihalci cvvcliyc müzayedesine apartımanda açık artırma ıure- halin 24 üncü cumartesi '{r 
vazedilmiştir. Hududu : dört tarafı tariki tile sablacağı ilin olunur. saat ondan on ikiye kac:t' j8 
Am ile mahdut kayden bilmesaha 660 (275 - 34) mişte Kuruyemiş çarıı~ 
arşın murabbaında arazi dahilJndc iki numaralı dükkanın 6oilD 
bap tahtanileri kArgir fevkanilcri yağlı Fatih sulh 3 üçüncü hu}cuk. hd-
boyah köşklcrdir. MüştcmilAtı etrafı de· l,.imü~indtn: 
mir parmaklıklı çifte kanıtlı demir kapı· Y edikulede Ermeni hastane--
dan girilerek zemini elvan çini ufak sinde 1 eylCll 927 tarihinde ve-
gczinti mahallinden her iki tarafı mozaik fat eden kuyumcu T elemak 
merdivenden yani sağdaki merdivenden Nazaretyan veledi Sergis 
7 numaralı köşke soldaki merdivenden efendinin vukubulan talep üze-
5 numaralı köşkün demir parmaklıkla 
müfrez bahçelerine çıkılır. MczkQr bah- rine terekesinin resmi tasfiye ye 
çenin dört tarafı taş dıvar ve üstü de- tabi tutulmasına karar verilmiş 
mir parmaklıkla muhatur. ve tasfiye. memurluğuna tayin 

MczkOr bahçelerin birinden küpcştesi edilen Sirkeci Kırzade han 14 
ahşap demir parmaklık korkuluklu No. yazıhanede avukat SUley
mcrmcr merdivenden zemini civan man Tevfik Bey huzurile müte
çini döşeli balkondur. Fevkanisl akip muamelelere başlanmışbr. 
buzlu camlı çifte kanatlı kapıdan met- MOteveffanın alacaklı ve borç
hale girildiktc zemini ahşap pir sofa 

artırma ile satılacağındao 
lerin yevm ve vakti m 
mahallinde hazır buluna 
muruna müracaatları ilin _j 
lstanbul ikinci icra memur~ 

~lahcuz ve satılması mu~J 
demir kasa ve yazıhane eşyası it': 
salı günü c;a: t 14,30 dan irl-r,;I 
cancılarda Yusufyan hanında •" 
ma suretile saalacağı ilan olan~ 

(~ 
Fatih Sullı i'çincli hukuk lzd~ 

4 adet Bilyah yatak ( Krokisi mucibince ) 
60 m Yangın tulumbası için rakorlu alıcı 

lulannın alacak ve bor çlaranı lastik boru üzerinde birinci katta üç oda ve camc-
klnlı merdiven başındaki ufak gezinti ilin tarihinden itibaren bir ay 

Şehzadebatında Balab .. 1 
mahallesinde Yeni soka~ .J 
mütevaffa sadık Bey ter,, 

ait Bulunan 3 No hane I 
mece açık arbrma usulile ~ 

55 x 65 m/m 
... kilo 
..• kilo 

1000 ı g. 
10 adet 

Kurşun lavha 5 mim { 1 
" ,, 10 mim 

mahalli üzerinde bir kiler ikinci kata içinde mahkemeye müracaatla 
metre arz (50) metre tul) merdivenle çıkıldıkta keza mcrdıvcn başı kaydettirmeleri ilin olunur. 275-44 

10 " 
2 Kg. 
3 " 
1 " 
1 adet 
1 
1 " 

" 

Arap sabunu ( yerli ) 
Toprak kepçesi 

" 

İki taraflı .... _~.. uc:slcre laması 20 x 300 
Matbaa hurufatı ( Kurşun anterlin ince ) 

,, ,, ,, ,, kalın 

" 

,, ,, on puntoluk dört köşe başlık (kadars) 
Kontinantal yazı makinesi tamiri 
El arabası demirden 
Benzinli havya 
Wese, Eisenbeton Tabellen 
Löser, Bemessungsverfahren 
Mörsch, Eisonbeton 
Kersten, Eisenbeton - Brüçken 
Hütte ( Fransızça ) 
Förster, Taschenbuch für Bauingenieure 
Suter. Metbode der F estpunkte 
Probst, Vorlesung über eisenbeton 
R. Otzen Handbililionthel.: fUr Bauingenieure 
Sömtliche Bande mit ausnahme von 
iV Teil 1. 2. und 4 Band 
Sarrasın • 
Oberbeck, Taschenbuch zum abstecken von 
kreisbögen. 

Saat 111-2 dan sonra fiat kabul edilmez izahat almak isti-
yenler cumartesi, pazar günleri mübayaa kısmana müracaat etme
lidirler. Yerli olan aksam için iştirak edecek taliplerin nümune
lerini beraber getirmeleri numunesiz vuku bulucak teklifabn 
kabul edilmiyeceği ilin olunur. 

Karacabe11 Harası müdüriyetinden: 
Hara hayvanatından ( 3 ) kısrak ve bir yaşında ( 10) tay ile 

(50) manda ineği ve ( 50 ) döğe ve ( 30 ) erkek malak 26 mayıs 
930 tarihinde Karacabeyde açılacak panayırda ayn ayn ve aleni 
mOzayede ile satılacağından talip olanların yevmi mezkfırde Kara
cabeyde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Şehremaneti ilanları 
Kadıköy dairesinden: Göztepede itfaiye garajının bulunduğu 

sokağın maa tesviyei turabiye mllceddeden inşa olunacak parke 
ve idi kaldınm ameliyab 18 Mayıs 930 Pazar günü saat on 
birde pazarlıkla ihale olunacağından taliplerin yevmi mezkfırda 
daire encümenine mllracaatlan. 

Kadıköy dairesinden: Tesisab şartnamesine tevfikan Hazira
nın on beşine kadar ikmal edilmek şartiyle Kalamışta bir veya 
iki ıene müddetle banyo ettirmek hakkı 20 Mayıs 930 Salı gOnii 
saat 14 te pazarlıkla ihale edileceğinden taliplerin meçkfır gftn 
ve aaatta daire encümenine müracatlan ilin olunur. 

Şehremanetinden: icra edilmekte olan Kanalızasyon dolayi
aiyle 18 Mayıs 930 tarihinden itibaren Nuru Osmaniye civarında 
Serveti Fünun matbaası ile Vezirhan arasında Sinanpaşa ve mek
tep sokaktan ile Bezciler sokağının bilcümle vesaiti nakliyeye 
ka alı bulunaca., ı ilin olunur. 

camckAnh olup bir sofa üzerinde bir 
helA üç oda vardır. Gerek sofada gerek 
odaların denize nazır cihette balkonları 
vardır. 

Zemin kanna inildikte zemini umumt
yetle kırmızı çini döşeli bahçeye mcd
hali bulunan taşlık ttzenndc · merd!Ven 
altı bir kömürlük bir halA yan bahçeye 
medhali bulunan sabit kazanlı ocaklı ma 
müştemilAn çamaşırlık zemini rütubettcn 
muhafaza için ahşaap döşemeli bir ye
mek odası maa müştcmillt muntAzam 
alafranga ocaklı mutfak ve bahçede sah· 
rnıç, ayva, kaysı, erik gibi eşçan müs
mirc çam ve sair zinct ağaçlan olup de· 
runündc 7 numaralı köşkte Bolu mcb'u-
su Falih Rıfkı bey scnc\1 350 lira ile 
İki scnedcnbcri kiracı olduğu ve 5 No. 
köşkte tüccardan Sudi bey keza ild se
ne müddetle kiracı olduğu evde bulu
nanlar tarafından beyan edilmiştir. 

1 Jiç bir tarafı muhtacı tamir değildir 
köşklerin dahil ve harici yağh boyahdır. 
Alt kat1an kArgir üst katlan a~şap ye
dişer odayı muhtcvı oluJ> her ikisinin ta
mamının kıymeti mühammencsi ı 5000 
liradır. Talip olanların kıymeti muham· 
mcnesinin °1o 10 nisbetindc · pep akçe· 
!erile beraber 928-5790 dosya numara
silc 21-6-30 tarihinde saat 14 den 16 
ya kadar bizı.at veya bilvckAlc müraca
at eylemeleri ilAn olunur. (275-37) 

Dr.A. Kutiel 
Efrcnci ve cilt ha!!talıklan miltcha8!1111 

Karakôy börckç~ Fırını eırannda No 34 

Vslt,üdar biriltd sulh hukuk maııkeme
sinden: Nesibe hanımın Fahriye hanımla 
ınian ve müştereken mutasarrıf oldukları 
Usküdarda Kazasker Ahmet efendi ma· 
Jaalluinde Salı sokağında atJk 9 cedit 
13-14 numaralı Ye bir tarafı Hatice ha
nımla İbrahtm efendinin menzili ve bah
çesi 1 ve Hacı Y akup Arif efendi ve Ali 
Rıza efendi ve Osman reisin arsaları ve 
tarikifo mahdut maahahçc bir bap ha· 

nenin kabiliyeti taksimiycsi bulunmadı
ğından furuhtilc csmarıı hasılasının hisı1e-
lcr nisbetindc tevzi ve taksimine mah-
kemece karar verilip erbabı vukuf tara· 
fından 1800 binsekizyüz lira kıymet tak· 
dir edilmiş bulunan mezkQr hanenin bil
müzaycdc füruhtu talep edilmesine bi-
naen bir ay müddetle mevkii müzayedeye 
vazedilmiş olduğundan bu husu~ta fazla 
malOmat almak isteyenlerin evelemirdc 
mahkeme kalemine ve satışa iştirak et
mek üzre dahi 19·6-930 tarihine miisa
difperşembc günü saat 14tc Üsküdar bi· 
rinci sulh htkimliğine müracaat eyleme
leri illn olunur. 

Jsta1ıbul ;J,.inci icra memur/uf un
dan: 

Bir borçtan dolayi paraya çevrilmesi 
mukarrer 

0

mincrva marka hurda otoma· 
bil 25 · 5 - 930 tarihine müsadif pazar 
günü saat onda beyoğlunda Şişlide bul· 
ğar çarşışında izzet paşa sokağ'ında 53 
numaralı ğırajda açık artırma suretile 
saulıcı~ndan talip olanlar~n 930 - 795 

dosya . numarasını müsteshiben ycvm ve 
saatı mezkQrda mahallinde hazır bulu· 

EYİ ' BİR VALİDE 
EvlAdının :;ihha•ini dl1~0nen, her 

·hangi bir rahatsızlık sebebile zaif 
düıdüğünü gören. bu mQnasebet
le ka~sıı kalan. iıtibasız bulunan 

. çocuklımna litif. leuetli ve m~· 
~eınhıc1 bir ku•vet i1'ca. olan - . 

en·otelfatos 
\•ermelidir • · Hı:r ı:ua11ı:de bulunur. 

lığa çıkarılmıştır. Hane, ;;~ 
katta bir odun ve kömtır / 
bir hali ve birinci katta iki' 
bir uf ak sofa ve 2 inci katti f. 
ve bir sofa ve bir balidd ~I 

ret olup yeni ve kir~/.: 
bir miktar bahçeyide b'JİI. 
Birinci artırmada 2225 ~ .ı1 
talibi uhdesindedir. İkinci ':J 
ma ve kat'i satııa [ 8 ] b'f 
930 tarihine müsadif puat 1f 
saat 16 da icra edilecektir• I 
lip olanların yüzde on pef 1 
çelerile tayin olunan ~.J 
saatte mahkemede hazır bO" 
malan ilan olunur. (275-451 

Sığır eti 
Koyun ve keçi 
Tuz 
Üzüm 
Şeker 
Sabun 
Kırmızı 
Zeytin 
Gaz 
Odun 

biber 

Azami ~ 
15000 ı~ 

eti 12000 l 
3500 
3000 

ısoo ıııı 
1500 ~ 

=,~ 1800 
160000 

Bitliste !.~!n~ j~ 
mektebinin haziran 930 t ~ 
1 ağustos 931 nibayetine..t;/ 
on beş aya mahsus r"~ 
cins ve miktan yazılı oO ~ 
erzak 1 mayıs 930 tat~ 
itibaren münakasaya lı~ 
münakasa3lmayıs 930 cll "'/. 

saat 14 te Bitlis jandaflll' J 
tebinde yapılacaktır. ~t. . e 
mezkur mektep mndtırıY 

~vzj olunur. (274-53) • 1, 
T .. .. . h. .d resttl"':J utun ın ısar ı a ·&'J 

1930 senesi için haziran 1P
0 i~ 

tütün bayilerine yeniden tezke~; •:: 
mübaşeret olunacaktır. ı48!S t' rcllı r. 
hükmünce tütün ba)iliğl .içirıdt~~ f 
kını haiz ve bizzat bayilık e e ·oJll 

· ·ınlefl·: .ti harp malOlleıi \'e şehıt yetı ııı' ; 
ziran dan evvel arzu cttılderl uıer' fi 
bayilik için tezkere. ~1m4dıreP ~ 
istida lstanbul tütün ınbısar~IAn oJııl' 
müdürlüğüne müracaattan 1 

Meı ul müdür : Re 


