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ya a 
Fevkalade güzel yeni bir 
romana başlıya.cağız 

Bun un İ$mini vann öğreneceksiniz! ---· .. 
!>ün M. mecclisinde hararetli ııııünakaşalar oldu 

19 MAYIS 
Büyük Gazinin Anıdoluya 

Samsundan ilk ayak bastıAı 
bu günü tebcil ve hürmet hl•
lerile hatırlıyoruz . Bu gün, 
19 mayıs 1930 Türk İıtik-

161 ve inkılAp t~rihinln temel 
noktası olan bu büyük günün 
yıl dönümüdür. 

Maarif ve lktzsat bütçeleri göril$illürken 

Bazı meb'uslar mühim 
tenkitlerde bulundular 

Besim Atalay Beyin, muallim ihtiyacı ve liman 
şirketi hakkındaki sözleri alkışlarla karşılandı 

sene bir tane daha açacağız. 
Verem mücadelesi çok paraya 
ihHyaç göstermektedir. 

buyUk Erklnı harbiye Reisi mllşilr r evzi Pş. H:z:. nin bil yük 
qtı "Hammefendi ile Erkanı harp binbaşısı Şefik Beyin evvelki gün 
'ada niklhlandıklarını ve bu mes'ut cemiyette Gazi Hz. nin 
de buJundukJannı yazmıştık. 

lstilA facialarile inletll
mek, mahvedilmek istenen 
koca bir millete Gazi Mustafa 
Kemal bu büyük günde reis 
olmuştu. Bugün Gazisi ile bah
tiyar ya'tıyan koca millet, a
radan geçen küqük müddrt 
içinde en büyük muolzele,. 
tarihini yaratmıt bulunuyor. 

Ankara, 18 [Telefon) - Mil
let Meclisi, bugün öğleden son
ra toplanarak Sıhhat ve içtimai 
muavenet, Maarif, Adliye, lktısat, 
Nafıa, MiJJi müdafaa bütçelerini 
tetkik ve kabul etti. Müzakere
ye yarın da devam edi'ecektir. 
Sıhhiye vekili izahat veriyor 
Sıhhat bütçesinin müzakere

sinde sorulan bazı suallere ceva
------""~--ıiiıliiiiiiııiııiııiôı"'-" ....... ~~ ben Sıhhiye vekili şu izahatı 

Çocuk vefayatı hakkındaki su
ale gelince, yapılan tetkikat ne
ticesi bize ferah verecek vazi .. 
yettedir. Bizde çocuk vefeyab 
yüzde on beşi geçmemektedir. 
Bu hususta bir fevkaladelik 
yoktur. 700 kadar diplomalı 
fenni ebemiz vardır. 

Ankara muhabirimiz bu şen toplantının bir resmini gönderdi, 
\enınuniyetle dercediyoruz. 

Amerikan tayyarecileri 
Bugün şeh imize ge iyorlar 
Tayyare cemiyeti misafirJeri karşılıyacak 

Bu ak~am ~ereflerine bir zivafcf var 

Buglln 4 Amerika tayvaresinden olmamış gibi programını ikmal 
rnUrekkep bir heyet Şehrimize etmiştir. Bunu seyreden bin-

10JO .sene~fnde f(Jrkiyenln 
en .s-flrllill ve en difzgiJn 
y.uı v•zan daktilog

rafı 'lcimdir1 

Daktilogr-;f hanımları 
bu ciddi ve cazip 
müsabakaya davet 

edi .. oruz 

decc::L.u, .• Du zı t 
Silrat m6sab4kaJında k4· 
zanan daktilografı, 19JO 

~D-l~J~IQ8D'Ll,~.saı~~· ! edip 
geçen macerayı ertesi gün gaze· ltendt!line lııvmetli bir 
telerde okumuştur. hedtve vereceğiz 

verdi: 
"- Verem mücadelesine ge-

çen sene baıladık. Tetkikatımız
la veremin büyük ıehirlerimizde 
olduğu kanatine vardık ve iki 
dispanser açtık. Bu dispanserler 
tedaviden :z:iyade veremin sira
yetine mani müesseselerdir. Bu 

Umumi sıtma milcadelesine 
imkAn yoktur. Bu, memur, mal
zeme ve teşkilat meselesidir. 

Maarif vekilinin izahatı 
Maarif blltçesinin müzakere

sinde vekil Cemal Hüsnü B. 
şöyle dedi: 

(Alttarafı 2 lnd sayıfamızdıı) 

Kadınlar yeni bir mesele çıkardılar 

Erkekler mi fazla yol yürü· 
oksa kadınlar mı ? (k~rtiı-Rayt) tayyarecilik grubu 

t,rafından tertip edilmiş olup f tçeıı sene bir Türk hava 
eyeti tarafından Amerikaya 

::'~i olan ziyareti iade mahiye-

Amerika tayyareleri ya bugün Matbaamıza müracaat 
ve ya Ankaradan . avdetlerinde ediniz 1 

lstanbul üstünde uçuşlar yapa
caklardır. 

Dünkil refiklerimizden biri 
kadmlann da erkekler gibi yol 
parası vermeleri lizım gelip gel
mediği hakkında bir tetkiki 
neşrediyordu. Bunda Kadın bir
liği azasından bir hanım kadınla
nn erkeklerden daha az yol 
yürüdüklerini ileri sürerek er
keklerden alınan verginin kadın
lardan da istifasının doğru 
olamıyacağını iddia etmkte idi. 

sabittir. Erkek itine bir defa, 
gider ye ak~am Osttl çıkar, hal
bu ki kadınlar gilnlln bazı saat-

lllı de haizdir. 

re~~eri.ka tayyarecilerinın ziya
dahil •kışehir ve Ankarada dahi 
kada :lduğu halde bir hafta 
on ·k- evanı edecektir. Bugün 
taf 

1 
•ye doğru tayyareciler Ayas

ı. a~osta Türk tayyare cemiyeti 
l'~~.ndan istikbal olunacak ve 
ta 1 

•Yede bulundukları müddetçe 
YYare ce · . . . f' · l CakJ mıyetımn mısa ırı o a. 

at 1.ardır. Bu akşam Perapalas 
e ınde A "k ·1 . ltr fj merı a tayyar~cı erı 

hı.ıle ne tayyare cemiyei:i lstan-
k· .. ıubesi tarafından yetmiş 
lfılık bi.. . f t ·ı k . .. zıya e verı ece tir. 
~ ~.rnerika heyetine binbaşı ki: vınhol riyaset etmektedir. r, !et ıneyanıoda bulunan mü
q 'tlrn Dultil san'at noktai na-
rında A 'k . t, n merı anın en bırinci 

c~~~recisidir. Amerik tayyare-
iınde « Aslann ası » diye 

~•tuttur. Mülizim ( Dultil) in 
}~acılık hayatı insana efsane 
~1Ye .. 
raı gorünen heyecanlı mace-
(1\.;rla doludur • Geçen sene 
tq! l\'lent) te yapılan tayare ya-

arında ( Dultil ) yapacağı 
l>rogr 
b· . 81llı muayyen zamandan 
ır az 

tek evvel kendi kendine 
Ya tar etmek üzere uçuılar 
~rnı.,, bu esnada tayyresi par
" aııarak paraşütle yere inmif, 
" sa · .. nıyede saatine bakarak 
·tanı~ 
ıeld·~ P~ogramda kendi zamanı 
t.Yy •ğ1nı anlayınca diğer bir 
~reye atlayarak hiç bir şey 

ı\. .• 1 

nkarada bir yangın 
~nlcara, 18 (Telefon) - Er
likte~ ıne~'usu Asım Beyin Et
t.lıd evı yanmıştır. Ev sigor-

ır. 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
Yanlış 

Her fırsatta inkılaptan ve teceddüt
ten bahsediyoruz. ·Sonra da ..• 
Türk tabii himaye ve teşvik görnıelidir 

Tabi Semih Lütfü Beyin fikirleri 

Münevverlerin ve maarif işle- düşünüyor: 

rile meşgul olanların . « Sühulet• - Söyle.ıecek neler yok ki .. 
kütüpanesini bilmemelerine, sa- diyor. Sonra zevkle sıralanmış 
hibi Semih Lü'-''\ beyi tanıma- üç kitap duvarı arasında fikir-

malanna imkan lerini anlabyor. 
yoktur. Diyor ki: 

Semih Lütfü - Kitap o-
Bey harf inkı- kuma vaziyeti 
labınl.adD sonra karıısındn me-
da işlerine faa- mnun ve mOs-
liyetle devam terih durmak, 
eden, belli bat· lüzumundan faz· 
lı b.r gayretle la nikbin olmak 
raflannı, vitrin- demektir. Şftp-
lerini yeni eser- hesiz ki evveli 
lerle ıüsliyen iktısadi buhran 
tabi leri miz den sonra da baJkı-
birisidir . Tabı ·mwn yeni barf-
ve neşir ilemin- !erimize tama-
de titiz bir iti- mile alıımamış 
naya ve uzun olması yüzün• 
bir tecrübeye Semih fAt}1f B, den okuyucular 
sahip ve tabı jşJerfnin sadece nisbeten azalmııbr. Çoğalmasını 
bir ticaret işi olmadığına, bir temenni edenlerle beraberim • 
fikir ve zevk işi de olduğuna Şimdi ikinci suale gelelim; 
kanidir. Suallerim üzerinde biraz ( Alt tarafı 6 ıncı şayıfamızda ] 

Kadınlar mı fazla yol yürür
ler, yoksa erkekler mi! Kadın 
birliği azası olan muhte.rem 
hanımefendi bu suretle yem ve 
canlı bir mevzua temas etmit 
oldular. 

DUn bu işlerde en doğru sö
zü söylemeleri lizım gelen muh
telif zevatla görüştük. 
Bir .seyı 6. $ef er et diyor ki: 

Şehremaneti erkAnından sey-

H11lredllmeal IAzım gelen '1'.eaele: 
hangisi fazla yol yürüyor 't 

rüsefer işleri ile alakadar bir 
ıat diyor ki: 

- Hayatla mücadele için er
keklerin kadınlardan daha çok 
çalışması ve daha çok sokağa 
çıkması tabiidir, fakat düşünme
lidir ki ekseri erkeklerin vazifesi 

... 
Halledllme$l lctzım me$ele: 
hangisi fazla yol JJÜrÜJ1or l 

terinde hemen sokaktadırlar. 
Bir kunduracı diyor ki 
Diğer taraftan kunduracılar 

cemiyeti reisi Süleyman bey de 
bu iddiayı teyit ederek ıu izahat 
vermiştir: 

- Biz lstanbulda 200,000 
k~dın iskarpini yapıyor ve bir 
senede bunları satıyoruz. Halbu
ki erkek kunduralannın satışı 
bu miktardan daha azdır. Artık 
kimin daha fazla eskittiği 1e 
binnetice yollan bozduğu anlaşı
lır. 

Bir eczacı diyor hi ı 
Beşir Kemal eczanesi sahip

lerinden Cevat bey de fazla yol 
yürüyenlerden ve dar ayakkabı 
giyenlerde hasıl olan nasıra kar
şı sattığı ilacın daha ziyade ka
dmlar tarafından istimal edildi
ğini söyliyerek: 

- Kadınların her halde nasır 
ilacına olan ihtiyacı erkeklerden 
daha çoktur, demistir. 
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Müttehit Avrupa 
Briyanzn projesi hükü-
metlere tevdi olundu 
'lu muhtıranın üç faıhnde 

neler var? 
Atina,18 (Husmt) - Buradaki Frıınsa 

sefiri l\J. Simon Amerika cemahiri müt
tehidesl gibi bir Avrupa heyeti müttehi
desi teşkili hakkındaki l\I. Briandın 

projesini Yun.n hariciye nezaretine tevdi 
etmiştir. Bütün cihan payıtahtlannda 
neşredilecek olan bu muhtıra 16 büyük 
sayıfadan mürekkep olup üç fasla ayrıl
mıştır. 

1 - Hirinci fasılda bir mukaddime 
mevcuttur. Runda bu projenin tertibine 
sııik olan efk:ir ve mülAhazat izah 
edilmektedir. 

2 - ikinci faslında devletlerin cevap 
\'ermeğe davet edildikleri sualler mev
cmnır. 

3 - A vrupanın bir heyeti müttehide 
şeklinde icra); faaliyet etmesini icap 
ettiren sebepler ve fikirler izah ediliyor 
ve muhtelif hükumetler 15 temmuz 1930 
tarihinden rnul addcm proje hakkında 
fikirlerini bildırmeğe ve sorulan ~uallere 

cevap vermeğe davet ediliyorlar. 

Hint bülbülü 
istiklal miicadelesini 

kuvvetlendirınyie 
çall$zyor 

Dahara~ana, J 7 ( A. A. ) - Madam 
I\'aydu tuz fabrikalarına hücum hareke
tine başlanmadan evvel istiklAI mücade
lesini bir kat dnh:ı kuvvetlendirmek için 
memleket dahilinde bir devir seyahati 
) apacaktır. i\1adam Naydn evvel! Shola
pur'a gidecektir 

Bombay. 17 ( A. A. ) - Riri JOO 
di~eri 4-00 gönüllüden mürekkep 2 grup 
Bombay ci\arındııki rnı. faLrikalannı ele 
geçirmek için yola çıkmışlardır. 

e o 

Komünizm 
Fransız n1üsten1lekelerin

de tevessü ediyor 
Ma.rsilya. 17 (A. A.) - Cümhuriyet

çilcr birliği kongresinde meb'us M. Ta
ittinger Frans ı z müstemlekelerinde Sov
yetlcr tarn fından yıpılmnkta olan propa

g-e.nda meselesini onaya atmıştır. Hatip, 
geçenlerde Yenbay'da çıkan hadiselerden 
bahsederek Fransanın uzakta bulunan 
müstemlekelerinl ana vatandan ayırmaya 

çalışmaktan vazgeçmesi için Moskova 
hükt\meti nezdinde yeniden bazı teşeb
büslerde bulunulmasını, aksi takdirde 
siyasi münasebetlerin katediieceğinin ken-

disine bildirilmesini tavsiye etmiıtir. 

t930 

L YAK•ırr- TıLc.•••va!!~~r:.:tJ fls~er oloco~ıor mı 1 
Kadın birligi reisi kB" 
dmzn asker; olmasıns Maarif ve İktısat bütçeleri görilşülürken 

Dün M. Meclisinde bazı meb'uslar taraftar 
Yol vergisi de vermekti" 

mühim tenkitlerde bulundular ka9mıyaoıklar tıD 
Kadın, erkek gibi h•!!..,. 

her şubesine girdi, ID......-- · 
Üst tarafı ı lad sayıfamızdadır hocası yapacağız. Muallimlerimiz oldu. Tebrik ederim. Bir taraf- memur, avukat, doktor, W: 

«- Bütçemiz geçen senekin- biç şüphesiz nzifelerini kudret- tan da heyeti vekileyi maarif oldu. Belediye kanuna ela _..li. 
den fazladır. Bu zammın bir le, muvaffakıyetle yapmaktadır- bntçeıine zam yapmakla şayanı dınlara intihap hakkı ~ 
kısmı yeni muallimlere ve ecne- lar. şllkran buluyorum. Vekil 8. bize Yakında meb'ua da ola~ 
bi mütebassıslara verilecektir. iki sual bir haylı faydab maUimat verdi- Bunların hepsi iyi, mlik~ 
Geçen sene 125 ıehir, 65 köy Ağa oğlu Ahmet B. (Kars) - ler. Ben biraz talim ve terbiye- Fakat bir ılSz vardır. Her IP"sf-
mektebi açtık. Talebe adedi Vekil B. in sözlerinden memnun den bahsedeceğim. Arkadaşım tin bir knlfeti var, derler· ~ 
mütemadiyen artıyor. Geçen ae- olduk. Fakat memlekete ilmi terbiye hakkında bir sual sordu. kekler eskiden beri h~, 
neki talebe adedi evvelki sene- getirecek, ilim doğuracak darUI- Vekil B. Efendinin cevabı naza- mevkidedirler. Fakat erk-..ırt' 
den 17,770 fazladır. Bugiin eli- fünunumuz yetim bir vaziyette ridir, ben kendilerinden ameli nail olduktan bu nimete ~ 
mizde 13 bin muallim mevcut- kalmıştır. Bu darülfüııun biltün neticeleri hakkında malümat rica bil yol vergisi verirler ve 
tur. Bunun 5634 tanesi muallim bu irfanın menbaı olacakbr. edeceğim. Acaba gençlik ideali, olurlar. ~ 
mektebi mezunudur. Memleketi- Vekil Beye soruyorum. Bu aç temayilln nedir? Cemiyetçilik se~;:.~:e k:1t:Li.~~d ~ 
mizde mevcut çocuklara nazaran ve perişan ilim ordusmıun zabi- mi, ferdiyetçilik mi daha ziyade kellefiyetlere tabi olacaklat_~ 
okutmakta bulunduğumuz çocuk- tanını diltfindüler mi dütünme- inkişaf ediyor· Tabii bu bir kanun JJJt:fV 
ların nisbeti yüzde otuz üçtür. diler mi? diişlindülerse n~den Bir de yapılan masraflarla ab- sidir. . ~ 
Komşu memleketlerde Bulgaris- bunları Barem kanununa göre nan neticelerin mukayesesi ne- Bu ıekilde bir kanun bl"":'. 
tanda bu nisbet yüzde yü7, Yu- terfih etmediler? dir. Darillfnnun milderrislerin- mevzuu basolmadan, ~ 
nanistanda 98, balyada 87 dir. İbrahim bey _ irfan hayatı- den de bahsetmek isterim ve kadınlar bu meseleler etr~ 
Türkiyede bir muallime 30 - 36 mızda muayyen bir terbiye ais- vapılacak ıslahattan evvel bu ne dlişünfirler diye merak ef' 
talebe Bulgaristanda 47, Yu- temi "Yar mıdır? Şekli nedir? müderrisler de yemek istiyor- misiniz? • 
nanistanda 59 talebe düşüyor. Maarif vekili _ Bir memle- lar. Bu zamanda memurlann İşte askerlik ve yol ~ 

maaşlanna zam vapılmı"'ken bı"r meseleleri hakkında Kadın ,,b~ Bu nisbetin aleyhimizde olma- kette güzide denilen sımfın e- ~ T .,,, 

sı inşaatın noksanlığmdandır. hemmiyeti ihmal edilemez. Bu sı- milderrisi 80 liraya aç çahıbr- reisinin muhanlrimize .ayl 
M 1 k ik d mak dog-ru mudur? fikirler·· eme etin . tisa i vaziyeti nm darülfünunlar temin eder. L ·f B ki H 1 
inkişaf ettikçe ilk tahsil de ar- Darülfünunumuzun ıslaha muhtar Mesleki mektepler meselesi iti e e ·r · diyor~-= ıJ 

k Ort k d ~ için sabık maarif Yekı'llerı·nden - Kadınların asker o~ taca br · a me tepi erimiz e olduğunu da darfilfünan profö- na taraftanm. Fakat bu nıuV. 
4443 talebe vardır. İlk tahsile so .. rlen· tesbit etmı'•lerdı'r. ibra- Hamdullah Supbi Beyefenidnin d .. •f d k dı-,,.,, 

T litif ve tannan ıesi hali kula- es, vatam vazı e e a ~.t 
nisbetle orta tahsile devam him beye gelince, evet muayyen cephe gerisi hizmetlerinde ~ 
edenlerin nisbeti yüzde 8 dir. b hlik b ğımdadır. Meslek mektepleri in- d d.lm • b d f 

ir a "' 'f'e ter iye sistemimiz kitafta imiı. Halbuki benim tet- am e ı esı, astaneler e 
Bu nisbet Yunaniatanda ylizde vardır. Bu, doğrudan doğruya lıştırılması, lazımdır. ~ 
16 dır. Bugün orta tahsı"limı"zı· k k kiklerime göre gençlikte ikbsa- Y l · · ı · layi olara , çocuklann iradele- d" d.. .. 1 d o vergısıne ge ınce: WI 
temin eden feragatli ve deg-erli 1 uıunce er az ır. sahibi olan, çahtan, par•-:J.."' 

rini kullanarak iyiliğe doğru git- acaba bu ilcbaadi terbi ..... •• , ~'-
muallimler araaında ta-bıyelen· 1 "· ..,..,. .. _ -'611ula..ua 7 -1 • ·.ı.ııı .... me erine matuftiir.~---r-~ • tt d. B. ·h h r 
icap edenler de vardır. 1761 orta nzıye e ır. ır tan ocası vermeleri icap eder. ~ !IAe 

h 1 lli 
Bu sırada Rağıp bey ( Zon- glduğum İçin liseden gelen ta· vergiye de, söyledig-im ıe" 

ta si mua ·mimiz arasında yal- guldak) Ankara Gaıi muallim 
nız 680 yüksek tahsil go 

.. rmil• lebede yaptığım tetkiklerde bil- taraftarım.,, 
T mektebinin maarif yüzde onla· b T k ----~---

muallim vardır. Mesleki tedrisat d ld hald d assa ür tarihi. Tnrk cogra- Du·· nyanın en ku .. ~u~ rm an yapı ığı e ne en fiya11 hakkındaki malümab Y 

inkişaf halindedir. Bu mektep- orta tahsile tahsis edildiğini çok zaif buldum. Bir misal arz- tayyaresi :f 
lerde rağbet artıyor. Darillfiınun- sordu. B 
da bu sene 2363 talebe vardır. Vekil bey. orta tahsil ilk tah- edeyim. Londra, 17 ( A.A ) - o ' 
Liselerden çıkacak talebe ile silin bir muakkibidir dedi. Son Buhara ve Hıyve banla- Brooklanda bir tayyare 1 ~ 
Darülfünun daima takviye edi- Yusuf Ak9ora Beyin beyanatı nmn isimleri kimdir? diye sor- ytapılmıştı3r.000Gaye~ . k.nçn=3~ dum. Talebem içinde bir tane ayyare seyırcının & .r 
lecektir. Bu sırada Yusuf Akçora B. d k ü k. e" bilen olmadı. önün e ço c ret arane v L' 

Geçen senenin en mühim ha- k.. süye çıkarak co .. yle dedı· • l t ki t a P" ur Y • Bir ıeı - bizim içimizde de yısız uçuş ar ve a 8 8 nı~ 
disesi olan yeni harfler inkılibı Evvela"' adetim -e~hı·ıe k t1 · t Dün 

- • T bilen yok, merak etme!.. re e erı yapmıt ır. b'1 
tamamen yerleımit bulunuyor. maarif vekili Beyefendiye te- Akçora bey _ 15 nci Luinin en küçük hava gemiıi olıJI 1~ Bu sene ecnebi lisan hocalarile ıekkilrle '•e baılayım. tayyare 7 litre hem.inle 

,. mlistefrqelerini sordum. Bana ~ 
lise talebesine ecnebi lisanı öğ- Bütçeler mllnasebetile vekillerin kilometre mesafe katedebUdl!., 

birer birer saydılar. h ft &Jv 
reteceğiz. Muallim mekteplerinde meclislere izahat vermeleri her Sonra dil encllmeninin me- tedir. Bu tayyare a a ıoo ~ 
çıkacakların bir kısmını da mem- millet meclisinde adettir. Bizde saisi güç ilerliyor. Bu hususta Avrupa ıehirlerinden bir '~e! 
leketimizdeki ecnebi mekteple· de bu sene bd an'aneyi ilk ihya biraz malô.mat rica ederim. üzerinde uçmak üzere bıfV 
rine yerleştirerek onları lisan eden vekil Maarif Vekili B. [ Devamı 6 ıncı sayıfamızda ] edecektir. 

~!!!!!!i!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!i!!!!!~~~5!!5~~~~~!!8!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!ii!l!!!~~!!!!!e~~~~~!3!!!!!!!!!!!!!~~~ 
tizaıındandır. Ve hem zevcin hal neye Yanr. Madam Kolantay bUtUn kaldırılarak herteY ~ıl' 

V AKrr ın tefrikası: 176 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Meşrula gayri meşru mtınase- ğıtan köylll partisi tarafı bir 
betler arasında fark yok gi· kadındır. Bir zabitle eylidir. 
bidir. izdivaçtaki serbestliğin bu Kocası manevralara gider. Ma
derecesinden doğacak mahzu~lar dam belediye tabibini sever. 
en sağlam akılları düşüreceği Ve ona metres olur. Marajanın 
teşevvü~lerle çileden çıkaracak moralince gönül t'e qk hukuku 
bir karışıklıktadır. izdivaç haklarının çok fevkmda-

Madam Aleksandra Kolontai dır. Kocasının avdetinde her 
~öhreti memleket hudutlarından ıeyi itiraftan çekinmez. Çnnkn 
harice taşmış bir Rus edibesidir. Madam Maraja o kadar açık 
Ahlakı, eski yosunlu yollanndan yureklidir ki Amanile yattığmı 
çıkarıp yeni rejim raylarına bin- kocasından saklamak ahllkıız
dirmek için ıimdiye kadar hemen bğını kabul etmez .•• 
hiçbir kalemin cesaret edemediği Sevdalı tabip sırrın kocaya 
serbestlikteki hikayeleri etrafta ifşasından ürkerek kaçar. Ma
çok dedi kodu safnaklan ko- dam Maraja bir gün onu öküz 
parmıştır. 

işte bir tanesinin mevzuu: 
Hikayenin kahramanı Maraja 

Stepanovna. . T olstoy ile mek
tuplaşan, halk terbiyesile uğra
şan ve her yana Broşürler da-

çobanlığı eden bir köylü kızının 
kolları arasında bulur ... 

Koca, zevcesinin bu itirafın
dan meyus olur mu? Hayar. 
Çünkü karasının fahişeliğine kız· 
mak eski rejim namuskarlığı ik-

kızmaya ne hakkı vardır? Ay- bu serbest rejimden asırlardan- benim olabilir mi ki bir k•,y 
rılık müddetinde kendisi de ka· bari beklenilen cennet hayatının sekiz OD erkeğin arasında e~ 

'1SID8 sadakat perbizkarlığını boz- doğacağını iddia ediyor. Fakat !aşılabilsin? Hayvanlar bile 01, 
mamış değildir ki ..• " . bu alabildiğine ölçüsüz giden lerini kıskanmak hırsile ald~ 

lşte görülüyor ki Rus edibesi lisan karşısında ihtiyar komü- ye biribirinin gırtlaklanna I 
ahlikın içini dışına çevirmekte- nistleri dehşet alıyor... nyorlar .. Galip çıkan, difiye 
dir. Eskiden gizli olup biten Bu rejim, tenasUli bereketi bip oluyor. dl 
ıeylerin aşikireye vurulmasını artınyor mu? Doğacak Ye doğan Affedersiniz umumhanede 1 
yeni ahlikın mertliği hllkmiln- çocuklar ne oluyor? Cenini dil- tu olan hir erkeğin kısk~b:r 

yüzünden bıçağını çekip rsk1 
• •• den tutuyor... tllrenlere hllkCimet lizım cerrahi ç 

Rusya da &mUr hiç bir ftcrete, ameliyeyi yapıyor. Eğer kadın öldilrdllğli, gazetelerde en dei l 
verğiye, külfete tabi tutulmıyacak bu suretle hamilden kurtanlmaı:sa okuduğumuz havadislerden (JP~ 
derece de Serbestlendı'rı"lmış· tı·r. d .. b l b. . midir? Bir koca, evine d611 er oganın Uylltu me ve ter ıyesinı d ğıJ 
Soviyet kanunu, beraber yattığı hnkumet deruhte ediyor.. Fakat karısınm harim inde bul u dıfıf 
kadına Ücret Veren erkeg• 1· tec- hü'-.. t• b t hhUdU - keğe - Sefada daim olunuı:-Kume ın u ea ne ragmen 
ziye etmektedir. Amur serbest Rusya da yersiz, yurtsuz köpek çekilecek mi? • ef (C 

tabii bir fiildir. Ticaret alet yavruları gibi sokaklarda ele ge-- Yuvaya bağlanmak hissı, "f'~ 
Olama... Para ı"le olan aşk aşk . b"ld"kl . k" t 1 l evlat muhabbeti kalkınca b•tlet' 

"' çıre ı ı erı ırın ı ar a yaşıyan ruhumuzu gıdalandıran ıezı:e dt 
değil menfaat cerrine matuf bir d6rt yüz bin serseri çocuk bu- ı• 
clirUm sayılır... lunduğu kaydedilmektedir. den ne kalır? Dünya~'fi;,,,,eııl 

Amur bu kadar Serbestleyı.nce Çok insanlar bu hayvani izdi-
Itizar ceftl~' 

izdivaç laftan ibaret bir şey olup vaç uçurumunun kenarında do- 15 mayıs taıihli , 174 nurnara~ııilt cJll' 
kalıyor. Atk ta hürriyet. mOıavat, lafıyorlar. mızda bazı yanlı şlar kalmışor ••. •"11ııJ 
serbest birleşme isteniyor. Madam Hufreye düşenler oluyor. İbret riz. Birinci sütunun ondördilncu 

5 
a) 0 

Kolontay kadını bu suretle eski alınacak bu hale imrenenler de taraflarına kelimesi (carafdarl~(~·e ııe 
aile esaretinden kurtarmag .. a bulunuyor. Her fey de lisansa altı ncı satırda vehmen keJiınes• uçii11' 

men), dördüncü sütunun sondan t>C~i 
uğra.şıyor.. atılmak tabiatında olan insanlann satınndaki ,ukut kelimesi (sıkıt~. 

1 
~e ı· 

Erkek her kadının kocası, hareketlerini tahdit için kanunlar sütunun on üçiinciı aurındn JıısJ 
kadın her erkeğin karısı olunca yapılmışbr. Tasarruf hakkı büs· mesi (hissesi) olacaktır 



Katogigosun ruhi i stirahatı için 
dua ettiler 

~;rmenilerin en büyük ruhani reisleri 
addedilen katokigosları Açmiyazin şeh
rinde ölmü~ ve orada defnedilmiştir. Bu 

münasebetle dün şehrimizdeki Ermeniler 
Rum, Ortodokos, Katolik cemaatleri 
reislerinin, Hahambaşı Efendinin işcirakile 
Kumkapı kilisesinde dint mcra~irn yap
mışlar, Katokigosun ruhi istirahati için 
dua etmişlerdir. Merasim çok kalabalık 
olmuştur. 

Kato kigos her taraftaki Ermeni 
cemaatinin iştirakile seçildiği için yakın· 
da şehrimizeeki Ermeni umumt meclisi 
içtima ederek Açmiyazine gönderilecek 
alo kişilik murahhas heyetini intihap 
edecektir 

~ Memleket haberleri J 
• 
Ihsan Ziya beyin ölümü 

lzmirde ağır ceza mahkeme
sinde davanın r'üyetine başlandı 
Mesele Türkocağında Rumca konutmadanmı 

çakmış? 
Evvelki gün lzmir ağır ceza mahkc· 

mcsinde Urla hı1kimi Ihsan Zira beyi dö
verek ölümüne sebebiyet vermekle ma7.
nun 7..eynel zade Hüseyin, degirmenci 
l\lchmet. Arif, Giritli !\fohrem efendilerin 
muhakemesine ba~lanmışar. 

Reis maznunlnnn hil\ iyetlerini tesbit 
ettikten sunrn degirmenci Mehmet efen· 
dinin th~an Ziya beyi dö\•üp dövmediği
ni sormuş, maznunun ink~n üzerine 
vüz başı Ziya bey ,·ak'a mahallinde bir 
~akım karaltılar gordiigünü, hunlardan 
birisinin kendisine .. merhaba yüz haşım!,, 
dediğini, kendilerini görüp tanımadığını 

söylemiştir. 
Hundan sonra Zeynel zade l Iü~eyin 

bev aşağıdaki iradeyi \'ermiştir: 
• - Ihsan Zi) a beyle çok samimi ar

kadaştık. Kendisile zerre kadar bir düş
manlığımız olmazdı. Kendisinin öldürül
mesi hııkkındıı benim tahrikı1tta bulun
duğum etrarındnki ihbnrat tamamen ya
lan ve asılsızdır. 

lddianamede. hadisenin Rumca ko· 
nuşmak meselesinden çıktığı ve hundan 
mütevvcllit düşmanlıktan benim böyle 
lıir hadiseyi tahrik etti~im zikredilmek-

tedir. 
f lalbuki Humca konuşmak hadisesi 

Türkocağında vukua geldiği akşam ben 
ocakta yoktUm. Fakat böyle bir meı'ele 
etrafında öcede beride münakaşa geçtiğine 
şahit oldum. 

Giritli Muharrem efendi de Ihsan Ziya 
beyi ocakta bir defa da çarşınd gördü
ğün Ü, vak'a günü hasta olduğunu, hatta 
vakadan sonra da dört gün dışın çıkma
dığını söylemiştir. 

Bundan sonra hukuku Amme ıahldi 

olarak doktor Kemal bev dinlendi. Dok
tor Kemal bey şunları sbylemiıtir; 

- Türkocağınıi" bir levha yırtmak 

meselesi oldu. Ben o esnada ocakta, 
Ihsan 7.iya böyle beraber idim. Ziya bey, 
Rumca konuşmak meselesinden çok 
müteessir oldu. Fakat bir şey ihsas et
medi. Ziya bey öyle istiyordu ki, biz de 
onunla bir olup Türkçe konuşmıyanları 

ayıplıyalım ve ocak gibi bir yerde Türk
çe konuşulmamasına isyan edelim. 

Bu hadiseden bir müddet sonra Ih
san Ziya beyi çok asabt buldum. Ben 
kendisine akşamlar bir şey olmaması için 
erkenden eve gitmesini tAvsiys ettikçe: 

- Ben korkmam. Sanki siz beni mü
dafaa mı ediyorsunuz. Ben neden e\'e 
yalnız gitmekten korkayım? 

Diyor ve Adeta benim bile arkadaş • 
lığımdan ~üphe ediyordLL Fakat ıon gün
lerde vaııyet değişti ve başına bir fela· 
ket geleceğinden korktuJunu söylemeğe 
başladı. 

Ihsan Ziya Beyin başına bu darp 
hadisesi geldiği akşam evine gittim. .Ken
disi yatakta idi. Meseleyi olduğu gibi 
anlam. 

- Eğer yere yatmamış olsaydım 
şimdi sağ bulunmazdım. Hayatım kur
tuldu, beni tebrik ediniz. dedi. Kendi 
sin~ bir parça istirahat etmesini tu·si\'e 
ettim. Ve ondan sonra bir daha kalk
madı. 

BilAhare şahit olarak dinlenilen taharri 
memuru Kenan B, maznunların bu işi 
yaptıklaona kanaat ettiğini söylemiş. 
bi!Ahare diğer şahitler, avukat ve müddei 
umumi de söz söyledikten sonra, muha
keme bazı şahitlerin celbi için 27 mayısa 
bırakılmışor. 

VAKiT a 
Abone olunuz. 
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ir adalet garibesi 
T&rkiye Cumhuriyetinde jOri 

usdlll yok diye hiç mllte-
euir ohmyalım. Jüri umlllne 
adliye esaslan arasında yer 
vermiş olan memleketlerin hl
line bakalım da bilakis kendi 
adliye us(illerimizden biraz daha 
memnun olalım. Filhakika ahi
ren Amerika da V qmgton ıeh
rinde mühim bir adliye mese
leaini tetkik eden bir jilri 
heyeti okadar garip bir karar 
vermiftİI' ki bunun karşısmda 
blltOn dllnya efkiri hayretler 
içinde kalmıfbr. 

Bu karara esas olan hadise 
aaba reisi Cumhur M. Hardin
gin Ye dahiliye nazırı M. Albert 
F allin ismi kantmıt bulunan 
petrol sui istimalidir. M. Albert 
F ali paraca ııkmtw bulunduğu 
bir zamanda bir gOn siyah bir 
metin kese içinde Banknot o
larak 100000 dolar ahmttır· Ba 
para kendisine Edvart Duheyn 
isminde eski bir dOlltu tarafın
dan ikraz namı altında g6nde
rDmifti. Eğer Edvart Duheyn 
bir petrol krali olmasaydı, bu 
malarda bir petrol madeninin 
imtiyazına talip bulunmasaydı, 
bu imtiyazı da almamıt 
olaayd1, nihayet bu imtiyazı 

•ermek için tam bir aalilıiyeti 
haiz olan dahiliye na11n bunu 
kendisine vermemit bulunaaym 
mevzuubahis ılaaz muamelesi 
belki de biç kimsenin nazan 
dikkatini celbetmiyecekti. Fakat 
it bu noktada da kalmiyordu. 

Fazla olarak ikraz teklinde 
verilmiş olan paralar ödenmemİf 
olduju halde makbuz •enedi 
kaybolmUfhl ve biç 10phesiz 
Jll'bhp atılmlfb. 

Omm için bu hadise b&yllk 
bir idari aui iatimll meselesi o
larak Amerika divani iliaine 
•evkedildiği •akit bu yOkıek 

mahkeme M. Edvard Duheyn tara
fmdan M. Albert Fall'a ikraz 
muamelesi teklinde verilmİf olan 
paralan bir rOtvet telikki 
etmif •e bir •ui iatimll mahi
yetinde gördOğll petrol im-
ti)UIDJ feshederek M. Doheynin 
iatihaal etmiş olduğu en ldl
çlk menafi ile beraber petrol 
madenini iade ve tazmine mah
kam eylemiftir. 

Bundan aonra iki ceza davam 
açdmqb. Yani M. Albert F all 
aleyhinde mllrteıi, M. Edvard 
Doheyn aleyhinde rap olmak 
ibre takibat yapılmıya bqlan
llllfbr ki aaıl meselenin pyanı 

Y evn aw aıoeOct : 

VAKiT 
19 MA YJS, 1880 -------------·--Bergama kalesinin lora 

olunan teharrlyMI eanaaında 
Diyın mabedi harabealfld• 
ü9 artına karlp bir mermer 
lhr•9 edildi ki gayet potlu 
ve aeyvanll fıatenlar giymlt 
olduOu halde yatup babı n• 
za kanmıt dilber bl" kadın 
lrae eder. Müze memurları 
bunu Dikli iakelealne ;aal 
edlnoeye kadar bet bin kurut 

1 maaarıfı nakliye ihtiyarına 
meobur olmuttur. 

dikkat noktası buradadır. Bu iki 
davanın her ikisi de V llflllglonda 
aynı htyeti hakime huzurunda 
birbirinden birkaç hafta fuıla ile 
cereyan etmiftir. 

Neticede M. Albert F ali 
mOrteşi olmak üzere mabkUnı 
edilmit, halbuki Edvard Doheyn 
hakkında, herhangi bir suiisti
mal cllrmü ile alikadar görül-
mıyuek, beraat karan verilmittir· 

Bu netice karşısında efkln 
umumiye hakikaten hayretlere 
dOımllft6r ı Herkes ·'eğer bu 
iki adamdan biri mOcrim ise 
naııl olur da diğeri kabahatsız 
addediliyor ? Eğer ortada rOı
vet alan bir kim•e vana nasıl 
oluyorda bu rO.fvet veren adam 
cezadan kurtuluyor ?,, diye vel
veleler koparmıya batlaımtlar
dır. 

Fakat bu velveleler, itirazlar, 
gilrtıltnler tabii bir kerre veril
miş Ye ilin edilmiş olan adli 
kararı değiftirmemiıtir. 

Zannediyoruz ki bu garip mu
hakemenin taf•ılibm okuduktan 
sonra "V akıt" m muhterem oku
yuculan da bizimle beraber "iyi 
ki bizde jllri usulO kabul edil
memif" diyeceklerdir; ayni za
manda TOrk adliyesi tarihinde 
bu tllrlü bir adalet garibesi bu-
lunmamaaım memleketimiz heaabı· 
, .. na bir ifb1ıar vesilesi olant lay-
detmeği fazla bir gayretketlik 
g6rmiyeceklerdir. 

.JtJuıcd .A.-. 

GELiSi · 
GOZEL 

Yol vergisi 

COmhuriyet refikimiz ortaya 
bir fikir attı. Haziran ge

liyor; bütiln erkekler blltçele
rinden ayıracakları beter lirayı 
yol parası olarak verecekler. 
Her hususta erkeklere boy öl
çüşen kadınlan bu mea' elede 
istisna etmek doğru degiL 
Onlar da yol parası versinler! 
diyor. 

ly1 bir bulUf, gllzel gazeteci
lik ama rica ederim bu teklifi 
geri alınız. Bayle bir ıey kabul 
edilirse kabak gene erkeklerin 
baflD8 patlar, orumı d&ftbımi
yor musunuz? 

* Havadan denize! 

47 saatini Graf Zeplin ba
lonunda geçirip, bu ae-

yahate dair yazdıklarm1 b&yllcek 
bir cilt halinde netreden Y u

nus Nadi Bey üstadımız, bir 
kaç saatini de b&yOk bir İngiliz 
transatlantiğini ziyarete ha•ret
mif. Şu halde havacılık ve de
nizcilikte Abidin Davere tq 
çıkartan llstadın yeni bir eseri
ni de beklemeliyiz! 

* Dayak! 

E•elki glln ıehrin muhtelif 
yerlerinde bir kaç dayak 

•ak'as1 ohnUf. Kuzum, bu da
yak da &bllrmek ve esnemek 
gibi sari bir ıey midir, birisi 
abnca atan atana! 

'°""' .14-

Valnıı, batta çok defa arkadatlı Muharriri : ö m er R•~ 
kadmlann sokaklanmızda 

hakarete uğradıklann•, kimbilir Yahudı· kadının 0~1u her birimiz kaçar kere g6rmli- D 
ıilzdilr. Memleketin dertlerinden 
biri de budur. Gerçi eıkiye Dİi· lU? 
petıe bugiln : ar••ında aıçn1mez Bu çocuk kı·mden peyda olmut 
farklar vardır. Fakat ne de olsa ~ .. tO 
bu vak'a1arm m0atesna1an bile anlaıılamadı. Her halde babalıi~ 
sinirlerimizi alto.t etmiye yeti- M hd 1. • 
yor. Bizde kadın sokakta olduğu yerine e İ iğe geçti 
kadar trm1ayda arabada da - 41 - . w# 
tehlike içindedir. _ l l _ a1ar. intiıar ed_erek ~ 
Kadın da bu topraklar Galin- d d _.-

de erkek kadar hakka sahiptir. Yahudi kızının oğlu en •şeye ilfmuş ve 
ıb . M t 'Hlls bqlamaşbr. 

Bunu tabii haklarla beraber • Dl eymunun orunu e: Übeydullah, bu takibal 
kanun da vermiftir. Şu halde ym tarafından alınan yahudı d h l kla ve~~ 
tekmil hudutlar içinde kadının kızının daha evvelki kocasından. ne er a 18 nmıt .,.... 
masuniyetini )Aftan daha yilksek kendisi gibi yakışıklı ve güzel alar~~. magnba doğru 
bir varlık haline getirmek mec- bir oğlu vardL Bu da Hllseyinin et~ ı. dull h Mmr t 
buriyetindeyiz. ifine yaradı. Çilnkll onun şimdi- ey a .. ; ' 

Yeni nesillerin duyduğu bu ye kadar bir çocuğu olmamışb. man "!c~b d~ ka !..tııl 
borç hiai aamimidir ve samimi- H.n.- . b .. ben. . ve magn a vnme ~ 
lığinin en bOyilk delili de yeni uaeym u çocugu ımsıye- bekliyordu. Bu sırada .. ~ 
kanunlanmızdır. Dllnkll gazete- rek O!~r~ullah ~~ım il ver:i ve tan emirler gelmiş ve ~ 
lerde bahai geçen bir kanun, onu~ ve ter 1!es e ızz~t labm Mısırda bulunmu~ 
kadınlara sataşmayı, •in' bir ctir- metğul oldu. Hilseyın, bu çocuga ni mutlika te•km • 
um sayıyor; batta bu rezilliği ya- biltlln bildiğini öğretmiş, daha Fakat Mısırda da b~ 
panlar me•lmfen muhakeme edile- aonra da idare ettiği teşkilib vardL Übeydullah b~ 
cek. BlltOn gBnlllmle alkıtJadığım anlat:mq, teşkilibn bütiln esrarını ziyeti anl•m•t ve hemet..,~ 

bu kanun aade analanmm, kız kar- ona telkin etmit. teşkilibn kimler dan çıkmıftl. M18ır ~ 
deşlerimizi korumuyor, aym za- tarafından idare olunduğunu, bu ıeı:i lU bizzat takibata 
manda milli bllnye ve vicdanın adamlardan birinin yeri bOfa}ınca edıyor v._e Obeydullabı 
yeni bir merhaleye vardıtuu da .. rak Bagdat nazarında 
giSıteriyor. nud doldurulacagmı, elhasıl mek i•tiyordu. 

Yirmi otuz sene enelki ga• tarikin bGtiln rOmuzu esrannı, Bir aralık Mısır Yalİ9İ 
zetelerde eski "Kalpakçdar ba- blltOn itaretl.~i ve merkezlerini labı yakalallllf, fakat 
ıı,, rezaletinin nanevl bir kana- ona g&termifti. birçok kıymetli efY& 
lizaayon ıibi akbğuu g&teren Hilaeyin, bir evlat sahibi ol- Übeydullah Mmr ftliaioll': 
1110phedeler .çoktur. Hatta Na- ~aktan tlmidini hm.amile kes- lerini kamqtıracak b • 
mık Kemalin bile bu ruh · dilf- tikten sora üvey oğlu olan ya- onun elinden kmtulm 
ldlnlO~en g&ğremİf bir ma- hudiye ahit vermiş ve onu ken- kika fevtetmeden 
kalesini de g6rmGftlm. rliaine halife ilin etmifti. Ken-

bıetin es~liğini g&st ba clW aldilkteu aonra. biitiio lama-
deJllJerden 90D1'B yenl ve·es ı ar- ililer, liu Oliey<Iullaha itaat 
fenclalıjm farldatmı aDJatmak edecek, onu imam tanıyacak ve 
llzımgeline diyeceğim ki : Eski- onun tilimab dairesinde hareket 
den kadına sataşmak kabahat edecekti. Y ebudi çocuğu bilyll· 
diye bilinir ve gilnah iflemit dnkten sonra, Hüseyin onu bira
gibi yapwrdL Şimdilerde kendi derzadesi ile de evlendirmiı, ve 
halinde giden bir kız •eya genç bu IUl'etle bet' ıey olmuı bitmişti. 
kadından qk istemek mubah Hliaeyinin tebenni ettiği bu 
aayıhyor. Bap, mağrur bir iffet Obeydullahın aslen yahudi olup 
hava11nda ~len kadmm bi- olmadığı llzerinde uzun uzadıya 
ıtneliği namuaklrlığma değil, ihtiW edilmif, baZI mOverrihler 
teklifte kaqılqmadığm veriliyor ve ilimler onun yabudiler ara· 
Her genç hudutsuz bir dlr' et 11ndaki nesebini bulmuşlarsa da 
kaynağı gibi Dip k6pllr0yor. bazdan, biWıare evlatlanm ya
Kanun bu tafkıalıklarm &a&ne hadi oğullan tanımaktan istinkif 
demir bir kepenk _gi~i inince ederek ak•ini iddia etmişlersede 
etraf11mzdaki bulanıkhk durula- bu ihtilihn bizce pek fazla bir 
caktır. Gannl bayle bir kana- kıymeti yoktur. Biz bu ihtilifa 
nun mecellemizde yer almamUIDI telif eden noktai nazan kabul 
isterdi. etmekte beis görmeyiz. lııtiJAfı 

Fakat ne çare faziletin h&k
mlln& pçirmedii'i yerlerde ka- telif eden noktai nazar, HOaeyi-
nunun keskin borusunu duymak nin yahudi kansından dllnyaya 
ahnlann yUL11dır. bir oğlu geldiğini ve Hliaeyinin 

ScvvaA onu yetiftirerek kendisine ha-

Kn~ııınr k111resi 
Kadınlar birliği Arapça 
bir mektupla Lübnana 

davet edildi 
Mektubun teroürneal l9ln 

tedbir •lınlJor 
CebelilOblanda 24 mayıata Suri

ye kadınlan tarafından bir ka-
dın kongresi tertip edilmiştir. 
Bu kongr~ye biltiln ıark kadın-
lan namına murahhular iftirak 

lef olarak kabul ettiğini iddia 
ediyor. Gerçi bu iddia pek za
iftir, fakat ihtilafı tazelememek 
ve meseleyi uzatmamak için bu
nu kabul edebiliriz. 

Muhakkak olan bir nokta 
HOaeyinin bir yahudi kansile 
evlenmesi, bu kadının kucağında 
yetifen bir oğlu olması, Übey
dullah namında olan bu çocu
ğun bilihere gizli tarikati ve 
teıkilib idaresi ve tarikatin 
emlikine vazı yet ederek irat
lan tarikat için harcamasıdır. 

HOseyin 6lmiiş ve Übeydullah 
idareyi ele alnıııtı. Şimdiye ka
dar Meymun oğullarından birine 
nallİp olmayan tali onun yllzllne 
glllmllftO. 

Yukarda mevzuu bahsettiği-

Tarablus ıehrine vanDlf •• 
lnP-VAllJa J.a-lrat etmillC 

Öte taraftan Şü, 
hakikaten karpamda 
yacak bir kuvvet. 
etmiş bulunuyordu. Tarib 
lanmn ifadesine gire 
sırada 40,000 askeri - ... ~
bu askerlerle her tarafa 
JDJŞ ve neticede bu 
en satvetli hikimi oı--l&IO""'-

Übeydullah Kırvaaa 
yorken tllpheler uyand-~lt 

Sicilmasada tevkif olunarv: 
edilmif, fakat Şii ona bit 
göndererek merak e 
yakında kendİIİDİ 
ğını bildirmifti. 

Filhakika, Şii, bekl-" 
dinin yakalanarak ha~ 
ğım ilin eder etmez 
hemen kıyam ederek, 
saya hllcum etmitler • 
emiri Ziyadetullalu b 
birlikte devirerek 
kurtarJDJflar ve onu 
merkezi olan KınaDa 
mehdiliğini ilin etmitl 
lbni Meymunun yıkıcı _:1 
ilk defa merıtı- ·oa _.., 
ve onun istediit ievı.t ~ 
yordu! ( 8~ 

Pazartesi 

om 
Mayıı 

1930 edecektir. Cebelil&bnandaki konı
reye Tllrk kadm Birliii de da
vet edilmiştir. Kadın birliğine 
gelen davetiye arapça olup 
Ttırkçeye tercOme ettirildikten 
aonra Birliğin heyeti idare içti
mama arzedilecektir. Suriyedeki 
kongreye buradan murahhu 
glnderilmiyecek ve Birlik tara
fından Berut konaoloaummun 
refikaıınm TDrk kadınlan na
mına konıreye iştiraki rica 
edilecektir. 

miz Şii mağripten adamlar gön- S:: 
dererek orada ihraz ettiii vazi- L-------
yeti bildirmit ve onu mağnba 
davet etmifti. 

Bu sırada Übeydullahın hOv- I\;.·----~~ 
Tiyeti baklanda bir takım l&JJ- ' 



"VAKiT ,, 1 N .SEHiR HABERLERi 1 
~dliyede: 

Sol elle bıçak kullanan genç! 
Arkadaşını niçin öldürdü ? 

.A.Qır cezada dün yeni bir muhakeme başladı 

. IStanbul ağır ceza mahkeme- anlaşıhyor, Hem daima sağ elle 
liııde dtin yeni bir katil dava- silah istimal edilir. Sen vak'ayı 
•lbın rü'yetine başlanmıştır. dosdoğru anlat! 

İsmail isminde genç bir sabcı- - Dostdoğrusu bu. Ben sol 
~ kOçUkayasofyada Kazım is- elle de kullanırım! 
~lbde bir. genci dört yerinden Vak'anın sebebi hakkında 

1S.khyarak öldürdüğü, davanın muhtelif şeyler söylenildi. Mese-
ltle'tZlıuııu teşkil ediyor. la, maktulün katilin dostunu 

Maznun Is ·ı cürmünü inkar dövmüş olması. Sonra yan.gın 
t'--· maı ' • d 'k' · · d b "IOlYor. Ancak ikrarı şu şekilde: yerm e ı ısınm e a~ına ı~a: 

- O b . k · t d' bet eden taş atışlar. Bır de ıkı 
b , em vurma ıs e ı. kı k 
utn de k d' , k k · te arkadaş arasında geçen ya şı 
d. en ımı oruma ıs • d b' k 
ltn O 

1
• d k" b k w almıyacak mevzu a ır onuş-

. • nun e ın e ı ıça sag . · ş h' ı tlinıj k ti B .. . I ma, bır teJ,Iıf. a ıt er, ayn 
1• es • unun uzerıne so h ·ı Ah 

t11nıJe b. d b v k ayrı bunlardan ba settı er. -
dını cek ıbm en ~çagımı çı ar- met, Salahattm, Fethullah Ef. 

' rnu a ele ettım. H d" ı ·ıd·ı k R · )erle Hesna . m enı ı er, ar-
, ets Nusret B. sordu: şılaştırıldılar, Müddei umumi Bür-

. Sol elle bıçak kullanılır mı? hanettin B. istizahlarda bulundu. 
..... Ben kullanırım . Neticede başka bazı şahitlerin 

- Daima bıçak taşır mısın? celbi, yirmisinde olduğunu söy-
- Daima taşırım: !iyen maznunun yaşının tahkiki 

k ~ Sen "o, sağ elimi kesti, için muhakeme 25 mayıs saba
~sı~e ben sol elime · ~Idığı~ hına kaldı. 
~agınıla mukabele .. ettı~,, -~·.: Kumar oyununa ·mahsus eşya 
ı. sun ama, maktulun diiştügu Sabık "Yıldız müsteciri M. 
J~ • v ,, 

d de senın beyaz saplı bıçagın- Mariyo Serramn, kumar oynat-
a lb başka bıçak bulunmamış, mak davasından dolayı müsa
it 1J. hir. Sonra bıçağı o kadar dere edilen eşyasının satışına 
b 11 ve tistüste vurmuşsun ki dün adliye emanet dairesinde 
tiıç~ kemiğe değmiş, ucu eğ- devam olunmuştur. Kumar oyu
~:'f ve senin eline de keskin nuna mahsus olan bu eşyanın 

dokunmuş. Tahkikattan böyle satışı devam edecektir. 

YnA:vett.e: ,, '• • • • • 

V M. Mübadele bütçesi 
ali Y alovadan geldi 
Vali vekT M h' . ~~ 11 u ıttın B. Dün Yalova-

"' . gebntşdr. Emanet Heyeti fenniye 
.... lidu ü z ~· r iya B. Y alovada kalmıştır. 

t ıdy~ B, yollann inşasına nezaret etmek
c ır. 

'l·ı 1 Ayet haritası beyenllmedi 
lstaıı~UAyctic Emanetin tevhidi şeklinde 
t~'k:il .. ulcla vücude g( tiril ı k mülki 

«t ha· 
nltrılt }) rı.tası vilAyet tarafından yapa· 
Vcktıct ahUiyc VekAletine gönderilmişti. 
tir. liar.i~ltitayı beyenmiyt'rek iade etmiş-

Ycniden yaptrnlacaktır. 

8 
Hamallar müşteki 

a.zı hanıaıı il · "d ·ı .. tacaat ed ar v Ayete ıstı a ı e mu-
İdar erek Hamallar cemiyetinin ryeni 

ltr~. he~~tini istemediklerini bildirrniş
\ııkik • .J ılAyet idare heyeti meseleyi 

'"l.!Ccektir. 

7 ilk mektep daha ... 
·ı. Bu sene · 1ıtlbal edil yenıden 7 ilk mektep binası 
~ CCtk ve sene başında açıla· 

~ıı;· 
ı Yerlerin kapanma saatleri 
Çki . ·1 %d· ıçı en yerlerin kapanma saatleri 

b it cdu . . Ba . 
tından ~ştı. zı gazıno sahipleri 

Caat nıutezarrır olarak fırkaya müra-
ıtnıişlerdir. 

l:'aııı u tncsele hakkında Vali muavini 
Bey demiştir ki : 

~~ .8iıe göre bu şikAyetler muhik 
teabit r. Mahaza mesele tahdit saatlerini 
ltdir eden komisyonda tetkik edilmek· 

İştirak hissemiz (180) bin 
liraya indkildi. 

Haber aldıgımıza göre Maliye vekd-
leti, mübadele komisiyonunun bütçesine Tür· 

kiyenin iştirak hissesini 3.20 bin liradan 
l 80 bin liraya indirmiştir. An karada büt
cenin artınlması için teşebbüslerde bulu
nan Tevfik KAmil beyin bu günlerde şeh

rimize avdeti beklenmektedir. 

Tutuşan vapor 
İzmir limanına kayıtlı " Ziya ,, va· 

puru Akdenizde yanmış ve batmıştır. 

Bundan aln ay evvel satın alman vapur 
bir kaç gün mukaddem limanımızdan 
Silifke ve Mersine götürülmek üzere 
petrol ve benzin almış Akdenizde 
Patmos ve Amorgos adaları önünden 
geçerken anbanndan tutuşmuştur. Kaptan 
Nazmi Bey ile mürettebat Amorgos 
adasına ıltica ederek kurtulmuşlardır. 
iştialin sebebi tahkik olunmaktadır. 

Polisler ve tayyarecilik 
Şehrimizde bir polis tayyarecilik 

şubesi açılacağı hakkında ki neşriyata 
mukabil polis müdürü Şerif B. şu izahatı 

vermiştir: 

- Şehrimizde bir çok tayyare şir
kerlcri var. Tayyareye binecek kabiliyet 
ve evsnfı haiz memurlardan seçilecek 
bir kaç kişiye bur.larda bazı tecrübeler 
yaptırmak istiyoruz. Ancak bu memurlar 
tayyauci olacak değillerdir. lhciyaç ha· 
!inde sadece tayyareye binerek havala
nacaklardır. ~ 

-----~İs_t_a_n~b-u~l-=T~r-a_m_v_a_y~Ş=-ir~k-e-ti-------------------

1 LAN 

"1~8e.Jıeri SO kuruş kıymetinde bulunan ve « Bono karneleri » 
'~ebn abonman karnelerinin 1 haziran 1930 tarihinden itibaren 
~e k.' olmıya"ağı ahaliye ilan olunur. Bu karneler 31 mayıs tari-
~ dar arabalarda bermutad kabul olunacaktır. 

.._. erinde bu karnelerden mevcut bulunup ta muayyen olan 
~r tarihe kadar bunlan sarfedemiyenlerin 31 mayıs 1930 
"~ e kadar Tiinel meydanında Metro hanında şirketin merkez 
iea esine nıilracaatla bu karnelerin bedellerini istirdat etmeleri 

I> eder. 

Ilı~~ llıUddetin mtlrurundan sonra abonman biletlerininin hiçbiri 
olmıyacak ve kabul edilmiyecektir. 

lstanbul 26 nisan 1930 

MÜDÜRİYET 

1 Küçük haberer 1 
Şehremaneti sıhhiye müdür muavini 

Kut.si B. tetebbü için Amerikada 
Rokfeller müessesesine gönderilecaktir. 

Kutst beyin Amerileadaki bütün masraf· 

tarını Rokfeller mtiessesesi deruhte et
miştir . 

Bu eene cihan şeker piyasasında 
umumi bir bolluk vardır. Bu yüz-

den şehrimizde ş·~ker fiatlan 4 kuruş 
birden düşmüştür. 

Büt~n Beyoğlu nıahkemeleri~in Tak· 
sımde Amerikan bastanesı karşı-

sındaki müşterek bir binaya nakli takar
rür etmiştir. 

Bnyra~ı şehrimizde geçiren Devlet 
demır yolları umum müdürü Ha

şim B . . dün Ankaraya gitmiştir. 
[reğli şirketi tarafından Romanya 

ve Yunanistana songünlerde 
. I 15000 ton Zonguldak kömürü satıl
mıştır. 

Taksim meydanının tanzimi 25 ma
yısa kadar ikmal edilecektir. 

Liman şirketi ınasrafını azaltmak için 
ameleden bir kısmına da yol 

vermeği kararlaştırmıştır. Bundan sonra 
tahmil ve tahliye tA.rifelerinde tenzilAt 
yapılacaktır. 

lstandard ve Neft sendikat kumpan· 
yaları şehrimizde dün sabahtan iti-

baren gaz fiatlarını teneke başına bir 
liraya indirmişlerdir. 

Geçen ay içinde limanımıza 588 
vapur gelmiştir. Bunlann 120 si 

ltalyan l 02 isi Türk ve mütebakisi Fran
sız, Rus, Amerikan ğemileridir. 

yeni teşekkül eden gençlik yeşil 
hilAI cemiyetinin Azası 500 ü 

bulmuştur. 

polisler Taksim stadyomunda bu 
hafta idmanlar yapacaklardır; id

manlara İstanbuldaki polis alayı iştirak 
edecektir. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 filAJ.~T IJB _ i R~ 
2 li}[iJl!iJ:i1liJifi)EiJ E 
3 o PIA illilF"X-T L 
4 E ı(il~!j)1[i) C ! O~ [ili 
5 y [i] L liHiJA R xrıT K 
6 i }(I i filiA KJIVE[j] A 
7 N IJ,~[i]j H A ı~!Tfil P 
8 ~ (if lil fil'_!_ lil ~ T li] T T 
9 U {il H _!_ R lil K iiHiJN A 
10 Ali]Afi]i]G~RDEN 
ıı _LQKA T • R •i"Kii 

Dünkü bulmacamwn 

halledilmif teldi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 --~-~-l!l 1 

2 ~!i] ---~ ij 3 ,- - [j1 [JI] liJ ii-_, 
4 i]=[i]·=====[i) il s L_lil _____ lliJ-
6 ~---------fi! 
7 ili] fil-
8 ---------
[il_~-----111 ı. 

9 iJiJ filfil -
10 lil====,===~. 11 : •• ~ -

Bugünkü bulmacamız 

Soldan sağa ve yukardan qağı: 
1 - Köy büyüğü (3), ermenice bir (3). 
2 - Gazinin oturduğu yer (7). 
3 - Isnrap (3), yemin (3), 
4 - Bir kanun "aylıklara dair" (5). 
5 - lki kerre beş (2), bir nakil vası· 

tası (5). nota (2). 
6 - Bahnsiyah (9) 
7 - Nota (2), baki deği1 (5). 
8 - Aşılması ldzım gelen şey (5) 
9 - Beraber (3), kabahat (3) 

1 O - Saçma sapan söyliyen (7), 
11 - Tabaka (3), en kalabalık millet (3). 

Kadıköy talebesi 
F adıköy kız orta mektebi ta

lebesi dün tarih muallimleri Sad

ri Etem Beyle beraber Topkapı 

sarayını gezmişlerdir. 

, 
ın 

amımmımm mımmmmmmmmmmmmnımm mımmumtmmfmım m AŞK BAHARI m 
El Mümessilleri f!I 
Ef EVELİN HOLT ve IIANRI STUART llJ 
mi Ôn\imüzdeki Perşembe akşamı l.:J 
tm MAJIK SiNEMASINDA fa 
mmmmmammmem~mmmamme~m~memmm~mm 

J Çocuk Sayıfala.rı J 

Kıymetli hediyeler almak isterseniz 
V AKIT ın çocuk ve gençlik sayıfaları 

abone müsabakasına iştirak ediniz 
TafsilAtı ~ 8 Mayıs tarihli VAKIT1n 9ocuk sayıfasında okuyunuz 

Dikkat 1 
Müsabaka ( Temmuz tarihinde kapanıyor 

Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimleri 

Birer takdir varakası 
kazananlar: 
Liseler 

ı . Jstanbul erkek lisesinden 807 
Tevfık, 2- 951 S. B~kir, 3· Sait, 4- 1111 
Nusret Beyler. 5 - Galatasaray lisesinden 
406 Süreyya Tevfik, 6 • 1016 Orhan 
Faile Beyler. 7 - Kabataş lisesi 2 nci sı
nıf 1 inci şubeden 628 Ahmet Gültekin 
Bey. 8-Nişantaş Feyziye lisesinden Osman 

Necmi B. 9-Selçuk san'at mektebinden 101 
Perihan, 1 O • 82 Hikmet, 1 I - 54 Servet, 
12 • 90 Sacide, 13 - 32 Hadise, 14 · 75 

Kadıköy Yeldeğirrneni Senlui mektehı ı 
den Utarid Bahaeddin B., 75 . Sc •t 

bulşeri sınıf 8 den Turan Abdullah 1 1., 
76 - Galata Senbenuva Mektebi S. 

P. B. den Baydar Nuri B. 77 • Senbe· 
nuvıı kız mektebinden I1ikrnet Hulki JJ. 
78 • Haydarpaşa Sentöfemi sörler mek
tebi sınıf 3 den Günseli H. 79 . lskoç 
heyeti mektebinden Murat Hasan, 80 -
Nahit Cevat, 81 • Sen jorj mektebinden 
Şadan Mustafa, 82 • 34 Şadan Hamit, 
83 - 4 Süleyman Ali, 84 • 94 HAmit 
Beyler. 

istanbul 
Neriman Hanımlar. 15 - Darüşşafakadan 85 • Unkapanı Hacıkadın mahallesi 
817 Nivazi, 16 - Erkek muallim mekte- topaç sokak No. 14 te ~ecdet H. 
binden. 63 Ccma1, 17- feyziati lisesinden 86 - Çenberlitaşta bakteryolojihane 
202 • Mustafa Hakkı, 18 • 351 Orhan ittisalinde No. 76 da Azmi Kemalettin B. 
Ziya Beyler, 19 - Erenköy kız lisesinden 87 - Divanyolu No. 109 da Saynur 

Nihal Hamit H Osman H. 

Orta mektepler 88 - Düyunu umumiye karşısında 
(20) • Vefa orta mektebinden 234 31 No. da Arif B. 

Zühat Şevket, (21) • 82 Bürhaneddın, 89 - Ilaliç Feneri Fechiye kııpu 
(22) - 233 Zeyac .Şevket, (23} - 183 sokak No. J 2 de Sahibe, Sahibe, Sahibe 
Mehmet, (24) • Kerim Hasan beyler. 

(25) • Eyip muhtelit orta mektebin
den 135 Cemal, (26) • 192 Hasan Ahmet 

beyler. . 
(27) - Hayriye orta mektebı beşinci 

'sınıftan 35 T ürlcıln Rıza H. 
(28) • İstanbul kız orta mektebinden 

210 Nermin Arif H. 
(29) - Nişantaş kız orta mektebinden 

47 4 Zinnure H. 
30 - Davutpaşa orta mektebinden 51 

Hüsamettin 31 - tO Şevket Beyler, 32 -

Usküdar orta mektebinden 36 Osman, 
33 • 4 Nusrat, 34 · 58 Servet Besim, 35. 
ı 65 Cihat beyler. 36 - Erkek amelihayat 
mektebinden 92 Zeki, 37 - 32 Sabit 38· 
171 Mehmet, 39 - 80 Ercüment, 40 • 
l64 Halit, 41 • t 76 1\üzbet beyler. 

42 . Kız amelihayat mektebinden 177 
Müşerref, 43 _ 187 Şamiye, 44 - 164 
Saniye, 45 _ İffet, 46 • Sahire Hanımlar. 

Jlk mektepler 
47 _ Beyoğlu ıs inci ilk mektep sınıf 

4 den Ahmet Turgut, 48 - 3 üncü ilk 
mektepten 283 l\luhiddin Fikret Bey~er, 

49 _ 32 inci ilk mektepten 110 Behıye 

Sait H., 50 - 23 üncü ilk metepten 32 
Fethi, 51- Ercnköy ilk mektep sınıf 1 den 
ı 00 Eşref, 52 · lstanbul 23 üncü ilk 
mektepten 185 Feyyaz, 53 - 123 LOt· 
fullah, 54 • 27 inci ilk mektepten irfan 

Mustafa Beyler. 
55 . Üsküdar 23 üncü ilk mektep· 

ten 33 Süda H. 56 - 29 inci ilk mektep· 
ten 270 Bedrünnisa H. 57 - 21 inci ilk ı 
mektepten I 62 İsmail Hakkı B. , 58 - ' 
28 inci ilk mektepten 192 ... Bey 59-
Kadıköy: Gazikemslpaşa ilk mektebi son 
sınıfından 315 Hatice H, 60 • Çubuklu 
37 inci ilk mektep sınıf 4 ten Cahit Ali, 
61 _ Rahmi Salih, 62 Ômer Salim Beyler. 

63. Göztepe Merdivenköy ilk mektebin- , 
den Nusret Muzaffer, 64· lstanbul 49 uncu 

ilk mektepten f 18 M. Turgut, 65- ls
tanbul lisesin 75 l Hauf Beyler 
Ecnebi mektepler 

.... Jlanım 
90 - Kocamustapaşa Arabacı Beya

zıt mahallesinde Akarca caddesi .:\o. 4 tc 

Binbaşı zade M. Ali B. 
91 - Divanyolu Cebeciler rnknk 

No. 11 de Nasip Şe,·ki II. 
[ Devamı yarın 

Kiralık k<\gir hane 
ve dükkan 

Beşiktaşta akaretlerde 113 
numaralı hane ile 1. 3, 20, 32 
numaralı dükkiinlar bilmüzayede 
icar edileceğinden şehri haliı 
18inci pazar gününden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni 
müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların ve daha 
ziyade malumat almak istiyen
lerin haziranın 1 linci çarşamba 
günü saat on üçe kadar mahalli 
meıkUrda 54 numaralı mütevelli 
idaresine ve yevmi mezkurun 
saat on üçünden on beşine ka
dar lstanbul evkaf müdüriyetinde 
idare encümenine müracaat et
meleri. 

Bu akşam 
Sinemaları 

Alkazar - Monte Kristo 

Asri - Aşk yüzünden hırsız 
Beşiktaş Hilal-Gençlik çılgınlıkh 
Ekler - Son emri 

Elhamra - Kan dök miyeceksi 

Etuval - Esrarengiz suvari 

Majik - Müthi~ Aldini 

Melek - Brodvey kuklası 

Opera - Paris kızlan 

Şık - Memnu saadet 

Bar ve Müzikholler- t 

Garden - Naneli Balet, Bekefi, 

Vantura 

66 • ltalyan ticaret mektebinden Nec
det Nuri B .• 67- Sen Jozef Ticaret mek
tebinden Muhsin Ahmet, 68 - Necdet 
Refik beyler. 69 - Senbönua kollejinden 

Nahit Necati, 70 - lhzari dördüncüden 
Mehmet Celal beyler. 71 • Kadıköy No· 
trdamdösiyondan Alis Gudikyan H. 
72 · Kadıköy Seniozd kollejinden Yah· 
ram Gülbengiyan B., 73 - Kadıköy No· 

trdamdösyondıın Rikkat Hikmet H., 74 • 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize, 

~ ve Lidina T ars~ j 
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Yeni anketimiz 
[ Üst tarafı birinci sayıfamızda [ 

yeni neslin birkaç sene ıonra 
okuyacak kafi kitap bulamama-

•sı endişesile mücadele etmenin 
tarzları vardır. Evvela yanlış 
hareketlerden uzak bulunmalıyız. 
Meseli, yeni harflerin ve Türk 
irfanmın tamimi hususunda ken
disine fazlaca bir salahiyet ,•e 
ehemmiyet verilen Devlet matba-
uı tamamile faydasız bir müessese 
olduktan baıka neşriyat alemi
mize iras ettiği zararlarla aynca 
tehlikeli bir varlık haline gel
miştir. Fransız tabii vasıtasile 

bir bayi teıkilatı vücuda getir
mek de bu kabil lüzumsuz ve 
tehlikeli teşkillerden biridir. Türk 
neşriyatını bir Fransız mUesse
seaine tevdi etmek Fransız kül
türüne kendi irfanımızı esir et
mek demektir. Diğer taraftan 
böyle gayri tabii teşkilatlarla 
bayi teşkilah ıslah edilemez 
ve yalnız bu işin olmasına çalı
şanların, Gç beş kişinin menfe
atine hizmet edilmiş olur. 

Maarif vekaleti, halka okuma 
zevkini telkin etmek için tabi
leri bazı eserler çıkarmağa teş
vik ediyor ve bu eserlerden bin-
lerce nüsha sabn alarak dağıtı
yor. Bunların arasında "Şah İs
mail,, «Kerem ile Asli», "Nasret
tin boca,, , " Leyla ile Mecnun » 
gibi biç bir terbiyevi faydası ol
mıyan, fazla olarak halkta ma
ziye ve şark adatına karşı te
mayül ve tahassür uyandıran 
eserler de vardır. Ben böyle ki-
tapların halka tevzi edilmesinin 
hikmetini hiç anlamam. Her fır
satta inkılaptan ve teceddütten 
bahsediyoruz, sonra da kadim 
şark adabna alakayı kuvvetlen
diren, sahifeleri sararmış ve ku
rtlanmış, çilrfik eserleri resmi 
vasıtalarla halka okutuyoruz. 

Babıali caddesini Sahaflar 
çarıısına döndürmekten ne ümit 
ediliyor? 

Avamın seviyesine inmek la
zımsa «Heft Peyker » gibi hah-

. nameler tabetmekte de mahzur 
kalmaz. Halbuki halka mahsus 
neşriyatın gayesi onun seviyesini 
yükseltmek, zevkini terbiye et
mek olmalıdır. 

Avamın seviyesine inen ve 
onu ruhen, fikren düşüren bu gi
bi neşriyatın Maarif vekaleti ta-
rafından müzaheret görmesini 
ne ile izah edeceğimi bilemiyo
rum!. 

Maarif vekili tabileri faydalı 
eser neşretmeğe teşvik suretile 
gayet mükemmel bir esas ihdas 
elti, ancak maarif idaresinde ala-

kadar diğer makamların eser 
intihabında büyük bir itina gös
termeleri ar7.u edilir. Bu intiha
bın son derece bitaraf ve her 
hangi şahsi muarefelerin tesi
rinden azade olarak yapılması 
maksadı temine kafidir sanıyo
rum. Bu esaslı noktaları Anka
rada vekil beye bizzaat izah 
etmiştim. Velhasıl bu yanlış 
hareketlerden tevakki edildik
ten sonra müsbet olarak yapı
lacak iş tabileri himayedir. Bir 
sene evvel Erkek muallim mek
tebinde talim ve terbiye reisi 
Mehmet Emin beye söyledi~im 
gibi, tabiler himaye edilmedik
çe neşriyat işlerinden faydah 
bir netice beklenemez. Netekim 
zaman bunu göstermiştir. 

Ve ehil ellere tevdi edilmiyen 
her iş batmağa mabkftmdur. 

Türk irfanı, memur zihniyetile 
tekimlil edemez. Her işi ehline 
ve miltebass1Sına bırakalım. Ec-

nebiler de bizim topraklarımız
daki irfan tamimi işinden biç 
bir ıey anlamazlar. Bu işi 
de ancak Türk tabileri yapa
bilir. Onlan himaye etmek llzım
dır. Evvel ve ahir ösylediğimiz 
budur. 

Ben şimdiden parmağımı o 
uçurumun istikametine doğru 
uzabyorum ve dikkat! diyorum. 
Türk tabii serbest bırakılmalı
dır. O, himaye ve teşvik gör
melidir. 

Müzaheret kisvesi albnda, 
Türk tabiliği bir çok kayıtlarla 
bağlanmamalı, itıl bir hale geti
rilmemelidir. 

Böyle yapılırsa rakiplerini ez
mek için hareket eden diğerle
rinin ekmeğine yağ sürmekten 
başka hiç bir netice elde edil
mez ve neşriyat alemimizin bu 
tarzı hareketten kazanacağı hiç 
bir şey olamaz. Bilakis günden 
güne tereddi ve inhitata koşar. 

Eski harflerle basılı kitapları
mızdan yeni harflere çevrilmesi 
lizım olanlarla garp lisanların
dan alınacaklara ait suallerinize 
gelince; eski harflerle basılmış 

eski eserleri saymıyacağım. Bu
na timdllik imkan da yoktur. 
Yenilerden hemen aklıma gelen 
bir kaç na~ir ismi sayayım: 

Halide Edip, Reşat Nuri, Pe
yami, Mahmut Yesari, Aka, Er
cüment, Burhan Cahit, Ömer, 
ıairlerden ilk evvel aklıma eski
lerden Fikret, yenilerden Faruk, 
Seyfi, Ziya geliyor. Biraz daha 
düşünülürse iyi bir intihap yapı
labilir. 

Garp lisanlarından en gUzel 
eserler Türkçeye terctime edil
miı ve edilmektedir. E'akat bu 
tercümeler eskimiştir ·ve yeni 
nesil için asılları kadar yabancı 
eserlerdir, ayni tercllmeleri ye
niden yapmak lizımdır. 

Şemsettin Sami Bey merh~ 
mun "Sefiller,, tercUmeaini ya
rının çocukları anlıyamazlar. Mi
sal pek çoktur. Azar azar bu 
tercilmeleri yeniden yaptırmak 
ve muntazam bir sistem dahilin-
de netretmek lazım geldiği ka-
naatindeyim. A. Sırrı 

Satılık hurda d~mir 
Beşiktaşta Akaretlerde 16 

numaroh dükkanda mevcut tah
minen 7000 kilo hurda demir 
11 haziran 930 tarihinde bil-
müzayede satılacağından talip 
olanlann pey akç~sini mUstes
hiben yevmi mezkfırda saat on 
üçe kadar mahalli mezkürda 
54 nu'llarada mütevelli kayma-
kamlığma ve yevmi mezkiirun 
on beşine kadar da İstanbul Ev
kaf müdüriyetinde idare encü
menine müracat etmeleri•275-52 

ZAYİ ÇEK 
Hamiline ait ve İş Bankasına 

çekilmiş 4500 lirayı natık 17 
mayıs 1930 ve 81788 numa
ralı Tayyare piyango müdüriye-
tinden aldığım çeki zayi etti
ğimden lıükmü olmadığı ilin 
olunur. Liıtikçi 

Hüsey:n Hüsnü 

Davetler 

Yuıuf Ef. nin ar nesi aranıyor 
Kars müstahkem mevki ikinci ~ub~· 

de müstahdem iken vefat eden yedinci 
cınıf moamele memuru Yusuf efendinin 
( 328·32 ) mustahal..kı man~ı validesinin 
ikamctgAh adresinin bildirilmesi veya 
bizzat Merkez kumandanlığı Ş.2. müdil· 
riyetlne müracaatı. İstanbul merkez 
kumandanlığından bildirilmektedir. 

§ Cihangir as~erlik şubesi ri'yast· 
tinden :Şubede kayıtlı adreslerinde bulu
namayan ihdyat miltekait Jandarma yüz 
başısı Hidayet. levazım mulazimi Tahsin, 
ve C-errah Ahmet efendilerin şubeye 
müracaatları IIAn olunur. 

Maarif ve iktısat biitçeleri görüşülürken 

Dün M. Meclisinde bazı meb'uslar 
mühim tenkitlerde bulundular 

[ 2 inci sayifemizden devam ] 

Ragıp B. (Kütahya) - Mer
hum Necati B. sarahatle aöyle
mitti ki muhasebei hususiyeler
den alınacak Maarif yüzde on
larından burada yapılacak olan 
Gazi muallim mektebi mllnhası
ren ilk tedrisata hasrolunacaktı. 
Bu vaziyette Meclise verilen söz 
bugiln orasının Orta muallim 
mektebi yapdmaaile filen tu
tulmuyor demektir. 

Bundan sonra yetim mektep
lerinin kapatılmaları aleyhinde 
de bazı meb'uslar söz söylediler. 
Maarif vekili cevap veri1or 

Maarif yekili - Efendim, yüz
de onlarla yapılan bina muallim 
mektebidir ve ilk tedrisata çalı
şıyor. bu muallimler iki buçuk 
sene fazla okuyacaklardır. Fark 
budur. 

Yetim mekteplerine gelince, 
Cümburiyet hükümeti ıehiUerin 
vediasını emanetlerini layık 
olduğu ehemmiyetle muhafaza 
•e terbiye ederek yetiıtirmek
tedir. Yatı mektegleri mes'ele
sine gelince, ilk tahsilimizin •a
ziyetini arzettim. Bu vaziyette 
lüks denilen yatı ilik tahsili 
yapılamaz, günahtır. Bilhasa bu 
gibi ilk mekteplerde okuyan 
köy çocuklan bir daha köye 
d6nmemektedirler. 

Muhterem hocamız Akçora 
Beyin suallerine gelince, mek
teplerimizde içtimai ahl4k sis
temi ve neticeleri nedir? 

Çok tesif ederim ki yanımda 
lise talimatnamesi yok, olsaydı 
kendisine okuyacakbm. Aynen 
arzu ettikleri vaziyet mevcuttur. 
Dar6lfünun meselesi için ma
ruzatta bulunmuştum. Meslek 
mekteplerine gelince, bu bir 
teşkilattır, lazımdır, ilerlemektedir. 

Dil encümeni, hiç zabıt ve 
rabıt altına alınmamq olan bir 
dili büyllk bir lügatle tesbite 
çalışıyorr Muhterem arkadaşım 
bunun mfişklllltmı elbette benim 
kadar bilirler. Bu mesai yüriiyor 
ve takdire pyandır. 

Süleyman • Sım Bey ( Yoz -
gat ) - Memleket dahilinde 
kaç kısy; muallim mektebi , var 
ve bunlardan senede kaç mual· 
lim yetişiyor, hangi köye gidiyar. 

Maarif vekili - Efendim, köy 
muallim mektepleri nr. Önü
müzdeki sene zarfında (250) 
köyde yeniden mektep açacağız. 

Süleyman Sırrı Bey - Mu· 
basebei hususiyelerden alınan 
yüzde onlar münhasıran köy-
lere muallim yetiıtirmek için a
lınmıştı. Zannederim ki 40 bin 
köyiimilz var. Senede 250 köye 
muallim yetiştirirsek 40 bin kö
ye kaç ıenede muallim temin 
edilebilir? Köy illeri bir an evvel 
okutmak lazımdır. 

Besim Atalay B. diyor ki 
Beaim Atalay B. - Köy mu

allim mektepleri mevzuu çok 
cazibdir. Görünüşte böyle .• Fakat 
bu, ıehir için böyle değil midir? 
Harita yok, ııra yok, tahta yok .. 

Sftleyman Sım B. - Yapmalı, 
yapılmalı. 

Besim Atalay B. - Tabii ya-
pacaksın, yetiftireceksin bey
efendi. Turup mu bu?!. Tabii, 
hem ben maarifciyim. Ben söy· 
liyeyim de siz biraz dinleyiniz. 
( Kahkahalar ) 

Askerlik terbiyesi çok yüce, 

çok olu bir kaynaktan çıkar, 
yaşar, yayılır. 

Bir ses- şiir mi okuyorsun? 
Besim Atalay B.-Ha' ı. mek

tep terbiyesi böyle olmalı, bir 
kaynaktan çıkmalıdır. Büyük 
mlleaseselere doğru gitmeliyiz. 
yoksa: 

Şah budotırı batı var, 
Üzümü yok yapralt ~·ar! 

Kabilinden muallim mektepleri 
açmanın da biç manası yoktur. 

Sonra müzakere kifi görüle
rek fasıllara geçildi. lktısat büt
çesinin müzakereıinde milli 
mamulitımızın ihracına muamele 
vergisinin mani olduğu hakkında 
ban milnakaşalar oldu. Vekil 
Şakir B. bu huıusta izahatta 
bulundu. Besim Atalay Bey ge
ne kilrsiye gelerek: 

- San' at ve istihsal yolunda 
ilerlemek lazımdır. Asri yaşa

yış, asri kazanmakla olur. Bizde 
asrı yaşayanların çoğu millet 
biltçeıinden yaşıyor, dedi ve ik
baadi bazı temennilerde bulundu. 
Bu meyanda halıcılıktan bahse
derken Ali B. (Rize) Uşşak 
halıları nasıldır, diye sordu. 

Besim Atalay B. -Ah, Uşşak 
halıları... Uşşak halısını yapan 
Türk kızı kendi hayalini, ruhu
nu oraya nakşeder. o, allı mor
lu dalgalar içinde ağlıyan 
kızlar, kadınlar, çağlayanlar 
görilraihı, ya Ali Bey kardeşim. 
( kahkahalar ) 

Sonra işi kooperotifciliğe nakle
derek Ankara memurin koopera
tifini tenkit etti: 

- Yaptık bir koopratif, Kali
foranyanın kabağını getirip 
bize aabyor, Ne bir ucuzluğu, 
n~ bir faydası var. Bu nasıl 
koopratif efendiler? Bir istihsal 
seferberliği lazımdır. Herkeı bu 
büyük orduda çalışacaktır. Erkek, 
<lifi, büyük, küçük ... Sen rakıdan 
fedakarlık edeceksin, o kuma
nndan vaz geçecek kurtulacağız. 
Memleketin istihsal kunetlerini 
düşünürken lstanbula acımamak 
imkinsızdır. lstanbul bir sanayi 
şehri olabilir. Onu himaye la
zımdır. 

lstanbul deyince babnma İs
tanbul gazetelerinin baş belası 
dedikleri Liman tirketi geldi. 
Atbğı t8f, ürküttüiü kurbağaya 
değmez. Bunu da tetkik liz.ım
dır. İstihsal seferberliğinin irfan 
hayabmıza da teımili lazımdır • 
İkbaat vekileti Maarif vekale
tile temas Ye bunu tesbit et
melidir. Sonra okur yazarlara 
memuriyet kapısını sun sıkı ka
pamalıdır. Son sözümü ismet 
paşa hükiımetinin gözü öntine 
atacağım bir yaraya hasretmek 
isterim : Kumar felaketi!... Bu, 
köylere kadar salgın halini al
mışbr. Boyacılar bile kumar oy· 
nayor. Şuradan Hergele mey
danına bakınız efendiler. 

Sesler - Nerede o meydan, 
nerede? ... 

Besim Atalay B. - Efendim 
ıurada, yangın söndürme mey· 
danı yok mu, yani etfaiye mey
danı, itte orada boyacılar, 
hamallar her zaman kumar oy
nuyorlar. Buna bir çare bulma
nızı dileyor, dileniyorum. (Şiddetli 
ve sürekli alkışlar ) 

İktısat vekilinin oevaplart 
Müteakiben İktısat vekili bu 

.erdi: 
temennilere şöyle ceva~ edeO 
Şimdiye kadar teşekkul ftı• 
kredi kooperatifleri 250 deıı bir 
ladır. Ticaret mektebinde ca]ı· 
koopratif cilik kürsüsü kurala Zitl't 
tır. Bu seneden itibareDedrice" 
bankası sermayesinin ~ ... ı..n1 
100 milyon liraya ıb~ .... , 
çalııacağız. Malümunuıd~. 
yerde Liman şirketi bbi1 
Derdin bilyüğü, İstanbul d_• ~ 
olmak üzere asri vesaiti~· 
bir limanımız olmamallll. f16 
Yoksa tirketlerin id~~ 
mahiyettedir. Bilgi, metelP" -
gelince, bu sene buna da çl1f 
cağız. ati 

Çekirge hakkındaki s~ 
gelince, Cebelibereket ve ~ 
vilayetlerimize Sudan çek~ 
gelmiştir. Mücadeleye ehe ~ 
verilmiştir. Mahalline bir ç~ 
murlar gönderilmiştir. ş· ~ 
büyük zarar yoktur. Asıl -~J) 
delemiz fimden sora bat~· 
olan yumurta devrinde olac'Y 

Tahsin Beyin sözleri fi'!. 
Tahsin Bey (Aydın) - ~ 

buldan bahsediliyor. vapur1"~ 
tanbuldan su bile alamı~ 
Nasıl alsınlar, Liman şirketi ti 
lığı berbat etti. Sonra 'IJJl 6' 
cıları da mahvetti. O ma~ 
lar ki İngiliz süngüleri, f rP't 
fişenkleri ve Yunan topı.t',; 
nünde milli mücadelede 111 
vatanıarı olan Anadoluya ~ 
madiyen silah kaçırdılar. (~ 
sesleri ) o mavnacılar ki ~ 
harbi arihine isimleri altıO& 
lemle va altın harflerle y~ 
tır. Cephede çarpışan evla~ 
cephane yetiştirdiler. B~ ıM 
insanı ağlatacak bir b'rl 
Bunun önüne geçmeliyiz. (' 
lar ) 

!~!!!~ı~!:~~~~' 
U•e ,.~~~'!~~~ •~~ 

pek yaklıışmış ve mekteplerde dl/ 
cet\•elleri a11larak mümeyyizlere 
yeler gönderilmeğe b~l:ınmışar. 

Evvelce de yazıldığı veçbll~ 
mekteplerde ayın on beşinde tc"J 
durdurulmuş, imtihana tabi ~ 
talebenin bakaloryaya hazırlanın,-); 
diğer sınıfJarda ise b.naat notu • 'f 
mesi için müzakereye başlanmışot'· 
hana tabi sınıflar ayın ( 25 ) inde . .J 
edilecek ve l haziranda imtlb,ııJP" 
başlanıp (15) inde bitirilecektir. ,şf 

Diğer sınıflarda tedrisat •Y 
tine kadar devam edecektir. _./, 

Kadıle_öy sulh mah/ıt.emtsi i&f/IS~ 
Karabet Efendin in alacağının 

istifası zımnında AJi Beyin mah~• 
lunan iki adet aynaların açık. ~nll 
retile 24 - 5 - 930 cumartesı 6-;ı,.ı 
9 dan itibaren Kadıköy pazar rıı ~~ 
açık ararma suretile satılacağı j)All 'I 

lstanbul altıncı nottrliJintltfl~ 
maliki Şarkiye Fran51z Bankası -
dan Galatada Mincrva liı&r.rnda 11~ 
Yusuf KAğıtçı efendiye tebH 

ve 6 l 8,69 doların ademi tediy " 
rettüp edecek zarar ve ziyan .. ~ 
ve vaki masrıflarile tazminat r, 
mütedair bulunan üç nüshadall ~ 
protestonamclerden bir nüshası lj 
hına gönderilmiş ise de mezköt 'f'J 
bulunmadığı ve yeni ikametı~ ~ 
tahkikata rağmen öğrenileme~.} 
memurumuzun tahkikatından t,l',ı 

olmasına ve Bankanın talebill2o ~ 
14 marıs 930 tarih ve 59ıo.17 aP'i 
ralı protestonamenin tebligi 1ll ~ 
kaim olmak llzere işbu ilAn ta~ııe 
neşredilmek üzere Vakıt gazete51,9" 
derildi. J 8 mavıs c:ı 

1 tanbul At08°~ .:.1 
Oalip ~ 
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HA$ARATI ÖLDORENLER ARASINDA 

Flida ve pompasıdaima birinciliği kazanmışhr 
, • FIJDA daha mOeuir daha mOkemmel ye yan yanya ucuzdur. Boton deTair Ye mOeaesat FLIDA istimal eder. HASAN ecza depoaundL .... ------------------·----------~----·-···········-·-·-·--·----... Siıtilik arsa-, Hannnafandl - Devlet Demiryollan ilanları . 

lstanbul EmvaliEytam s:!:71 

ETinizde • 
idaresinden : 

Fatma Muazzez hanınıla Ahmet Edip beyı n istikraz 
9Yledikleri mebaliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde ve
faen rnefruğ bulunan Şehzadebaşında Kalenderhane ma
hallesinde Kemeralıı sokağında 3 mükerrer numaralı, 
laf tarafı Bozdoğan kemeri caddesi, sol tarafı Medrese 
8okaiı, arkası medrese ve imaret, cephesi Acem oğlu 
~danı ile n1ahdut 2500 küsur arşın terbiinde mükem
llael bir arsa satılıktır. 
,. Şehzade başında Direkler arası meydanında vaki kü-

Bulunmalı. 

Spcktrol Suyu : 
Yünlü, ipekli, deri, cilllı mobilye 

ve aairede lekeleri derhal çıtanr. 
lşdal tehlikesi yoktur. 

Spektrol Tozu: 
Beyaz çamqır üzerinden pu ve 

meyva lekelerini tamamen çıkanr. 

Spektrol: 
Her yerde ve eczanelerde bulunur. 

Tarifesini meccanen isteyiniz. Umumi 
deposu : Galata Minerva Han. No. 7 

10000 buraj kazmasınm kapab zarfla m8nakuuı 23-haziran-1930 
pazartesi g8n8 saat 16 da Ankarada Dmet demiayollan idaresinde 
yapılacaktır . 

İıtirak edeceklerin teklif mektuplarım Ye maftkkat teminatla
nm aynı gOnde saat 15,30 za kadar mlnakua komi8yonuna vermeleri 
lizımdır. 

Talipler mOnakaaa prtnamelerini (bet) lira mukabilinde Anka· 
rada Maliye ve mubaaebe itleri daireainclen, latanbulda Haydarpap 
veznesinden tedarik edebilirler. 

• • • Muhtelif ebatta 5550 kilo balar borunun mtlnakUUJ 23 haziran 
1930 pazartesi gthıll saat 14,30 da Ankara devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

lttirak edeceklerin teklif mektaplanm Ye IDUftkkat teminatlann 
aynı gOnde Nat 14e kadar mOnakua komiayomma ftl'llleleri IAzımdır. 

lalipler mDnakaM prtnamelerini iç lira mukabilinde Maliye ve 
Muhasebe itleri claireaind-. lataabalcla Haydarpqa vezneainden 
tedarik edebilirler. .. .. . 

Muhtelif demirler kapah zarfla m&nakuuı 23 haziran 1930 ll meydana cephesi bulunan bu arsanın bir tarafı Ke
ahı caddesi, cephesi mezkur meydan ve tranıvay 

ı, bir ıarafı Kalenderhane camisi sokağı, arkası ıned;:e duvan ile mahdut ve dört tarafı kısmen yıkılmış 

i==:ı.::;;;;;;;:=•ı pazartesi gOnll saat 15,30 da Ankaracla Devlet Demiryollan ida
resinde yapılacaktır. 

Seyrisefain 
larlarla çevrilidir. 
Dahilinde bir masura tatlı su caridir. Letafet apartı-

lbanının tanı karşısına isabet etmekte ve köşede bulun- lzmlr. r.ersln sOrıt posflSI 
'-ltadır. Sinema t•yatro vesaire gibi büyük binaların (KONYA) vapura 20 Mayıs 

Merkez acentesi: Galata Köprü bqında 
Beyoıtu 2362. Şube acentesi : Mah

mudiye Hanı altında Jswıbul 2740 

""8mna mevkii ve hali itibarile fevkalade müsaitıir. 12 de Galata nhbmmdan hare-
'l r ketle Çarpmba sabahı lzmire 

8 ıp olanlar ve daha fazla nıalu rııat almak, nıüzayede gidecek n alq•mı lzmirden 

'-'lannı öğrenn1ek istiyenler her gün saat 16 ra kadar hareketle Antalya, Alaiye, 
ıye nası Tqaça. 

1n~ Aaamor • AWye , Antalya ' 
Uracaat etsinler. Kutacluı, İzmire uğnyarak 

~------------------------------------------- gelecektir. C&eli memleket hastanesi baş tababetinden:1~---:l:-y,~a-=-k ~sO--:rat:ı-po-s-taS1--ı 
L.

1 
~ ı...ır-uı.ı. barem mucibince 16 lira maqlı bir bq ( M ER S 1 N) vapuru 20 

.......... biri otuz beş dığer ikisi otuz dört lira llcretli Oç hasta Mayıs Salı t 7 de Sirkeci 
bq h'Q lll&ıalıaldir. Enaf ve ıeraiti kanuniyeyi haiz olanlardan rıhbmmclan hareketle Gelibolu 
llhhat Cirelite talip olacaklann istida v" evrakı mliabitelerile Çanakkale, Ktıçllkkuyu, Edremit 
.... hitlll!l=~lletine basta balacılıklara talip olacaklarm ela evrakı Burhaniye, Aralığa gidecek 
~. ---•1le birlikte Hutane bq tababetine mllracaatlan ilin ve d6a8fte mezkGr iskelelerle 
[l - birlikte Altmolağa uğnyarak 

0andırmada fabrika tamirab ~~ için yahu. yolcu ahmr, ytık almmaz. 

Tiitiin inhisarı umum müdürlüQiinden: Kudaaya postası 
~clınnada deniz kenannda muhterik fabrikanm çabaile da- c.. .. , Pazar, Salı, Çupm-
~erl, kapa Ye pencerelerinin inşaab kapah zarfla mftn•kmya ba glDleri idare nhhlnmdan 
'a~· Mezk6r infaata ait resim, prbıame ve aireli 9 da k•lkar. 
~ IDakabiliacle ftrilecetinden taliplerin idarei 111DU1Diye mi
~ 1'1beaine mlracaatla almalan Ye 24 ma)'ll g30 mmarteli ılnll 
~ lO,!O a kad•r zarflanm Galatada mGbayaat kolDIİyolnma 
~ ebnelerl. 

Vilayet daimi encümeninden: 
~ lla,. 930 da ihale ohmacatı ilAn olanan Y aloft Hamam 
93() ~ prtaameainde yapılan tadillt mOnaaebetile 9 Mayu 
~ ~ itibaren 28 Ma,.. 930 Çupmba gllnll -t on bire 
l""elc:eJ•ldm yirmi ıGn mlddetle mlnalraAya konalmuttur. ' ...__tla prtaame al11111 olanlarm bu fal"bwaeleri yai 

elerle tebdil eylemeleri Ye yeniden prbaame almak f.te-
. ~ iclareaine mOracaatlan llzuncbr. Taliplerin Villyet 

• ıa.. .._diaJiiinden alacaklan ehliyeti fenniye vewibluile 
'- tı inat melduplanm Takti muayyene kadar Daimi enci-
~ te.cli e,lemeleri illa olunur. 

ı.ursa vilayeti Nafıa baş mühendis-
ı"'· gınden: 
'-~ otel, JOI .. klprlahea olhaptald k~ mud
"4if 6675 lira 73 karatlak inpab 12- haziran -930 taribine mll-

~be alnl mt 16 ela ihale edilmek tlzere mlaaka1aya 
~ olclajmclu taliplerin m11Dab1a lwnunma tnfiku 

"'ealcarda enclmenl daimi Yillyete mtlracaat eylemeleri ilin 

. . . . - . . 
yelkenci VAPURLARI 

Karadeniz postaa 

Samsun 
va~u:ı,.;1 Çarşamba 

günü akşamı 6da Sirkeci nhbmm· 
dan hareketle doğru ( Zongul
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sümıene ve 
Rize) ye gidecektir. 

Tafıilit için Sirkecide Yel
kenci hanmda kiin acentasına 
müracaat. Tel. lstanbul: 1515 : . 

6mtlro&lyan B. ••arından 
Amelt hesabı ticarl ı 20 
Ameli usulü defteri 4 kısım ı 50 
Ameli ve tatbiki Iwnbiyo 50 
ncart ma16mat ve bankacılık ı 50 
Yeni muhasebe usulü 175 
Amerikan usulü: Yevm. D. Kebir 75 
Yeni hesabı dcarl IOO 

Orolog - Operat6r 

BflliUKlUiU ve i~nr Jlllll 
mUt.ehaseısı 

ıJe. 1.uat 3lamW 
Muayenehane: Tllrbe Mahmudiye caddesi 

No. 10 Telefon ls. 2626 

Mthıakuaya iftirak edeceklerin teklif mektuplanm ve muYak
kat teminatlanm ayni gllnde aut 15 e kadar mllnakua komia· 
yonuna vermeleri lizımdır • 

Talipler mDnakau prtnamelerinl bet Hra mukabilinde Ankarada 
Maliye ve muhasebe itleri daireainden ft fat•nbulda Haydarpqa 
veznesinden tedarik edebilirler. .. . . 

Eğeler markalı çelik ve kaynak malnmem bpab zarfla mll
nakaaua 23 huiran 930 pazartesi pil saat 15 te Ankarada De•
let Demiryollan idaresinde yapdacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplan• •e mUT&kkat teminatla
nm ayni g&nde saat 14,30 a kadar m&nakau komisyonuna verme-

leri lizımdır. 
Ta.ipi-. ml•n'm• ,..a.ım ...... a, illa mwk•WHnde Allbnda, 

maliye Ye muhuebe ili-' clairemlDcl-. .......... Haydarpap vez-
nesinden tedarik edebilirler. . ,,. ,,. 

1000 tem yerli çimentomm kapah wfla mlllnk•.. 2 huiran 

930 pazartesi gllnB au~ 15 te ~ el~ clemirJollan ida
resinde yapılacaktır. İftirak edecelderm teklif mektaplanm ve mu· 
vakkat teminatlanm mezldb' pde aut 14,30 a kadar m&nakua 

komisyonuna tevdi etmiı olm•lan lillmdır. T~lipler mllnaka1a ,..-t: 
namelerini S lira mukabilinde Aakaracla Maliye ve muhasebe iflerı 
reisliğinden ve lstanbulda Hayc:larpafa veznesinden tedarik edebi-

lirler. 
* * .. Haydarpqa mapzamızcla meYCUt 59 adet dam~~ ile (30) 

adet muhtelif abajur ye (4!} adet dumanlık w: pmdıye kadar 
sabşa çıkanldıiı bllde muhtelif sebepler altında utılanuyan qya 
ve malzemenin 24-5-30 camarteal pi aut on d6rtte aleni mü-
zayede ile ublacalt ilin olaaar. 

ehremanetl ilanları 
Şehremalletinclen: Beyazat yangm yerinde TaytaD tapada Emin 

Bey maballeainc:le 4 inci adada 32·2, 33-3, 53-4 harita nama· 
rah analar arumcla 12,09 metre murabbaı U1aD1D metre mu
rabbaına 2,5 lira kıymet takdir olanarak 1ablmak için allkadar
lan lrUIDda açık mlzayedeye koam111m. Taliplerin tartnameyi 
garmek için her gtbl mlzayedeye ıtnnek için ihale gllnll olan 
9 haziran 930 pazartem ıBal lnuam mldllrltlilae gelmeleri. 

Maarif vekaletinden: 
Bahkeairde iDp edilecek Necati B. Muallim mektebi İDf&ab 

8 mayıs 1930 tarihinden itibaren bir •J mlddetle ve kapalı zarf 
usulile mllnakuaya konmaftar. 

Talip olanlar plln, f&l'baamei femıiler mllnakua prtname ye 
mukavele auret!erini . ~k ~ ~ gibi blyllk inşaat yaplDlf 
olduklanm mut ır ehlıyeti fenmye •eailWarile beraber Maarif Te-

kileti inpat dairesine mllracaat edebilirler. 
ihale Maarif vekileti inpat komisyonu tarafmclan icra edile -

ceğinden taliplerin mOnak- ve mllzayede kanununa tevfikan 
tanzim edilecekleri teklif mektuplarmm ihale taribi olan 8 haziran 
1930 pazar pil aaat 15te melkar ko...,_. teYdi etmeleri 
ilin olunur. 

Türk Tarih Encümeni Umumi KAtipliğinden: 
Encümen azasından lbnUlemin Mahmut Kemal Beyefendi tarafından hazırlamp 

tab'ına başlanan «Son asır Türk şairleri> namıncbki esere derci nazan itibare alın

mak üzere mecmuai eş'an veya manzum asan sairesl bulunan ze,·ann f'Serleri ile 

tcrcemei hallerini ve fotoğrafilerini Edebiyat fakültesinde wih encümeni umum 

kiıiı>li&ine göndermeleri rkıa ohmur. 



C.=utey• cdnderilecck mektupların üzerine idare içinse c İdare ) JIZ1ya 
alt 1e ( Yazı ) fş1reti konulmalıdır. 

• ...,_ ...._.._ lııcı- •.,.ı•tl •uhdder .... •e•hlplua • mıtm., ....-ıann 
••7klm•-.daa •e ıu..ı. .. 9ılııcHricatmdan ı.ı.,.. ., .. •..ı .aelflcllr. ..:.J 

Vakıf paralar müdürlüğünden: 
Müzayede ikraz Merhunatın semti me~huru Borçlunun ismi 
bedeli L No 

400 21490 
ile cinsi vesair evsafı 

Erenköyünde Sahrayı cedit mahallesindf' 
kayışdağı caddesinde cedit 111 ve 111 
No. zemin kabnda: dört oda iki sofa iki 
hali bir mutfak 1 hamamı birinci ka-
bnda: dört oda iki sofa iki halayı ikinci 
katında: üç oda 1 sofa 1 h~ı muhtevi 
müfrez maa bahçe 1 bap kagir köşk ile 
111-1 emlak ve 5 harita ve 111-2 emlak 
ve 4 harita 111-3 emlak ve 3 harita 111-4 
emlak ve 2 harita No. müfrez diğer dört 
kıt'a bahçenin tamamı. Mecmuunun kıy-
meti muhammenesi 4360 lira olup köşk 
14400 ziri arsanın 316 zira mahallinde 
mebnidir. Müteveffa Yusuf paşa haremi Hatice 

Naşide H. 
60 21886 Aksarayd:ı Çakırağa mahallesinde sultanca

miişerifi sokağında atik 34 emlak ve 62 
ada ve 1638-1 harita No. yeni yüzü 6,20 
yeni sathı 99,46 metre terbünde ve 865 
lira kıymeti muhammeneli bir kıt'a arsanın 
tamamı. Dr. Selami Pş. zevcesi Şükriye 

H. veresesi Güldeste H. ve Müşfik ve 
Ömer Cahit beyler. 

180 22059 Anadoluhisarında Göksu yeni mahallede 
Nışantaşı · caddesinde cedit 16 numaralı 
bodrum katında iki oda kilar gusülhane 
hali haricen müsakkaf mutfak zemin ka
tında methal sofa 2 oda kiler hali birinci 
kabnda üç oda sofa halayı muhtevi ve 
800 zira arsamn 125 zira mahallinde mebni 
1800 lira kiymeti muhammeneli bodrum 
katı kirgir üst tarafı ahşap hanenin 
tamamı Fatma Naime H. 

100 22128 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde 
Rasimpaşa sokağında cedit 3 No. lı zemiu 
kabnda methal 2 oda sofa hala mutfak 
birinci kabnda üç oda sofa hali çatı ka
bnda basık sofayı ve bahçesinde kuyuyu 
muhtevi 450 zira arsanın 130 zira mahal
linde mebni 1100 lira kiymeti muhamme· 
neli ahşap hanenin tamamı. Saadet H· 

400 22188 Çengelköyünde ve mahallesinde suyolu 
sokağında cedit 13,13-1,13-2,13,3 No. lı 

bahçıvan odası ile bir sakıf altında üç bap 
haneyi müştemil tahtalı bostan namile 
maruf bir kıt'a bostanın tamamı. Mezkur 
emlakten 13 No. lısı bostan ve bahçıvan 
odası olup bir satıhta iki oda methal ve 
ahırı 13-1 No, lı hane iki sabhta beş 
oda iki sofa bir mutfak iki halayı 13-2 
No. lı hane üç satıhta yedi Ol'.a üç sofa 
bir mutfak Uç halayı ve 13-3 No. lı hane 
iki sabhta beş oda iki sofa iki hala bir 
mutfağı muhtevi ve hepsinin kıymeti mu· 
hammenesi ~,000 liradır. 13000 zira arsa· 
nm üç bap hane 360 zira ve bahçıvan 
odası 140 zira mahallinde mebnidir. 

Mühendis Ferit B. 
500 22239 Kartalda Çeşmebatı mevkiinde 25 No. h 

1 satıhta 4 oda 1 kiJer 1 bala 1 methal 
ve sofayı ve ayrıca müsakkaf 2 oda 1 
mutfağı 1ve kezalik aynca müsakkaf ahır 
ve samanlığı muhtevi ve 30 dönüm 3 
evlek arsanın maa miiştemilit 380 zira 
mahallinde mebni ve 6500 lira kıymeti 
muhammeneli maa bağ ve bahçe kirgir 
köşkün tamamı Ahmet Rami B. ve zevcesi Melahat H. 

180 22461 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde orta 
sokakta cedit 54 No. lı bodrum kabnda 
mutfak kömürlilk zemin katında 3 oda 
taşlık hali birinci katında 3 oda sofayı 
muhtevi 764 zira arsanın 200 zira mahal
linde mebni 1964 lira kıymeti muhammeneli 
ah~ap hanenin tamamı Ayşe Müzdat H. 

150 22497 Kadıköyünde İkbaliye mahallesinde Nişan 
taşı caddesinde 43-1 No. la zemin katında: 
Methal. tatlık, mutfak,hali iki oda. Birinci 
katında: üç oda, sofa, halayı muhtevi ve 
bir dönüm arsanın (150) zira mahallinde 
mebni (1900) lira kıymeti muhammeneli 
kirgir hanenin tamamı. Ahmet Salim Bey · 

250 22506 Tavukpazarında Hüseyinağa mahallesinde 
camiiferif sokağmda cedit 10 No.lı zemin 
katında: iki methal taşlık mutfak hala, kö .. 
mürlfik, asma iki oda; birinci ikinci kat
lannda ü er oda birer sofa birer 

-= SA.VISI HE~ VE~DE 6 KU~UŞ -

MATBAA VE iDAREHANE.: 
1STANBUL, Babıali, .Ankara caddesinde •VAKiT yURDO .. .... ..... 

T•• • 1979 ( lrARE l~LERI ) 1971 ( YAZI ~LERi) TeJtnfı v/IJCff ....... 
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Tayyare Pı"yankosu 

8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
Keıideler; Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

iş, 

halayı muhtevi ve 140 zıra arsa üzerine 
.mebni 3500 lira kıymeti muhammeneli ze· 
min kah kirgir ahşap hanenin tamamı 

Emine Safiye H. 
110 22544 

340 22559 

Üsküdarda Kısıklı mahallesinde Kısıklı 
caddesinde cedit 68 numaralı ve 2300 
zira arsanın 200 zira mahallinde mebni 
1550 lira kıymeti muhammeneli muvakkat 
bir bölme ile ikiye ayrılarak arkasında 2 
oda ve ahın muhtevi ahşap dükkanın ta-
mamı Bakkal Sabri Ef. 
Beşiktaşta Sinanpaşayı atik mahallesinde 
Taşiskelesi sokağında cedit 13, 15, 17, 19 
21 dört bap dOkkiinı müştemil kargir ha-
nın tamamı. Mezkô.r emlakten 13, 15, 19, 
21 No. lıları birer satıhlı dükkandır. 17 
N.o. h han zemin katında: Methal üzerin-
de dört oda hela koridor ve ocağı muh-

--V-A_K_l_T_ı.o1 

IKüçük ilanl~J 
Ef.Ell!ID!!Iııı- H•r pn n~trolunur ~~ ,, . 

•••••••••Tarife••••• ı 
: 1 Defalık kuruş JD ~ 
: ~o : 
• 2 ,, • 51 
: 3 " 6 1 

: 4 • 1~ : 
• • • 1 

: ihtivaç kalmavın·) : 
: cava kadar ( azaml ~ 1oO: 
: 1 O defa) ilan edil- : 
: m e k üzere maltlu : . ~· : A bonelc;rim.izin ber üç ayht : 
: bir defası meccanen 1 r.f' : 
: 4 satırı geçen iJAnların fazla 11 : 

• için 5 er kuruş zammolunur. ,ı' 

-:. ......... ··········••' 
Kiralık - Satı~ 

Kiralık- Büyükada 8 odalı/, 
yalı hane Nizam ikinci Azaryaıı ~ 
o. 2 Gala.ta., Doyçe Oriyentbalc. ' 
Zeki Beye müracaat. ~ 

Kiralık - Taksim kazancı 
sokak Salih Zeki bey apartıma.ııtrıl~ 
ve beş odalı iki dairesi kiralıktır• 
dar ve denize nezareti olup taksiJll 
danına iki dakika mesafesind~ 

Kiralık daire - H~bıyed~ 
viyet apartımanındaki 2'7yedı no.~ 
oda ve bir mutbak yaz mevsı / 
çok müsııit şeraitlc kiraya veril' 
İçindekilere müracaat edilmesi.__./"( 

2 50 Satılık arsa - Arşını • / 

' 

tevi olup hepsi 165 zira arsa üzerine meb
ni ve 4000 lira kıymeti mübammenelidir. 

100 22578 Üsküdarda Solaksinan mahallesinde Top-

Be\ a:ı::ııt harik mahallinde imam b' .~ 
sır~"ında set üzerinde 16- I f'<l'<>tJP 
satılıktır. Bevazıtta anadolu lok&J\ 

Riza Ef. Ömer beye. müracaat. A , 
haneli oğlu sokağında cedit 9 No. lı ze-
min katında : Methal toprak avlı mutfak 
heli oda kömürlük birinci katında: Dört 
oda sofa hela kiler ikinci katında : Üç 
oda sofa heli kileri muhtevi ve 700 zi· 
ra arsanın 150 zira mahallinde mebni 
1000 lira kıymeti muhammeneli ahşap 
hanenin tamamı. Tahsin B. 

120 22622 Üsküdarda Hamzafakih mahallesinde Açık 
türbe sokağında cedit 72 No. lı zemin 
katında: Methal taşlık üç oda birinci ka
tında dört oda sofa halayı muhtevi 330 
zira arsanın 177 zira mahallinde mebni 
1500 lira kıymeti muhammeneli ahşap ha-
nenin tamamı. Doktor Ahmet Şevki B. 

100 22682 Küçük~ustafapaıada Mollahüsrev mabal-
0lesinde icadiye sokağında cedit 12 No. 
zemin katında: methal oda mutfak hali 
birinci katında: iki oda gusulhane ikinci 
katında: bir oda hala,, üçüncü katında: bir 
oda ve daraçayı muhtevi ve 64 zira arsa
nın 56 zira mahallinde mebni 1300 lira 
kıymeti mubammeneli kargir hanenin 
tamamı Naim Efendi vekili İbrahim Nazmi B. 

60 22049 Karagümrükte Dervişali mahallesinin Ara
bacılar sokağında cedit 1 numaralı bodrum 
katinda: Taşlık hamam ufak bir oda ze· 
min katında; methal iki oda sofa hala bi
rinci katında; iki oda sofa haliyı ve ha
ricen mutfağı muhtevi 199 zira arsanın 110 
zira mahallinde mebni köşe başına müsa· 
dif 1200 lira hıymeti muhammeneli ahşap 
hanenin tamamı. Şerife H. 

Yukanda cins ve mevkii ile sair müştemilatı yazılı gayn menkul 
emlak, hizalarında gösterilen bedellerle talipleri uhtesinde takarrür 
ederek ihalei evveliyeleri icra kılınmış olduğundan yüzde beşten 
aşağı olmamak üzere zamma talip olanların bu ilin tarihinden iti
baren otuz bir. gün zarfında yüzde on nisbetinde pey akçelerile her 
gün saat ondan on altıya kadar Bahçekapıda dördüncü vakıf hanın 
ikinci katında 14, 17 numarada vakıf paralar müdürlüğüne müra
caat etmeleri ilin olUDnr 

Kiralık köşk - Eren k~ 
Caddebostanında camii şerif k~~~ I 
köşe başında plajlara iki daki1' c 

safede (2) numaralı köşkün ~~f 
odalı muncaza.m bahçeli bir &ır ., . ...,\ 
Jıktır. l lava gazi ve su tesısatı ~ ~ 
Görmek istiyenler derunundaldİ 
racaat edebilirler. ~ 

Satım 
Yazı makinesi - 1'011'~ 

Remington markalı Türkçe, ~ı/ 
klı\vyeli . idarede 11 numar~ya ııı 

Muhtelif 
Matmazel Anjel - . r.f•~~ 

enjeksiyon mütehassısı. Tak:t1l ./ 
Fırın sokak No. ıo ~ ~ı 

Meşhur Sünnetci - f~~b cıf 
Hüseyin taşradan gelmi_ş~r. ~·~e. 
piyanko ltimat şubesi ıttısahrı 

ııııı ~ıııııııııııııı ııımıııııııııııı 
Kiralık dükkaıl ,o 

Evkafı mülhakadan "e1ı~ iJ 
tani Hacı Hüseyinağa "8 k 
ratından Bayazıt da 4'~~ 
başında 53 sayılı d~kkjJJıJ.ı 
verileceğinden talip 0 zO 1" 

1 Mayıs 930 tarihinden ate 
yıs 930 tarihine kadar "'~e ~ 
lisi Esma Zilha hanıll2~ 11'' 
lei kat'iyesi olan 21 ~,l 
Çarşamba gü.nü bade~:1ıııf ~ 
ikiye kadar Istanbul alı'~ 
düriyetinde Evkafı Mül~eıt'el 
düriyetine müracaat ey 
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Mes ul müdür : RefiJ<. 


