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avem zı utlaka Is 
Ocaklar korultayı azası başve

kil paşa ile birlikte 
l:'dlova 
Bugün açılıyor 
Sayrisefain idaresince sekiz 

aydanberi tamir ve tanzim edil
mekte olan yeıil Y alovanın 
kOpt resmi bugQn yapılacak ve 
teırinevvele kadar kaplıcalar, 
oteller ve pilij umuma açık 
kalacakbr. 

Emanet fen mildürü Ziya B. 
Yalovadan dönmüştür. Yalovada 
Emanetin S mühendisi yollarm 
açılmasila meşgul bulunmsktadır. 
Gazi H.ı. için inıa edilen köık 
ikmal edilmek üzredir. 

Çocuk haftası bitti 
Çocuk haftasmm son günü 

mfinasebetile dun T epebaşı kış
lık tiyatrosunda parlak bir mil· 
samere verilmiş bilhassa 4 ya· 
tından aşağı minlminilerin "as
ker" tablosile Feyziatiden küçük 
Samiyenin monalağu takdirlerle 
alkışlanmıştır. __ Rnkara muhabirimiz.in g6nderdlll re5fmlerden 

Tensikat yok · ~olonfadan gelen talebe 
Darülfünunda bu cbrimizde 4 gün kalac klardır 
'en.e Barem tatbik 

edilmiyecek 
.ı_ Darülfünun bUtçesi bu sene 
:"C Bareme dahil olmıyacak, 
~at namı verilen müderrisle
l'O tensiki de yapılmıyacak, kad
Bu geçen sonenin aynı olacakbr. 
lizr ~sele lı.akkında görüşmek AJ eşet Ömer B. bugünlerde 

araya gidecektir. 

l<adın ne imiş~ 
ta.dınlar Mazhar Os
~an Beyin makalesini 
'~k ve ilmi buluyorlar 
~ ~· Mazt:ı3!' Osman bey bir yazısın
..... _~dınlar ıçın, kadın infialine zebun, 
~1 için yaratılmış, pasif bir mahlOk-

' dcaıetudir. 
it ~ nı&ka1e bal>bnda kadın birliği ida
lı 1_~ti namına LAmla Refik H, demlş-

.:J : 

•tık - Mazhar Osman Beyin yazısı pek 
b,~ llçıktı. Doğrusu çok nrıp- Maa
' ilrnt bir makale olduğu için cevap 
b~1'eoe~z. Çün kü kadın hlrliği ilmi 
--~~ekkül değildir. 

Dftn sabah Avrupa trenfle tehrlmlze 45 Polonyalı talebe gel
miıtir. Polonyamn LeYa ıehri politelmik talebesi olan gençler şeh
rimizde dört gOn kadar kalacaklar ve Yapurla Beruta, oradan Mı
sıra gideceklerdir. Talebeler bir taganni konseri vermek arzusunu 
iz.har etmiılersc de bina bulunamadığı için bu teıebbUıleri netice
siz kalmııhr. 

... 

FEN HARiKALARI 4 \..VA 

lo • 
~drahlar Avusturyalılarla kolaylıkla konuştular 

buı ondra, 30 (A.A) - Birbirine on iki bin mil mesafede kain 
bu ~nbn hingiltere ile Avusturalya arasındaki telsiz telefon servisi 
l>atlaa a açılmıştır. M. Makdonalt başvekalet dairesinde Camberra 
dakik:an!o~un~:ı bulunan Avusturalya baıvekili M. Sc°:ll~~ il~ ~5 
J.1. 1\1 k goruşmuştür. Sesler gayet parlak ve açık olarak ışıtılmıştır. 
bulun~ donalt şu mutaleada bulunmuştur: Siz yakın bir salonda 
&tf\tj • Yorsunuz.,, Bundan sonra mumaileyh sene nihayetinden evvel 
tikay~nk londra tarikile başlıca Avrupa memleketlerine ve Ame
~. L· adar temdit edileceği ümidini izhar etmiştir. Müteakiben 
iaıct~y!~d~.rge .sabık başvekil M. Hughes ile görüşmüştür. Birçok 

U urlcrı muhabirlerı le konuşmuşlardır. 

M. Anderson 
Mllbedll emlAki meselesinde bi
taraf azının vaziyetini anlattı 

Atina, 30 (Anek) - Atinada 
bulunan bitaraf mübadele reisi 

·M. Anderson, Yunan Hariciye 
nazuilc vukubulan mfilclkat es-
nasında bitraf mübadele azasının 
mübadil emlak meselesinde ta
vassut etmeği kabul etmiyecek
lerini, meseleyi halle salahiyettar 
olanların ancak iki hükumet 
olduğunu, maamafih bitatarafla
nn iki hükümet arasında itilaf 
husulü için elleriden · gelen gay
reti esirgemiycceklerini beyan 
etm ştir. 

Maaş bu gün 
!\Ta\ ıs maaşının ' crılmc.:ııne bu gun ı 

b~lanacalı:ur. 

Fuhuşla mücadele 

Talimatname vilayete geldi 
Vali muavini ve polis müdürü bunu 

tatbik için faaliyete geçtiler 
Fuhuşla mücadele talimatna

mesi dün öğle vakti Vilayete 
tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine 
Vali muavını 

varsa diğerleri gibi hudut bari· 
cine çıkarılmak üzere ısımı 

' hüviyeti ve ikametgahlannın 
Vekalete iş'an. 

Fazlı B. Polis 
müdürü Şerif 
Beyi davet et
miş, beraberce 
tali mat na meyi 
tetkik eylemiş
lerdir. Fazlı Bey 
talimatnamenin 
derhal tebliğini 
Polis müdürüne 
emretmiştir. Fu
huşla mücadele 
talimatnamesinin 
maddeleri şun
lardır: 

Küçüklerin meyhane ve bar
lara götürfilmesi yasaktır. 

Bar artistleri 
3 - Muzik

hol, Bar, Kafe .. 
şantan gibi yer
lerde artist ve 
ıantöz sıfatile 
çalı şanlar d an 
fuhuşla meluf 
olanlar varsa 
ecnebi tabiiye
tindekilerin ·hu
dut haricine 
çıkanlmak üzre 
isim, hüviyet ve 

Gazino ve barlarda fuhuşla 
melüf artistlerin oynamasına 
müsaade edilmez. 

Gizli mumhaneler kapana
cak, gizli olmıyanlara da 
yeni sermaye kabul edilmi
yecek. 
Kadınlara söz atmak fuh§a 

davet sayılır. 
Her vatandaşın ve her ec

nebinin hürriyet ve haysiye
tine riayete dikkat olunacak. 

ça.lıştıklan yer
lerin vekalete 
vekalete bildi· 

Talimatname 
1-Türk ce-

Ev basmak yoktur. Müte
casirleri mahkemeye verilir. 

za kanununun 
fuhşa mütedair maddelerinin 
tatbikini temin edecek surette 
fuhuşla meluf olanlar hakkında 
takibat icrasiJe mfirtckip1erinin 
daima ve mmemadiyen Cümhu
riyet müddei umumiliklerine 
tevdileri 

Ecnebi bir hudut haricine 
2 - Fuhuşla ve fuhşa vesa

tetile ve umumhanecilikle me
iuf ecnebiler hudut haricine 
çıkarılmıştı. Bunlardan kalanlar 
ve yahut sonradan gelmişler 

rilmesi ve Türk 
tabiiyetinde olanların da bu gibi 
yerlerde çalışmaktan menedilme
leri. 

4 - Bar ve Kafeşantan ve 
alelade gazino, kahvelerde ah
laksız ve uygunsuz hareketlerle 
müşterileri fuhşa teşvik eden 
gençlerin garson ve hizmetçi 
olarak istihdamı men · edilmelı 
ve ceza kanununun 419 uncu 
maddesi hükmü nazan dikkatte 
tutulmalıdır. 

[ Alt wnfı S inci sayıfamızda ] 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACAÖ:IZ ? 
Okuma sevgisi lazım! 

Eski edebi eserlerimizden hiç birinin kıymeti 
olmadığını iddia etmek küstahlıktır 

- Nasılsın, pisipisi 
yerinde mi?! 

Koltuğun üzerinde 
kurulmuş sarı 

ve çok koca
man kedinin 

başını okşarken 
Mebrure hanı
mın annesi o -

daya girmişti. 
- Kızımın 

kedisi, dedi ve 
. muhabbet dolu 

gözlerle kediye 
bakti. 

San'at alemi
ne iki Uç şaya

nı dikkat eser 
vermiş olan 
Mebrure Hurşit 
Hf. den ankete 

keyfin, 

azametle 
1 

cevap almak Mebrure 
için gitm:ştim. Fakat Mebrure 
Hf. muvakkat bir zaman için 
Ankarada bulunuyorlarmış ... 

Büyük bir misafirperverlik 

gösteren Hf. bu vaziyet karşı
sında bir çare bulmak muvaff a
kiyetini de gösterdi. 

Sualleri 
Ankaraya gön

derelim, niha
yet iki gün son· 

ra cevabı gelir, 

dedi. Öyle yap

tık ve hakika

ten 48 saat son

ra Mebrure Hf. 
nin cevabını 

yazı itleri mü
dürümüzün ma
sası üzerinde 
buldum. 

işte gelen ec
vap: 

- Okuma vazi· 

Har~ff H/. yetimiz fena ve 
gittikçe de fenalaşmakta. Bugün 
okuma zevkini tadacak çağa ge
lenler, eminim, anneleri, büyük 
babaları kadar olsun " kitab » ı 
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sevmiyorlar. Gençlerimizin ve ı 
kızlarımızın çoğu kitaba kıya

madıkJarı paralarını seve seve 
bara, sinemaya veriyorlar. 

Memleketimizde eğlenme va
sıtalannın kıt olduğu zamanlarda 
okuma zevki sanırım ki daha 
fazla idi. o vakitler açlıklarını 
bir fasulye piyazı ile susturarak 
o parayı dımağlarını doyurmak 
ıçın verenlere rastlamak her 
halde daha kolaydı. 

Çocuklara okuma zevkını aşı
layacak ana babadır. Avrupada 
yalnız zengin olan, edebiyatları 
değildir. Orada çocuk, daha 
küçilklUğUnden itibaren etrafında 
her kesin okuduğunu görür ve 
" kitabı » sevmesini ta betikten 
öğrenir. Bizde evladına her ve-
ıile ile hediyelerini « kitaptan » 

ıeçmesini bilen kaç aile vardır? 
Çoğumuz okumağı adeta bir 

alis diye biliriz; Avrupalılarda ise 
bu bir tihtiyaçtır. Onlar ha
yata adımlarını okuyarak atarlar. 

Yeni neslin bir kaç ıene sonra 
okuyacak kafi kitap bulamaması 
endişeıiaden fazla beni düşün
düren meıele ıudur : 

Acaba yeni nesil okumak isti
yecek ve okumasını sevecek mi? 

Hele ıatıı yokluğundan gün
den giine zararları artan tabiler, 
hllkümetin de yardımını görmez-
lerse kitap basmak cesaretini 
duyacaklar mı? 

İkbıadi buhranda büyük bir 
zarar payını yüklenen kitapçıların 
aarsılmıt olan vaziyetleri ferdi 
tetcbbüslerle kurtarılamıyacak 

bir ıekle girmiştir. Çok temenni 
olunur ki anketinize verilecek 
ceYaplarla deşilen bu yaranın 
devası, bir hükumet meselesi 
teklinde tezahür ederek Maarif 
vek!letinin de dikkatini çelsin. 

Şu halde gençlere, okutaca
ğımız kitapları ve bunları " ya
ratma » usullerini düşündüğü

müz kadar onlara hakiki okuma 
ıevgisini aşılayabilmek çareleri
ni de dikkate almalıyız. 

Bu vazife ana babaya düştüğü 
kadar da mektepçilere aittir. 
Her mektebin sınıf ve talebe 
yaıına göre taksim edilmiş bir 
kütupanesi olmalıdır ve çocuklar 
esaslı bir uıul dairesinde bura
dan müstefit edilmelidir. 

Yalnız siı: de benimle beraber 
bu ldıtüpaneyi dolduracak kitap-
ları düıünliyor ve yokluğu kar
şısında dudaklarınızı büküyor
sunuz dciil mi? 

Şüphesiz başlangıçta raflan 
1 

~L~~~~K~'~T~·n~T~l~LC~•~A~·~!~=~~ :oayin!~y~kill~I 
HA. Dün n1uhtıralarını l\1ah-

Hint kadınları 
a 
lns;tiliz vaH·ye S!Önderdıkleri mektupta 
Gandi ile beraber olduklarını bildirdiler 

Londra, 29 (A. \.) - l liııt işleri nezareti mli.;teşarı 1 lindi::.tandaki \'aziyet 
hakkında anım kamarasıııda sorulan bir suale \erdiği cevapta e\'\'elce gazcteler
ck ç~kan ve hliyük bir kısmı doğru olan haberlere ilave edilecek çok hir şey ol
madıgırıı söylemi~tir. 

Kalküta, 29 (A. A.) - Altı ay hapis ce:lasına ınahkOm edilmiş olan ve elye\'m 
har,is:ınede bulunan i\J. Sengupta beşinci defa olarak \'C ittifakla belediye reisliğine 
incilıap olunmuştur. 

Balimora. 30 (A.A.) - Gandi neşrettiği bir beyannamede M. Patelin teşrii 
meclis reisliğinden io;tifa etmiş olma.:ından dol<lyı kendisine gönderilen tebriklere 
ıemaıııile iştirak ettiğini söylemektedir. 

KalkUta, 30 (AA.) - Gujerat'ın kibar alemine mensup kadınları tarafından 

1 Hnt umumi ,·ali ine gönderilen bir mektupta Gandinin gfrİ~miş olurluğu mLicade
leniıı kendilerince büyük bir ceveccüh ve ınuhal:batla karşılaşdığı 'e takip olunduğu 
bildirilmektedir. 

Simla. 29 (ı\. A.) - Yeni matbuat k:ınıınıı Delhi eyaletinde büyük bir süratlc 
tatbik mevkii ne konmuştur. IlükOmet, Delhide çıkan i.iç milli) etçi gündelik gazete 
sahipleriııden 5000, resimli haftalık bir gazeteden 4000 'c müslüman birliği cemiye
tinin fikirlerillİ neşreden diğer bir gazete sahibinden 2000 rupya kefalet akçesi iste
miştir. Bu gazeteler, vermejte davet olundukları nak<lt kefaleti derhal temin etme
dikleri takdirde yarından itiharen tatil olunacaklardır. 

Dclhi, 29 (A. A.) · Yeni matbuat kanunu mucibince kendilerinden 3750 Jngi· 
!iz liralık teminat akçesi istenen muhtelif Hint gazeteleri bugünden itibaren neşri· 

yatlarını tatil etmejl;e ve kiiçulc miişterek hir gazete çıkarmağa karar vermişlerdir. 

Bahri muahede 
Amerikanın tasdik etmemesi ihtimali karşı

s1nda Fransızlar ne diyorlar ? 
Paris, 30 [AA.] - Tan gazete i, eğer bu defa da, bahri muahedenin tasdiki 

aleyhinde yapılan muhtelif hücumlar neticesind~, Amerika kendi tcklıf ve telkini 
üzerine ve kendisinin iştiraki ile aktedilmi~ olan muahedeyi tasdik ctmiyecelc olursa 
cihan efkArı umumiyesinin Amerikanın ittirakile girişilecek müzakerelere olım iti
madının mühim ~urette ceıclzüle uğrıyacar;t mütalc.asını serdetmektedir. 

süsliyecek pek mühim bir şey 
bulunmıyacak, fakat mektep 
idarecileri bu husus için bir 
bütçe ayırabilseler muayyen bir 
program mucibince eserler ter-
cüme edilmeğe başlanır, ve yavaş 
yavaı hem raflarda · hem de 
minimini dımağlarda aki boşluklar 
örtülür. 

"Arap harflerile basılı kitap
larımızdan hanğılerini yeniden 
basmak icap edecektir? sualinize 
cevap vermek selahiyetini ken-
dimde pek göremiyorum. Bu 
uzun uzun tetkiklerden sonra 
kararlaşacak bir mes'eledir. 
Yalnız eskileri türk harflerile 
yeni nesle tanıtmak emelini 
güderken - mümkün olanların 
lisanlarını da yenilemeğe çalış
mak lazımdır sanırım. 

Garp dillerinden Fransızcaya 
verdiğimiz tercüme merakım 
umumileştirerek, halkımıza Al
man, lngiliz ve Rus edebiyabnı, 
ilmi hareketlerini de tanıtmağa 
çahtmalı yız. 

Klasiklere kartı gösterdiğimiz 

alakayı yazı aleminde inkilaplar 
yaratan yeni edebi cereyanların 
mahsullerine de duymalıyız. 

Bilylik harp kasırğasının bil
mediğimiz nice bin acılanm 
döken "Garp cephesinde sükU
net var,, adlı canlı tarihi bilhassa 
hayatı penbe bir bulut arasında 
gören her gencin okumasında 
zarardan çok fayda vardır .. 
Dilimize çevrilecek kitaplar ka
rarlaıtmlarken bu eseri de oraya 
katmak, fikrimce istikbal için 
büyük bir kazanç olur. 

Betinci sorgunuza gelince, 
eski edebi eserlerimizin hiç 
birinin biiyük bir kıymeti olma
dığını iddia etmek sanırım küs
tahlık olur. 

Bir aan'at eserini benimseyip 
anlamamak muhakkak onun 
kıymetsizliğine delalet etmez. 

Ben bu "anlamasını bilmiyen
leri "karşılarındaki büyüğü,. içiz 
ve küçük bir ~ckilde görmek 
için dürbllniin ters tarafını 

çevirmiı, "bakar görlere,, ben
zettim. 

Ankctinize böyle bir kaç sa-

ve Vekiline verdiler 
"' 1 r llf Hftt SDDHYİ ~BD~aları Ankara 30 (Telefon) Dayin e 

Yeki ileri bugün muhtıralannt M•· 
HükOmet bu iki banka için bu liye Vekili Beye verdiler. He· 
sene bütçesinden 1 I milyonluk yeti vekiJede bunun görliıülllllif 

yardımda bulunacak olması muhtemeldir. 
Ankara 30 (T eJefon) - Yeni . Q'iil 

bütçede sermayelerinin tezyidi için iki komşu millet arasın~~ 
Zıraat Bankasına 8, sanayi ve Ankara, 30 (A.A.) - Reiıı· 
maadin bankasına 3 milyon lira cümhur Hazretlerile İran t•b1 

verilmektedir· hazretleri arasmda fU telgraflar 
Zıraat bankasının sermayesi teati edilmiştir: 

100 milyon lirayı buluncuya ka- Alô.hazret Akdes humayuni ıehflfltıh 
dar her sene bütçesinden 8 lran. Rıza Şah Pehlevi 
milyon lira verilecektir. Zab Şahanelerinin tetevvü~~ 

Sanayi ve maadin bankasına rinin yıldönUmO mea'ut bir yetil~ 
verilen 3 milyon lira ile bu bilerek tebriklerimin Te .. ~ 
ıene içinde istanbulda ~n saadetleri ile dost lran mnıets: 
mütekamil şekilde bilyük bir nin refah ve ikbali bakkmdalıl 
pamuklu mensucat fabrikası ya- temennilerimin kabul buJUfU11111

' 

pılacakbr. ıını rica ederim. 

Gazi Hz. ]erinden rica 
Ankara, 30 (Telefon)- Türk 

tarih ve medeniyetinin tetkiki 
için Türk ocoğında teşkil olu
nacak heyetin riyasetini ·kabul 
buyurmalarının Gazimizden rica 
edileceği söyleniyor. 

Yakında fırka grupunun 
19timaı muhtemel 

Ankara, 30 [Telefon]- Yakanda fırka 
grupunun mühim bir içtima yapacağı 

söylenmektedir . 

tırla istenildiği kadar cevap ver
mek güç. Surgulannız öyle uzun 
öyle gizli dertlerin yaralannı 
neşrediyor ki ... 

Yalnız sözlerimi bitirmeden 
evvel şunu tekrarlıyacağım. 

Halkımız, kitaba muhtaç ol
duğu kadar da okuma sevgisini 
ve zevkini duymağe. muhtaçtır. 

Bu gayeye kısmen olsun yar-
dım için de serbest halk okuma 
odaları teşkilatını ehemmiyetle 
benimıiyerek köylere kadar tevsi 
etmeli. Buralara Hükumetin 
gazete idarelerine kıtapcılara 
vereceği himaye tahsisatı muka
bilinde meccanen gazeteler ve 
eserler gönderılmeli, hatta köy
lüyü tenvir ıçın yine hüku
metin idaresi altında esaslı bir 
proğram mucibince 11köy hocası., 
mahiyetinde bir haftalık mec
mua neıredilerek dağıtılmalı. 

Mücadele ve inkilap sahasında 
yarabcı dehasile "EN BÜYÜG 0-
MÜZÜ,, rehber edinen bizler de 
bu uğurda çalışmalı, çok ama 
pek çok çalışmalıyız. 

Oazi M. Kımal 
Ankarada Tilrkiye Reriıic111'' 

buru Gazi Mustafa Kemal Htl 
retlerine : 

Zatı Alilerinin muhabbetli telr 
riklbndan ıon derece minactt'_: 
nm. Zatı llilerinin pek .,eye~ 
aaadetini Ye doıt ye kolllf" 
Tlirkiyenin terekkiyabaı dileri"' 

Rıza Şah Pt!ıltvf 

.Nafia vekili teftişe çıkı}10' 
Ankara, 30 (Telefon)- Nlfı' 

vekili Recep bey bu ÇU'f&ID~ 
günü bütün demiryollarını tafti' 
şe çıkacaktır. ilk ıeyahatin ~· 
dana istikametinde olmuı ınob· 
temeldir. 

Ocak kurultayınd1 
Ankerada Ttırk ocaklan kıl' 

rultayının son bir içtima akt' 
derek dağıldığını yaımııtık. 1'11' 

rultayın pazarteıi içtimnında nı"' 
allim Afet Hanım tarafınd•~ 
mühim ve ilmi bir konferans fe' 

rilmif, bunda Türk ocakları '!'' 
sasının 2 nci Ye 3 ilnctı maddi' 
lerinden bahsolunmuf, TOrkoca~· 
larının milletimizin hayablld~ 
olan mevki ve ehemmiyeti %ikrt 
dilmiş , Türkün aaırlar ıüre
yüksek tarihi ve medeniyeti et' 
rafında hasbuhal edilmiı, bu11~ 
üzerine Türk tarih Ye medeniyeti' 
nin ilmi snrette tetkiki i.~ 
hususi bir heyetin tqkili kıD"' 
olunmuştur. Afet Hanımın kol' 
feransını ilmi ve tarihi pek ktf 
metli bir tetebbu eıeri idi. ~ 

----
Şahap - Ben ne kendimi- - Avnüsselüh - Maslahatın bu 

~~- z:ze~ 

A vnüsselah kumpanyuı 
aldatıyorum. Ne de sizi.. Böyle nedenlerle uğraşacak kıvamı ar
bir kaç muvaffakıyetsizliğe karvı tık geçmiştir diyorum .. 
asla yılgınlık göstermemeli .. Çok Şahap- Göriirüz .. 
sabırlı ve metin olmalı.. Tesa- Dedi. Muğber bir eda ile dışarı 
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düf bazen böyle maceralarda çıktı. 
en büyük detektiflerden ziyade 
insanı hayretlere dütürecek iş

- 60-

sihir iJe bu paralara el atıyor 
du? saf dilleri tehdit için h•~ 
kuvvete malikti? fantaja del', 
mi? Bu gayri kanuni ailihı g6~ 
bağcılıkla ahlaki bir aania ,,~· 
line sokarak kullanıyordu. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
- Nerenin vapuruna? 
- Vallahi bilmiyorum.. Köp-

rüye mi? Üsküdara mı? Buğa-
ziçine mi? · 

Gene Şahap hikayesinin 
bu noktasında bir cıgara daha 
yakarak dalgınlık gösterdi. 

Ali Safder sordu : 
- Ey niye kestin Şahap an

latsana .. 
Şahap - Düşünüyorum .. 
Ali Safder - Ne düşünüyor

ıun .. 
Şahap - Otomobillerle dola

tan Mestinaz Köprüye gitmek 
için Beşiktaştan vapura binmez .. 

O ya Buğaziçine gitti ? Ya 
Üsküdara ? Bu iki ihtimalden 
hangisi? işte onu dlişünüyorum .. 

Suduri - Sonra5ı ? 
iskelesine kadar takip edebildim .. 
Şahap - Sonraıı izi Beşiktaş 

Ali Safder - Orada kaybet
tin... Şahap ezğin bir ifadeyle: 

- Evet ... 
Şahabın bu muvaffakıyetsizli

ğ ini fiçü birden el çırpmasile 
alkışladılar. 

Delikanlı yeis kızgınlığile hay
ksrdı: 

- Niye alay ediyorsunuz? 
Ali Safder - Artık bunun 

alayı malayı var mı ? Acemi 
çaylak ... 

Şahap - Bu muadeleden bir 
malümla hareket ettim. Şoför 
Saidi, Muammer Paşanın kona
ğmı keşfe muvaffak oldum ... 
Şimdi malüm üçleşti. Bakınız 
yarın, öbirgün size ne haberler 
getireceğim ... 

A vnüsselah - Şahap kendi 
kendini aldattığın gibi kolayhkla 
bizi aldatamazsın ... 

ler görür .. 

Avntisselih - Peki amma 
biz bu vak'a da tesadüfün hU
funa avuç açarak bekliyecek bir 
vaziyette değiliz. Kocakarı ne 
yaptıysa yaptı. Bizi bin lira ile 
daraya çıkararak itini becerme
ğe muvaffak oldu.. Bu macera 
tamamile ehmmiyetini kaybe
decek kadar eskidi. Bizden 
istimdada artık lüzum kalmadı. 

Gene Şahap :nikbinliğinde 
israr• uğraşarak: 

- Üstat sana çırak olmakla 
müftahirim. Lakin niçin böyle 
söylüyorsun? Mestinaz işi becerdi 
mi yoksa büsbütün sarpa mı 

sardırdı? Dalaveresinde tama
mile muvaffak olsaydı kendini 
bizden bu kadar sakınmazdı. 

Şimdi bize görünmekten ödü 
kopuyor ... Neden?. 

Yine Şahap timdi sokakta dti
şüne düşüne yürüyordu. Onlar 
mı haklıydı, kendisi mi? Böyle 
işlerde tesadüfün liitfuna çanak 
açarak beklemek te bir işgtizar
lık sayılmazdı ya.. Böyle çetin 
kulpolarda vukuab yürüterek in
san kendine kadar getirmek için 
ne yapmalıydı? O, bu büyük 
sırra vakıf' bu kuvvete malik 
değildi ... 

Diişündükçe dalğınlığı arttı. 

Zihninin yumağı bütün bütün 
dolaştı. Teselli yurdu dolan
dmcılan bu maceradan şip diye 
bin lira çırptılar... Kendisi ne 
aldı? Türlü vesileler icadile an
cak elli altmış lira koparabil
mişti... Onların istibzaları altın-

:da şimdi niye çalışyordu?. Gene 
bu menfur yurda bir kaç bin 
lira kazandırmak için değil mi? 
ne hamakat!.. 

esas ne kadar bozuk olu~ 
olsun keyfiyetin en büyilk ebe~e 
miyeti ahllki görünebilınelı r' 
idi. Çok insan buna aldaıııY0 , 
du. Cemiyet içinde aransa tJ~ 
ranıa sureti haktan göril~er';i• 
yafamak pilanını kurmuf kı~1,. 
lır ne kadar çok Avnüsıell 
ra tesadüf edilebilirdi .~ 

Bu işin sermayesi utannı•:.,
sıkılmamak cüretkarlıiındall p' 
k~ birşey değildi. Şah~bın Y~i
tıgı çıraklık arbk yetıtnıeJ .,di 
di? Usta çıkmak için o ~e ,et 
kendinden baıka kimden ıc:• 
alabilirdi. . auss' 
Şahap artık karar verdı. ..iJI 

ıeıt• 
dan sonra baıkalarını b•"' 
etmek için değil kendi hel'ııı•" 
çalışacaktı. Onların yaptı ·di 1 
şantajı kendi becerenıeı 1111 

Belki daha alasını. 1.) 
( BıftfllOI 



Çalgıcı akını 
Türk musikişinasları işsizken ecne

bilerin burada işi ne ? 
GıOzel san'ıtler ekedeml91 musiki f'lbesl 

nezdinde tefebbGste bulundu 
hOkOmet 

Şehrimtz.in ~ Jdk:ttnde çft- ....,..-.lm!!I-~------.. 
~an mnsı1dşin.slmn bayök bir 

Gerdi Yar. Türk an'aftt\rlar, 5a1Ôt bJ· 
laet ve kabfli,eri iribrie btçae geri .ı · 
Q)acfıltlın halde ~f SMt'atttrlar bT'fl· 
811'<11 ınaddeten eziliyorlar, Sahipleri ec· 
llebı olan büyftk mficssesder umumiyetle 

~ 1e!dtı ediyttrlac, T"tirtier kendi 
~ckederinde cltmek kazanmak için 
IUç!ak çekerlerken dünyanın öbür acundan 

~p ~ ecnebt1er burada :ııenıin 
~blıktadırlar. 

l'iirk mcsı"'kişloaslann bu etim vazi
Yttf, lstınbul sinemalannın bir çoklannın 

.... 
lesli filim gedrmiye başlamalırt üzerine 
lıtr lı:ıt daha fenalaşmış, bu sinemalarda 

~h~n mosilcişinaslar da açıkta kalmış· 
1-rdır. 

Şthrim~n eğlence yerlerinde vazife 

.ı.n ''eya bu kabtl bir hizmete hazır 
~hlnın musikişinaslar 250 kadrdır. Bnn-

lıtr,n yansı ecnebi, yansı Türktür. Ec
lltbi~rin hemen hepsi işte. Türklerin 
""1.s.na yalon bir kmm boştadır. 

iş ahna SMscleı;i bu safhada olmak
~ httaber işte bulunan Türle musiklşi-
'-!arm kazançları da ecnebilerinkinden 
~t kat atağıdır. 
. Eğlence yerlerinde çalışan musiki
fllıasJınn me~alleri umumiyetle günde 

htş •hı saattir. Bu müddet için bir ec· 
lltbi san•atkAnn aldığı yevmiye vasati 

~ liradır. Bir Türk musikişinasa verilen 
tıatni yevmiye ise altı liradır ve Türk-

ltr fÇinde günde üç liraya kadar çalış
ltıalc nıeeburlyetinde knlanlar vardır. 
de E:cnebi şef dork,.strlcrin aldıkları ~iin-

lik onbeş onaltı lirayı, Türk orkcstera 

fefl~nin l'C\'miyesi ençok on lirayı bul
ltıaJrtadır. 

Türk san 'atkArlarının ezildiği, a7. pa
lt ıldığı, işsi?. kaldığı bu sırada bir tıı-

taftan da memleketimize mütemadiyen 

ecncbı san'atkAr getirilmektedir. 

Gü:r.cl San'atlar birliği i\lusiki ~ubcsi 
bu Vaziyet kar~ısında ciddi tedbirler alın-
ması ve Tiirk san'ntkArl:ınn ezilmekten 

kurtarılrnısı için hükümete miirac:ıat et
tnlştir, 

Kuduz 
Son günlerde gene 
artmıya başladı 

llenizlili bir kadın ha$f 1J

tıede kudurarak ölmüştür 
Son günlerde şehrimizde ku

tı buz vukuatı hayli çoğalmıt-
t • Bilhassa Bakırköy ile ci-

~~ndaki köylerde kuduz kö
~kler adeta ağızlanndm salya 
h l aka dolaşmaktadırlar. Ma-

llÜi teşkilat bu köpeklerin öl-
dUrtıırne.sile uğraşmağa başla
ll'ııştır. Bakırköyde sokak arala
~tada dola~n köpekler hemen 
'!namen öldürülmüşlerdir. 

Iİ Son günlerde kuduz hastane-
ne Anadoludan vukubulan mü

t~ca ı 
.\ at ar da artmıştır. Hastaneye 
.,:. tıa~oludan gelenlerin ekserisi 
uenı ı· 1( kı ı, Antalya ve Trakyada 

ır lar l" d j~tı k e ın endir. Denizliden ge-
tılrn ud~ı köpek tarafından ısı
~~r hır kadın, bir kaç gün 
6lrnn.. ~astanede kudurmuş ve 

.,tür. 
Bu a 

ltjfi Y zarfında hastaneye 133 
83un~liracaat etmiştir. Bunlardan 
•tıla 

1 
kuduz hayvanların ısırdığı 

So ~ı nıış, hastaneye yatırılmıştır. 
aı rtıü h Y tt J şa ede altına alınmıştır. 

llanı8n arla müşahede altına ah
biri arın lOu kedi, biri maymun, 
•:traf::aar ve diğerleri köpek 

an rsı .. ıJr..,,. ı 

Beşmtıeoe, Mffrif, hmtıet ft Dahi
ttye Veklletlerlne müracaatlarda balunul
moş, Maarif Veklled b9 meselenin ken
di ~tigal sabul haricBt4e w Dahiliye 

VekAletine ait ~ cevabımı Ymniştir. 
Diğer makamlar Giul Sen'•dar Birliği
nin mürac:aahna henüz hiç bir ~vap 
vermemişlerdir. 

Güzel San'atl« Birliği Musiki şubesi, 
Türk san'atkArlann himayesi yolunda 

esaslı bir tedbir ahnmcaya kadar şimdi

lik hiç olmusa ecnebi musikişinaslaftn 

Türkiyeye ılnnına makul bir bıtt çekil
mesini l!itemekte, her ecnebi mnsilrişi

nasın rastgele mamleketimize ~tip 

iş almasına, çahşmasrna mani olmasını 

istemektedir. 

Bu arada büyük ve kıymetli btr ce
n ebi san'atkArın mutlaka Türkiyede çallf-' 
masına lüzum ~rülürse bu ~bilerin 
memlekc sfrip iş almalannrn da Dıhlliye 

vekAletinin hususi müsaadesine bağlı ol

ması teklif edilmektedir. 

Türk san'atkdrlannın korunmasını te
min yolunda hükOmctimizin alıcağ'ı cid
di tedbirleri bütün sın 'at muhiti ehem-
miyetle beklemektedir, 

~1aliye müsteşarı 
Maliye müsteşarı Ali Riza Bey dün 

sabahki Ankara ekspresile ·şehrimize gel

mi~tir. Ali Riza heye iki maliye müfet

tişi de refakat etmektedir. Müı-teşar B. 
istasyonda bir muharririmize şunları söy
lemiştir: 

- Bazı husust Jşlerimtn halli için 
geldim, iki gün kadar kalacağım Sonra 
tekrar Ankaraye döneceğim. 

Verilen malOmata nazaran Ali Riza B. 
bazı malr mesail hakkında mahalll tetki· 
kat yapmak üzere gelmiştir. Dün de 
öıtleden sonra bazı kimselerle temaslar
da bulunmuştur. 

Hacı Kemal B. 
DoktorJu6unun 40 ıncı senesi 

dan tes'it edildi 
lstanbul Yenlbahçe Gureba hastahane

si emra7.t dahiliye mütehassısı memleke
timizin tanınmış c
tıbba~ından Dr. Haca 
Kemal Reyin haya· 
tı tebabetinin 40 
ıncı senesi dün 
mezkôr hastahane
de memleketin kıy
metli tabiplerinin 
iştir:ıkile tes'it olun
muştur. Merasimde 
Darülfünun emını 
Neşet Ömer, Tıp 
fakültesi reisi Sü
reyya Beylerle fs
tanbul ittıba idaresi ffaeı k..emal Bey 
reisi Tevfik Salim 

paşa, müderris doktor Akil Muhtar Bey, 
lstanhul vilAyeti sıhhiye müdürü Ali R~
za. Şehremaneti heyeti sıhhiyesi müdürü 
Neşet Osman, çocuk hastanesi ser tabi
bi Rifat. emrazı akliye hastanesi ser ta
bihi i\ lazhar Osman Benler ve daha pek 
çok maruf etıbbamız hazır bulunmuşlardır. 
Bu münac:ehetle verilen öğle yemeğinde 
eyvelii Gurcba hastahanec:i 11er tabibi Dr. 
Ömer Lütfi bey Sıhhi>e vekili beyin 
çektiği tebrik telgrafını okumuş, hııdehu 
I lacı Kemal Beyin mezayasından bahset
miştir. Bunu müteakip Darülfünün emi
ni ve daha sonra Etıbba oda!"ı reisi birer 

nutuk irat ederek Hacı Kemal Beyin 40 
senelik havatını, mesaisini anlatmışlardır. 
Merasim ~ayet ~amimt hir hava içinde 
crrr' ·ı"' ctml~ ve sa:ıt ikide nihayet 

Mübeccel H. 
Güzellik kıraliçesi 

62 kiloya indi 
M'ilbeccel H. ın izdivacı 

şayıaları tekrar 
mevdana çıkıvor 

Gtlze4tik kıraliçesi Mnbeccel 
Namık H. idmanlanna devan 
etmektedir. İd
manlan lle Se
lim Sım Beyin 
iki kerimesi e
hem~etle meş
pl olmaktadır
lar. Kraliçe 62 
kiloya inmiıtir. 
bd kilo daha 
inecektir. Kıra
liçeyi zayıflat
maktan ziyade . 
'96cut tenasübü 
temini gayesine Mübeccel H. 
matuf olan idmanlar faideli ne
ticeler verınit, kıraliçenin beli 
incelmiı, boyun YC bacaklan 
daha cazip ve mevzun tekiller 
almıfbr. 

Diğer taraftan deveran eden 
kunetli tayıalara göre ıehrimiz 
zengilerinden ve gftzeUik mü
aabakası ile a.llkadar bir zat 
oğlunu laraUça ile evlendirmek 
kararını vermiş, bu karannı tat
bika dahi giripniftir. 

Matbuat kongresi 
Yardım Mndığı nizamna
me$l tadil,veni idare ht!yeti 

intihap edildi 
latanbul . oıatbuat cemiyeti 

kongresinin üçüncü celsesi diln 
aktedilmittir. Geçen celsede 
gazete sahiplerile temas etmek 
ve bayramda gazetelerin çıkma
maaını temin etmek için aynlmış 
olan heyet, mesaisi hakkında 
malümat vermit, gazetelerin 
Kurban bayramında intişar et
memeıi kararlaşbğını söylemiştir. 

Müteakiben teavün sandığı 

için hazırlanan yeni nizamname 
müzakere edilmiştir. Yeni nizam-
name Matbuat cemiyetinin asli 
azasına daha esaslı ıurette yar
dım edebilmesini temin etmek
tedir. 

T eavtin sandığından istikraz 
edilebilecek mikdar arbnlmıı, 
borçlann ödenme müddeti uza
blml§br. Yeni nizamnamenin 
faik vasıflarından biri de itıiz 
kalan gaçetecilere işsiz kaldıklan 
ilk ay zarfında cemiyet tarafın
dan nakti muaTenette bulunula-
cağına dair bir maddeyi ihtiva 
etmekte olmasıdır. 

Teavün sandığı nizamnamesinin 
müzakere ve kabulünden sonra 
yeni idare heyeti intihabına 
geçilmiştir. Reylerin tasnifi neti
cesinde Hakkı Tank beyin 
reisliğe, Ali Naci beyin ikinci 
reisliğe, Ahmet Şükrü beyin 
umumi kAtipliğe, Etem izzet, 
Refik Ahmet, Ali Saip, Ali 
Saip, Ahmet Kadri, Kemal Sali~ 
beylerin idare heyeti zalıklanna 
seçildikleri anlqılmışbr. Kemal 
Salih beyden inhilal eden hay-
siyet divanı azalığına da Muhar
rem Feyzi bey intihap olunmuştur. 

Dnnkn içtimada yeni idare 
heyetinin kurban bayrammm 
ikinci giinti Y alovaya yapılması 
mukarrer Tapur tenezznhfinQ 
hazırlaması, bir matbuat tarihi 
yaulması için icap eden teşeb
büste bulunması konuşulmuştur. 

ReisicUmhur, B. M. M. reisi, 
Barekil Paıalar hazaratına kon
grenin tazimlerinin bildirilmesi 
kararlaştırılarak içtimaa nihayet 

., . 
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Kaşık düşmanı 
Gardenbarda g·ümüş kaşıkları 

calan bir Belcikalı , , 
Polise teslim edilince hergün birer ikişer aşırılan yüzrerce 

kaşık meydana çıktı 

Bundan bir müddet evvel r-----------.. 
Gardcnbarda tuhaf bir 

hadise olmuıtur. 
Bann gümüş kaşıklan günden 

güne azalmağa başlamış ve Bar 
sahibi garsonlardan, hatta mfiş
terilcrden ıüphelcnmiye başla
mııtır. 

Fakat bu 11rkat hadisesinin 
kahramanı ne garsonlar ne müs
tahdemin, ne de mOşterilerdir. 
Kaşık hırsızı bann kemancısı 
olan Moris Veyyant isimli bir 
Belçikalıdır. Bu tahakkuk ettik
ten sonra kemancı polise teslim 
olunmuş. CfirmOnü itiraf etmiş 
ve çaldığı vllzden fazla glimllf 
kaşığın bedelini vermiştir. 

Bar aabibi kendisinden davacı 
olmadığını söylemesi üzerine 

serbest baıtlalan kemana derhal 
Anupaya hareket etmİflir. 

Oda meclisinde bir hadise 

Bir maddenin kabulOndeft ..-.r• .. wa.n tetıııiP ...,. 
konulabilir nal, konal8mez mı ? 

ıcaret oduı meclis idin 31-
leden sonra toplanmış, Ticaret 
ve zahire borsasından ehli hı"b
reye verilecek ücret Ye borsa 
mecliıinin bazı kararlanmn mfi
zakeresine balanmııtır. 

Borsa meclisinin vereceği ka
rarların kat'i olup olmıyacağı 
meeelesi mlinakaplan mucip 
olmuş, reis meselerin tetkikinin 
evvela oda idare heyetine ha
vale edilmesini teklif etmiş bu 
teklif kabul edilmiştir. 

Bu sırada azadan liman şir
keti müdürü Hamdi bey bu 
mesele hakkında bir takrir 
olduğunu söylemiı, reis mesele 
hakkında heyeti umumiye karar 
verdiği için taluiri reye koyma: 
mışbr. Hamdi bey tayini esamı 
ile reye müracaat edilmesini 
talep etmiştir, 

Bir kaç aza bu mesele hak
kında karar verdiklerini söyle-

.a,let-,Ha..cli .,., her ..,.. .,,. 
ayn 80l"almamm istemift:ir. Rei•: 

- KaW ~llmiftir, bir daha 
reye koyamam demif, aralannda 
.. aözler teati edilmiştir. 

Hamdi Der. 
- Riyuet chaıunm vanfesi 

takriri rere ko)"IDaktır. 
- KOJ'IP ko,mamak divani 

riµsetila elindedir . Celseyi tatil 
ediyorum. 

- Ha,.. eel.eyi de tatil ede
mez 'NI kUnridea inemezsiniz. 

Bu 86zft mttteakip Necip Bey 
küniden İDmİf 1"e celse tatil 
ediJmiıtir. Ba ytizden oda mec
lisinin göstereceği işler de ge
lecek İçtİID88 kalmışbr. 

Bu Duğlas başka 
Duğlas! 

Enelki gOıı Daği.. iaimh 
bir seyyah Suriyeden T o-

l'09 ebpremle tebrimiae ~l
miftir. 

Birçok merakhtar •:n-ahı ay .. 

Y d • Jk lrdanberi beklenen metbar ai
en İ tiyatro a I nema artisti Duğlis Ferbauka 

temsil hazırlığı . zannederek trende istikbal et

t 

Rtqtt Rıza 1ıre "/"atat beyler 
(Sams111t) mı bir Stthıusinde 

'' Raşit Rıza ve arkadaşları,, 
temsil heyeti bir hafta 

sonra vereceği ilk temsil için 
bliyük bir itina ile çalışmakta
dır. ilk temsil Hanri Bernştaynin 
"Samsun,, udur. Resmimiz bir 
prova esnasında alınmıştır. 
Raşit Rıza ve T ahit beyleri 
ecıerin bir sahnesinde ~österiyor. 

mitler ve misafir kaldığı otele 
milteaddit defalar müracaatlar
da bulunmutlardır. Halbuki bu 
Duğlis fstanbulun çoktanberi 
beklediği sinemacı Duğlis değil 
alelade bir seyyatır. 

Plakl~an vergi 
Defterdarlık konservatuvar

dan 5000 lire isteyor 
Konservatuvar halk şarkılarını pl~~a 

çektiriyor, bir fnbrika car:ıfından ımal 
edilf'n bu pldkl:ırın sauşından l\onsena
to\·ıı r hisse alıyor. 

Defterdıırlık kon::en·atuvann aldığı hu 

hisse üzerinden ka1.anç vergisi istemiştir. 

Konservatuvar müdürlüğü bu talebi 
EtMnete bildirmi, tir. Emanet Defter

darlığa müracaat ederek Konsen·atuvarın 
Emanete mülhak bir h:ırs müessesesi o
kıp plAklardan alınan hisselerde kazanç 
vergisi vermek lA?.ım gelmediğini bildır
miştir. JhtilAf heniı?. halledilmemiştir. 

Emanet meseleyi burada halledeme?.· 
se Dahiliye ) ck:lletine miiracaat edecektir. 

istenilen pıra, şimdi e kadar verilmcyf'n 
vergi iki misle iblı\~ edilmiş olduğu halde 

:iOl)(l ı · .. 
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WZA\lEllıl 
Hn~ornnın ~n~arı 

28 nisan 1930 Ankara 

Bu giinlerde Ankara urun 
senelerdenberi görmediği 

yem yeşil bir bahar havası için
de adeta meıtolmuş gibidir. 
Orta Anadolunun bu kireç top
rakları sanki ezelden beri kes
retle beklediği bir bahar saa
detine kavuşmuş gibidir. Anka
ra şimendüfer istasyonu ile Şe
hir arasında bir noktada durup 
ta etrafa bakınca insan gördU
ğü manzaramn bir hakikat ol
duğuna inanmıyor. Uzaklarda 
ve yakmlarda gözleri ve gönül
leri okşıyan yeıillikleri. çayırları 
çemenleri, renk renk çiçekleri 
hayali bir alemin nişaneleri zan
nediyor. 

Ankara muhitinin bu manza
ASI nisan ayında havalann çok 
müsait gitmiş olmasındandır. 

Bu senenin ilk bahan Orta 
Anadoluya mümkün olan bütün 
latafkirlığım yapıyor. İklimin 
ihtiyacına göre kafi derecede 
yağmur, aynı zamanda güneş 
Te hararet veriyor. 

Mesela sabahleyin uyanıyor
anuz. Uykudan gözlerinizi açınca 
ufuklara bakıyorsunuz. Her taraf 
açık ve berraktır. Gök yüzünde 
bir a'l1lç bulut bile yoktur. Gü
nqitı daha ilk ışıklan her yeri 
wtmışbr. Nisan içinde olduğu 
halde pardestlnüzü almağa lümm 
görmeden dıtarıya çıkıyorsunuz. 
Hele şemsiyeyi yanınıza almağı 
biç hatıra getirmiyorsunuz. 

Fakat aradan bir iki saat geç
tikten sonra ihtiyatsızhk etmiş 

"lduğunuzu hissediyorsunuz. Çfinkü 
sokağa çıkarken en küçük bir 
leke bulunmiyan havada taraf 
taraf bulutlar peyda oluyor ve 
az bir zaman içinde bütiin üfuk
ları kaplıyor. Nihayet yağmur 
damlaları düşmeğe başlıyor. Maa
mafih birdenbire gelen bu yağ
murlar toprakların muhtaç olduğu 
rlitubeti verdikten sonra gene 
kesiliyor. 

Hülasa bugünkü vaziyete na
zaran bu sene orta Anadolunun 
hatada hazırlığı mucibi memnu
niyet bir haldedir. Bugünkü 
tahminlere göre yaln:Z Ankara 
ile Eskiıehir arasındaki ova 
kısmında alınacak hasılattan 
15,000 vagon buğday sevk ve 
ihracı mnmkün olacakbr. 

En büyük istilılik merkeıi 
olan fstanbulun bir senelik ihti
yacı 6,000, 7,000 vagon olduğuna 
göre orta Anadolunun hasılatın
dan Istanbulun ihtiyacı temin 
edildikten sonra memleket ha
ricine 7 000, 8,000 vagon mal 

~""}' cııımasır t".tllı.i • 

VAKiT 
1 MAYIS, 1880 .. _ ........................... ,. ...... -................ . 

Seyei mearifvayei hez
reti padişehide adliye da
iresinde tesis ve kütet 
olunan hukuk mektebine 
duhul i9in keyt r1',uame1Atı 
işbu pencü,enbih günü· 
hitam bulacağından tahrirt 
imtihanın gelecek cumar· 
tPsi icrası mukarrer ol
duAu gibi bedehu şifeht 

imtihanın bilicra derslere 
bed'ü mübaşeret oJune
ceQı ilAn olunur. 

• 
~···. 

Muharrırı : Ömer Rıza 

Yeni tarikata göre: "Din 
ve ahlak lüzumsuzdu,, 

" Bunlar yalnız avam denen sürüyü 
idare için işe yarardı ,, 

-27-
fbni Meymunun bu kadar yollar hakikaten dahiyane idi • 

propagandadan, bu kadar teş- ''fbni Myemun itimat edeceii 
kilAttan umduğu ve tahakkuk adamlan samimi şiiler arqmda 
ettirmek istedi«Yi gaye neydi?.. aramıyordu. Samimi şiiler, bir ka-

h naat ve iman sahibi idiler. Onun 
Yeni bir tarikat tesis etmek 
ona ne temin edebilirdi? Mak- için o daha fazla adamlarını put· 

perestler, duvalistler, Yunan fel· 
sat salikJerden ve müritlerden sefesini okuyup onu rehber itti· 
para almak mı, yoksa müritleri haz edenler arasmda anyordu. 
çoğaltmakla nufuz ihraz etmek İbni Meymun bilhassa Yunan 
mi?. Yoksa blUllardan daha felsefecilerine itimat etmit. 
esaslı daha derin bir maksat mı onlara içini açmış, en gizli akide
takip olunuyordu? Garp alimle- lerini onlara telkin etmitti. Bu 
rinden biri bunu tetkik ederken akidelerin hulasası şunlardı: Dint 
diyorki: ve ahlaki sistemlerin hepsi bom~ 

« lbni Meymunun hedefi boş şeylerdi . 
64Bunlara inanmak abesti, ve galiplerle mağlupları bir cemiyet 

zalaletti, fakat beşeriyet içine 
içinde toplamaktı. O zaman ga- düİtüğü bu zalileti kolay kolay 
tipler Araplar' ve magluplar anhyamaz, çünkti bu kabiliyeti 
Acemlerdi • Bunların ikisi de 

haiz değildir. Buna. rağmen ga· 
onun cemiyeti içinde birleşecek- yeye varmak içint lbni Meymu-
lerinden fatihlerle meftuhlar nun kendi tabirince, bu eşek sil· 
karışacaklar, galipler mağlup- rttsünü kullanmak lazımdır. Onun 
ların içinde eriyeceklerdi. Galip- için bu eşek siirüsünden kendi 
Ierin en kuvvetli istinatgahları tarikine intisap etmek istiyenleri 
dindi • Halbuki din, İbni Mey- almalı, fakat daima dikkat etmeli, 
munun telakkisine göre yalnız şayet bu müntesipler içinde mU
halk ve avam kötJelerini idare minler varsa bunları tarikın bi
için lazım olan bir vasıtadan rinci derecesinden daha yukan 
ibaretti. Onun cemiyeti içinde yükseltmemeli idi. Çilnkli tarikın 
toplanacak olanlar dini böyle yedi derecesi vardı. Sonra tarikı 
telakki eden hDr mütefekkirlerle propaganda edenler çok ihtiyatlı 
her taifenin mufrıtlan idi. Bun- davranmalıdırlar. 
lar kuvvetlendikten ve teşki- Bunlar kendi hislerine daima 
latlar•nı her tarafa teşmil ettik- hakim olmalı ve konu4tukları 
ten sonra mevcut kuvvetleri ve adamların ne kıratta, ne kabili
sultaları yıkacaklar, kendileri yette olduklarını iyice CSlçerek 
bir devlet vUcüde getircekler. ve iyice tayin ederek onlann 
bu devletin başına ya bizzat ho,larına gidecek ıazlerle işe 
Abdullah ibni Meymunu, ya- başlamalı, onlara kabileytlerine 
hut onun evlatlarından birini göre bahisler açarak. yalıııt bir 

takım marifetler ve şubedebaz
getireceklerdi. İbni Meymunun !ıklar göstererek, icap ederıe, 
hedefi bundan ibaretti. Kendisi onları keramet ve vilAyet sahibi 
bu hedefe doğru son derece olduklarına inandırmalı, yahut ma· 
meharetle yürümtiş, insanların nidar sözler sarfile, hafi n6kteler 
ruhiyabnı iyi bilen hu adam iradile oıÜann dimağım Ye kal· 
muvaffak olmuştu· Onun gaye- bini gıcıklamah, mtiminler kar-
sine varmak için keşfettiği flsında son derece mütteki g&-

rlinmeli, sofular karşısında gayp 
ihracı mümkUn olacak demektir. 

ile ve esraru rumuzi kevniyeyi Kaldı ki bütün Ga;bi Ana-
hal ile meıgul davranmalıdırlar. 

dolu vilayetleri ile Karadenize Abdu llahın adamları bu ıe-
sahil olan vilayetlerde de zirai kilde hareket etmişler ve neti
vaziyet, çok bereketli görlllmek- cede mtithiş muvaffakiyetler 
tedir. Yalnız Adana ve havali-

kazanmtflardı. Bu sayede muli-sine yağmurların biraz gecik
mesi dolayısile ilk mahsullerin 
zarar gördüğü, geriye kalanların 
da kısmen haşarat tehlikesine 
maruz bulunduğu anlaşılmakta

dır. Bununla beraber memleke
tin diğer aksamındaki feyiz ve 
berLket o kadar iyidir ki bu 
seneyi daha şimdiden en bere
ketli ydlardan sayabiliriz . 

İhtimal ki önfimDzdeki sene 
zarfında fazla istihsalat neticesi 
olarak mahsulit para etmiye
cektir. Bu itibar ile gene mUs· 
tahsiller tikayet edeceklerdir. 

Şu kadar var ki müstehlikler 
ucuz para ile yiyeceklerini teda
rik edebileceklerdir. Kıtlık se
nelerinde olduğu gibi memle· 
ketin hiç bir tarahnda maazallah 
açlıktan ölen kimseye tesadüf 
edilmiyecektir. Bu noktai nazar
dan vaziyeti memnuniyetle te
lakki etmek Iazımgelir. 

.AtJrHttt .A.suH 

telif mesleklere ·mensup ıtırn. 
silrtı adamlar ne olduğunu bil-
medikleri, neyi istihdaf ettiğini 
anlamadıkları bir teşekklll için 
ç.alıımışlar. her şeyi yapmlflar, 
her fedakArlığı göstermitler, 
icabında hiç düşünmeden ve 
tereddüt etmeden kanlarını dök
müşlerdi. Bunlar içinde asıl 
gayeyi bilen ve asıl maksadı 
anlıyan bir kaç kitiden iba
retti.» (1] 

Bu beyanattan anlaşıldığı veç
hile İbni Meymunun asıl hedefi 
sarihti. İslamiyet esası iizere 
kurulu olan devleti yıkarak 
ve bu devlette hakim olan Arap 
veya sair unsurları bertaraf 
ederek bizzat kendisine veya 
zürriyetine, bilhassa kendi teş-
kilatına ve prensiplerine istinat 
edecek bir devlet tesis etmek 
ve bu devlette kendi taraftar
larını hakim kılmaktı. 

Bit~dt 

(1) Rcınhart Doıy 

1 Çocuk Sayı fası 

Takdir varakası kaza
zanan karilerimizin 
isimlerini derce de

vam ediyoruz 
An karada 

204 - Nafıa vektlttl. mer~z mü· 
fettişl mıltdumu M. Müfit B. 

205 - Ankara kız liııesinden 88 
Sndet l'fmi H. 

206 - İl Tekin birinci mektebinde 
J 48 Senih~ Nuri H. 

207 - San'atl~ mektebinde birinci 
sınıf t.alebeııiııden 124 Mehmet B. 

20S - A~ır ceza reisi AH Rın 

B. mııhdumu Kaya B. 
209 - F:rkek füesl 51nıf 3 fUbe 2 

dın 192 lbrahim Sefa R. 
218 - Orta mektepten 205 H. 

Fethi R. 
219 - Birinci fücden J 58 lsınıil 

Tu~rul 8. 
220 - Liııed~n 19 Kemal R. 
221 - Hoca Ali 1..ıde ilk mektebi 

3 inci sınıfından F:.nıin Fikret B. 
222 - Sedba~ı Na.mızıtı caddesi 

No. ~4 te Na.zım B. 
223 - Liseden 40 A. ~min 8. 

ı 

224 - Erkek lisesinden S46 Hıyri B. 
225 - .. ,. 554 thsan B, 

iz.mir 
H6 - Jzmir Karı"tinı Cerrıh Meh· 

met Ef. solrak numara l 3 de Hidayet 
Cemal H. 

227 - Ririnci Beyler MJkık numı~ 
rA :l7 de Avukat Eısıt Hayrettin B. 
mahdumu Arif B. 

228 - Kı:>; lisesi $!ruf 2 şube J tlen 
52 I Adile Kudsi H. 

229 - Karantina cerrah Mehmet Ef. 
sokak r.:n. 13 d~ H. Hanım 

Konya. 
230 - Vecdi El sokak 5 Nn. it 

evde Himet B. 
231 - Erkek lisesi 177 H. Faik B. 
~32 - .. ,. 308 S. Fıtruk R. 
23.~ -- Ktr. muallim mektebi ~51 

MelAhııt Rın H. 
234 - Kutluk ude Ömer B. 
235 - Rehberi hürriyet mektebi ıı

nıf 2 den 237 Nihat B. 
236 - Muhtelit orta ınfftoep sınıf 2 

şube 2 den 263 H. Muzaffer 8. 

VllAyetler 
237 - Antalya: DttmJuptnar mekte· 

bl dördüncü ~rııfındın Dr. Vasfi B. ke· 
rimesi Sü7.ın Vasfi H. 

238 - Antııtya Dtımlupinır mektebi 
dördüncü sınıfından Dr. Vasfi B. keri
mesi Handan V ıısfi H. • 

239 - Kütahya: Gazi Kemıll llk 
mektep ikinci aınıfından 109 Süleyman 
Bey 

240 - Adapazar;lstuyonunda lzmit 
caddesinde numara 35 de Naime H. 

241 - Çanakkale: thsı.n 8. mahdu· 
mu Rıfat B. 

240 - Eakieehir orta mektebi ıınıf 
3 ten J S6 Kemal 8. 

24:-S - Eskifehir orta mektebinden 
304 Halit B. 

244 - E!!kieehir ştmendöfer ailt 
mektebi e;trııf '4 ten 169 Sun~r B. 

245 - Eskişehir odun pazarı Çalık 
zade Ali B, 

246 - F.dirne: Namık Kem&t mek-

Etlerin cinli 

Şehremaneti, bundan bit 
müddet evvel bütün lokal' .. 

tacılara, yemeklerde kullanılan 
etlerin ne eti olduğunu yazına .. 
ları hakkında bir emir gönde~ 
mitti. Lokantalar bu emre pe . 
metelik Yermemiı olacaklar kı 
Emanet pddetli davranmak ka• 
rannı Yerecekmiş. 

Bendenizce bu şiddet, abtlk 
noktai nazanndan muıurdut· 
Adamlan zorla yalan yazmai• 
mecbur etmek doğru mu? 

* . 
Konservatuvar meseletl 

Defterdarhk Konservatuvar .. 
dan -bu sanat müesıese• 

ıini hir plAk ticarethanesi zait" 
nederek- vergi, ve bunu venııe· 
eliği için de para cezası istiyor
muı. Fena değil Bu iıi ya.,-0 

memura sormuşlar: 
- Ayol ne diye vergi fe 

ceza kesiyorsun? demişler, o...-S 
ticuethane değil, mekteptir. 

Memur bu sözleri hayretle 
dinletikten sonra: 

- Haydi, demİf, akıar11• 
kadar içinde ıarkı, ı6ylenen çal· 
il çalman bir yer mektep otur 
mu? 

Evlenme 
lzmirde çıkan Yeni A11r refr' 

kimi:ıin aahiplerinden Ali Şe~Icei 
beyle EmlAk ve Eytam banka5' 
idare meclisi reis vekili Mef1Jt 
beyin kızı Nebile Hanılll~ 
bugtın lzmirde evlenme ce1111~ 
yetleri yapılmaktadır. iki taraf• 
saadet dileriz. 

tep üçüncü ~nıft&n 31 Arif B. f 
2:57 - Eskişehir ortamektebl sarıl 

J. J den · 148 Njyazi B. 
2!1i8 - Ka~eri ec7.aV1 haytarl de~ 

müdürü Servet R. mahtumu Nat111 

Kemal B. 
259 - Ankara erk,.k lise~i sflll

1 

3 ten 187 Enver R. 
26<> - Ankara erkek stfll' lisesi 

3 ten 76 Nesim R. 
261 - Kay~eri füıc~i altın et ~ııı~ 

440 Rifat Doğan R. . . eı 
262 - Ankara erkek liı;c~i bırıtl 

devre !llnıf 3 ten 192 Rauf B. .. eil 
263 - Ankara kır. lisesi dördU11 

sınıftan 302 Münevver Behçet H. 
rt' 

264 - Ankara Yenişehir ('ümhtıd• 
yet mahallesi Akaretler sokak No. 6 
Mtmıffer Behçet R. 

11 
265 - AnkAra kıT. lisesi Slnıf 'ıe 

93 gmine H. P 
'.266 - Ankara erkek orta 111ektli 

sınıf 2 den 256 Fa~ih 'R. dl 
267 - Büyilkdere'de F'ı!nksuY1.l11 

Ali B. kerime~i Adalet H . 
1
,. 

268 - ltalyan ticaret mektebı tı 
btslnden Beşiktaşlı Alaettin Sami B. 

5
,, 

269 - Şişli Royacıoıtlu sokak fJ. 
1im ?.ilde ıparttmanı Erto~rul Da\•Ul tııf 

279 - ~ki~ehir orta mekcep 11 

J-1 den 100 numaralı Remzi il 
tebi beşinci sınıf talebuinden Fahriinniııa H. ___________ _. .... 

247 ~ Jl'..dimc: Şahıbed~lnpaea ma· 
hailesi No. 19 da Adalet H. 

248 - hmit: orta. mektep 11nıf 2den 
7 Ko. lı H. Muammer B. 

249 - lzmit: Köseleci Cemal Ef. 
oğlu Cahit B. 

250 - Bandırmada Uk mektep be
şinci sınıf talebesinden avukat Haydar 
bey otlu Muammer Vasfi R. 

25t - Adant lisesi ~ıınıf 8 den J86 
R. Turan B. 

2~.l - Adına muldellt orta mtktep 
~ınıf 3 ten 44 Fikri Kahrıım•n 8. 

253 - Adına !i~esi sınıf 8 den 104 I 
Mehmet Yılmaz R. 

254 - Adana orta mektep ııınıf 2den 
219 Ziyıcttin B. 

Muhtelif 

255 - İzmir Ketenç.,şısı Karıotlın 
zadeler L:atıbi Mustafa Adnan B. 

256 - Erenköy dördüncü ilkmek· 

Perşembe 

D 
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1930 ~,~, 

Am~le bayramı 
9 

nJ 
,, . 1 ' 

Gtlnt~in Jotu~u: 5,00 - oh~r • ,, r,1 
. 1~· 

Ayın doluıu : 6.12 - boh1' · 

Namaz vakttleri 
)ebah 
3.21 12.ıı ı6.02 19,05 

Bugünkü hava 
Hava bugün arı.it atacak, 
hofif lodns ~ucytk'ir · 
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Baroda neler konuşuldu ? 
Bir avukat diğer bir avkat alevhine vekiJJik et
tnek için barodan izin almağa mecbur değildir 

A.~aydar Rifat B. davasında husus etrafında alakadarlar ıa
k Ye vekili Mahmut Esat B.in rih bir şey söylemekten içtinap 
~ ilctini alan Sadettin Ferit, etmektedirler. 

llhattin, V aafi Raşit B.lerin, bir Eıasen Baro nizamnamesinde-
~katın diğer bir avukat aley- ki bir avukatan diğer avukat a· 

e dava kabul ettiği sırada, leyhinde dava kabul etmesi için 
~len Barodan müsaade alması Barodan izin alması mecburiyeti, 
)tap ettiği halde bu muameleyi son hcr<'ti umumiye içtimalann
~adıklan ve bazı avukatlar dan birinde kaldırılmıştı. Yalnız 
~ ~dan vaki müracaat üzerine bu hususta Baroya malumat ver-
16tto ınzibat meclisinin evvelki mek lazımdır. 
.,_ nkn İçtimaında bunu müzake· Diğer taraftan mevzubabis 

d'l elliği bir refikimizde kayde- avukatlar tarafından kanunen 
l QıİM: h 1 l' Y"l • yapılması lazım gelipte i ma 
~kikatımıza göre,Baro mec- edilmiş bir muamele olmadı~ı 
'-d •alı gilnkü mutat içtima- ve baro meclisi içtimaında, nı-
"tiıı' bu bahis, - müracaat üze- zamnameye göre muamele ya-
~ t. değil re'sen - diğer Baro pılmasım icap ettiren vaziyet ve 
' arasında konuşulmuş, ni- bu)Ja karşı herhangi bir mua-
-._ atneye göre balledilmiıti.Baro mele tesbit edilmediği s5ylenil-

dabili işlerine ait sayılan bu mektedir. 

Salih Zeki Beyin Riy
t ziye kanunu 
· '- fakültesi reisi tarafından 
~Otüphaneye veriliyor 

Borsada: 

İngiliz lirası 
lngiliz lirosı diin 1033 • .S kuruşta o

çılmış. l0,14 kuru~a kadar çıkını~. 1032 
kuruştn kapanmıştır. 

Ad il yede: ~ kaç gün evvel Salih Zeki 
' il beş sandık içinde bulu
~diayri münteşir eserlP.rinin Beyhan H. vazifesine başladı 
t( ..,.an kaybolduğunu yazmış- fc;tnnbul birinci ticaret mahkemen 
'

1 ahkikabmıza göre, bu e- aza mtiUzimliğinc ta,in edilen Be~ han 
~ t Devlet matbaasında mah- H .• ''aıife!;fnıı ha~lsmı~. mahkemeye çık-
' ~tJğu bir zamanda, takri· 
~~dan on ay evvel Fen 
~si reisi Hilanü Hamit B. 
)~ vekaletine bir mektup 
I)~ ak, «Salih Zeki Beyin eseri 

Jiatt nıatbaasındadır. 
~ll lbtıki bu el ya7Jsı bi-ıim
•e . ln)1Dctlidir. Bu eseri b~e 
~l'iıa, biz Darülfünunun kütüp· 

Qtainde saklıyalım,»demiştir. 
l'lli tınwı llzerine MaDrif vekaleti 
--tb1 ve Terbiye heyeti Devlet 
......_ aaama emir vererek beş 

~lid~ ~ ra~ınm Darülfünuna 
,. mını bıldırıyor. 

Sandıklar 26 ağustos 929 ta
~nde, Fen fakültesi reisi sıfa-
~ Hüsnü Hamit Beye teslim 
~it ve kendisinden imzalı 
& ~net alınmıştır. 
\..~il HAmit Bey,sandıklarıdaki 
~'ileri tasnif edecek, sonra cilt-
~ Dariilfünun kütnpanesine 
~ edecekti., Fakat Hüsnü 
~~ B. bu sandıklan Devlet s .. sından aldırtmakla iktifa 
~ 8tesine karışmamıştır. Bu 
' t Salih Zeki beyin eserin
~ s;-l)•rtılfnnun Emanetinin,hat-

mıştır. 

Maarifte 

Ecnebi mekteplerini teftiş 
E:aıebi ve aknlliyet mektelı:leri müdürü 

Naci Rey Robert kollejinl ve di~er ccne· 
, bi . m ktcplcrini teftiş etmiştir. 

Maarif emini 9eldi 
Maarif emini i\Ju1.affer B .. : dün Bur

ı:adan şehrimize donmüştür. Muzaffer 
B. burada mektepler.! reftiş etmiştir. 

Seyyahlar 
11iın şehrimize A maıon 'apurile J 50 

papas se, yah ~elmişrır. 

Bugün de Ankor vapurilc 150 ltalyan 
ve lspayoJ papa?.ı gelccrktir. 

Veremle mücadele 

!Al' Dun veremle mücadele cemi\ eti Hi· 
" ınhmcrde b" . . ıı 1" 
S ır ıçıımn ''aparb stanbol 
• amsun )"sk'~ h' I : ' d 1 ' •• ı,c ır, i:mır Veremle müca-

e c ~mfyetlcrinin hirlcştirilerek Ankara-
da .hı~ mer~cli umumi tcşklli hakkındaki 
proıeyı tctkık etmiştı'r J> J 1.·k . .. . m pro e tetın 

edılmek ur.ere Ankaraya go··nd .1 k . • en ece nr. 
HAmıt B: !&hadet ederim diyor 

Ahmet E,f. isminde lıir şoförün Vali 
ve şehremini Muhittin Bey aleyhinde bir 
dövme ve hakaret davası açtığı ya?.ıl
mıştt. Şoför Ahmet Ef. F:mınet muavini 
Hftmlt Beyin hadiseye şahit olduğunu 
ııöyliyerek kendisi şahit göstermiştir. 

Bu hususta ne diyeceğini soran bir 
muharririmlze r IAmit B. demiştir ki: 

- Mahkemeye da\'et edildiğim zaman 
tabii şahadet edeceğim. Şimdiden siıe 
bir şey söyliycmcm. ,, 

Spor 
Peştemuh

teliti 
Zannettiğimizden 
daha kuvvetli ol
duğu aıılaşılıyor 

Fenerbahçr. ve Reşiktıış kufuplerinin 
tt'şebbü~ii ile Büdarcşte muhtelitinİn 
kurban havrıımında •ehrimizc gelerek 
bu iki kıymetli futholıımu71 11 ııyn ııyn 
Ye muhtelit h&linde Uç müsabaka yapıı· 
ca~ını geçenlerde haber \'e.rmişrik. Tı
kım ilk yazdığımız gibi kıymetli oyun
culan ıhtiwı eden ve biıden cok kıyme
te .sahip olan bir muhtclittir. 

Fakat bazı gıızetelerde spor yu:.ıla
nnı buı mııkı:atlarla \azan iki spor mu
harriri. gelen takım aleyhinde propatan
da yaparak Feneri ve J3eşiktaşı zarara 
60kmak için takımın a\'if devşirme 
bir ekip olduttundan bahc;diyorlar. 

Hu J!:arip zihniyete ha) ret ve tecs~üf 
etmemrk kabil <!eğildir. 

O muharrir lleylerin ve çnk J!:Ü7.cl 
\'C yakından hildiklcri gihi gelen 
takımın O} un tarzı , e oyun kuv· 
'eti Mııcaristanın birinei 51nıf on iki 
takımının ı!k rıltıc•ına galirı gelecek hir 
derecededir. 

192Cl • l 9J9 şıımpiyona~ındı ( M. T. 
K. ) }I 2-6 }enmış. Macaristan umum 
amatbr şampiyonasile ve ( F. T. S.) 
takır~lle berabere kalmıştır. 

!\ışın ltalyada yaptığı turnede birinci 
sınıf ltalvan takımlannı maJtlOp etmiştir. 
1920 da Romadı Yapılın darülfünunlu· 
!ar şampiyona"ında sekiz oyuncu~u bu· 
lunan bu rakım şu neticeleri a\mı~tır : 
Çekoslnvakyayı (2 3), Fran<ayı (1-3), 
lsviçreyl (0 ~) yenmiş, ve r1nalde ltal
vaya blr penaltıdan ( ı -0) rııağlOp ol
muştur. 

Takımın kaleı.inl muhafaza etmekte 
olan Beker, mUdafi r,ir:ne i Vf'. santrfor 
Raynay iki senedenbcrj Macar millt 
amatör takımında oynaınaktadırlar. Ta-
kımın sa~ içi Oemko geçen 6eneye ka· 
dar { 1. T. K.) nin sığ içi idi 'c pro· 
fr~yonel milU takımda da müteaddit de
falar yer almıştır. 

Rıı malamata nazaran, Rcıdapeştc 
muhteliti ilk maltlmarlJ çizdiğimiz kadro
sunda daha kuvvetli olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Cuma günkü ınaçlar 
(;uma ı;ünü ı·akslm stadyumunda 

yapılacak futbol tik maçlarını Geçen Kiin 
yazmı~nk. Fabt cuma günii por faali· 
yeti yalnız hundan ibaret de«ildir. Sabah
leyin hfslklct federa5) onu tarafından 
tertip edilen bisiklet müsabakası yapıla· 
caktır. Ayni giin öğleden sonra Kad\Jcöy 
sahasında da Roberkollej birf nCJ tıkımile 
Fener ikind takımı karşılaşacaklar ve 
6aat beşte Rc~iktaş \'C F"enerhıhçe birinci 
takımlan Peşte mubretltine karşı yapı· 
caklın maçlar için bir hazırlık müsıba
ka!ı yapacaklardır. 

gg -
lngiliz konıoloıu 

lnglllz !eneral konsolosu M. Moryın 
dün vali Rc,·i 7.İ\•aret etmiştir. 

~be ~ fakGltcai meclisinin hiç 
t~._.~ .olınımıı, aradan aylar 
~h lftir. Bu kıymetli eserlerin 
h,Jtk Uhamı§ olmasmdan bi
~t'ti: ~ndişe eden gazetemiz, 
ltıt,, b Yı birkaç gUn evvel yaz
~hı l~ eserlerin nerede ve ki-

bııt ınde olduğunu sormuştu . 
1 'TANllt:L ŞEHRE~IANETİ ILANATJ 

--===A,,_m_a..,sy_a_B""e"'"'/;-d""ı;=-=e=r(vasetinden: Bedeli keıfi 7000 liradan ibaret 

bulunan Soğuk pınar suyunun 1200 metrelik mecrasına beton 
kü~k. döşe~esi kapalı zarfla münakasaya konulmuş ve 25 .. 4-930 
tarıhınden ıtibaren yirmi gün sonra yani 15 - 5 .. 930 Pe11enbe 
günil saa~ on beşte ihalesi İcl'.a edileceğinden talip olanlar 
şartnameyı görmek Ozere lstanbuJ Şehremaneti levazım mfidür
lüğüne müracaatları. 

~ .... : öpendiğimize göre, Hils
~Pht lnıt Bey Darülfünun kü-
~lti İl'i~e telefon ederek Salih 
• }''ltla cyın beş sandık tutan 
'ctği11!1nbı .. kUtupaneye gönde-

QU 1 ıldirmiştir. 
~t~din~erlerin Hüsnü Hamit B. 
\ld1g.

1 
c dokuz ay dört gün 

~§ılnuştır. 

1'tadam E ~ · ~ -'ttıerf1c Js enazı 
,~it.ada ~ v~rnc <'den ı~~kcnazi Et. 
~ 1'1le OOo dolar s:ırfilc btiytik bir 
~~ \~Ye;ı8~;lmasını \asiyet cctiğini ve 
ı.. '~in ha etmek tizere Madam ~:s-
"l. ııı e rl • 
' ""tena . ınıze geldiğini \&Zmışak 
• lılb.t 7.t h Uko J · · l:ıı rtıUd· met ve lılrılıahıncr 

llkşarnk· urıu~ıe konuşmak üzere 
~ ı eksp ı , lldaın ~- rca e Ankarava gitmiş-

\,~5'Ya g· ·Skenazi hirknç ~ün sonra .., ttrnck ,, 
1 • u7.ere stanbula döne-

Şthrtmanttindrıl; Hoca Hayrettin mahalleainde Ayasına kapw 
yanında 67 numar~h kullei zemin yerindeki dükkAn ile Şebzade
başında DarUlhadıs medreseaınde 7 numaralı oda kiraya •eril· 
mek için açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek için her gfin müzayedeye girmek için ihale giinü olan 
22 Mayıı 930 Perşembe günil levazım rnlidürlüğüne gelmeleri. 

Beyazıt dairesinden : Molla F enari mahallesinde Vezir hani 
caddesinde Mahmudiye oteli sahibi Mustafa efendinin tanzifat 
vergisi numarataj bedelinden borcu olan 91 lira 24 kuruıun 
temini istifası için tahtı hacza alınan bir adet kasa Mayısın 
dördüncü Paşar gilnü saat on dörtte mahallinde bilmOzayede 
satılaca" ı ilan olunur. 

liiiiıiiiiiiiiiıliiiiiıillll ......... I ............ ... 

a 
..... !llll!?i:ıi'lmı:~ml!:!C!~:ml1!5Z~&!El~c:Et31!!!3 

r Oct tarafı ı inci mrad ı 

Küçükler b2ra gitmiyecek 
5 - Küçüklerin meyhane, bar 

ve kafeşantanlara girmesi ve 

götürülmesi Türk ceıa kanunun· 
da fuhşa tahrik addedilmiştir. 
Aile efradı veya velileri refaka
tinde gelirlerse münasip ve 
mahrem bir surette keyf ıyetten 
getirenlerle veli, vasileri mek
tepli iseler mektep müdürleri 
haberdar edilir. Veli ve vas ler 
velAyet ve vesayet altında bu
lunan küçükleri ihtar ve ihbare 
rağmen Bar ve Kafeş:ıntaulara 
getirmekte devam ederlerse 
Türk ceza kanununun 435 inci 
maddesindeki suçla bir zabıt 
varakası yapılarak müddei umu
milerc tevdi olunurlar. 
Artık umumhane açılmıyacak 

6 - Bademe Türkiyenin hiç 
bir noktasında umumhane açıl
masına müsaade ve müsamaha 
edilmiyecektir. 

7 - Mevcut olanlardan giz
lileri derhal kapablacaktır. 

8 - Vaktilc verilmiı müsa
adelerle açılmış olanlar varsa 
bunlara velevki diğer bir umum
haneden gelmit olsun yeııiden 
hiç bir ferdin sermaye olarak 
girmesine müsaade edilmiyecek 
ve meycut sermayeJerjn serbest
çe bulundu~ ları evi terketmele
rine mümanaat ettirilmiyecektir. 
Küçükler, aile ferdi veyahut 
hizmetçi sıfatile dahi böyle ev
lerde bulunamazlar. 

9 - Vilayet dahilinde kaç 
kızlı umumhane bulunup kapa· 
tıldığı ve evvelce verilmiş mü
saadelerle açıJmıf aleni lc:aç 
umumhane bulunduğu Vekalete 
bildirilecek ve gizli umumhane 
teeısilsüne kat'iyyen meydan ve· 
rilmiyecek ve bunlardan yaka
lanup ta ka patıJanlar hakkında 
Vekalete malumat verilecektir 

Umumhanelerde içki 
10 - Umumhanelerde hiç 

bir sebep ve vesile ile ötel ve 
pansjyon halinde başkalarının yat· 
masına müsaade olunmiyacaktır. 

Her nerede olursa olsun umum .. 
haneler, saat on ikide kapanacak 
ve bundan sonra misafir ve 
müıteri kabul etimiyeceklerdir. 

11 - Bu yerlerde içki içmek 
ve çalgı çalmak her zaman için 
memnudur. 

12 -Emrazı zllhreviye nizam
namesi ile ona merbu tali
matname ve bu emrin yukarda
ki maddelerine muhalif hareket 
edenlerin evleri derhal ~seddolu
nacak ve o ev ıahibioin bir da
ha böyle bir ev açmasına ve o 
evin bir daha bu yolda işleme· 
sine hiç bir surette müsaade 
edilmiyecektir. 

Otel ve pansiyonlar 
13 - Ötel, Pansiyon, han, 

hamam ve hususi apartıman ve 
evlerde mUteaddit kimseleri 
müteaddit müşterılerle fuhuş için 
arzedenlere umumhanci ve o 
yerler de umumhane addoluna
rak baklannda umumhaneci ve 
umumhane muameleai yapılır. 

ve tcş, ik eyleyenler: ceıa kanu
nunun 42linci maddesindeki suç
la müddeiumumiliğe tevdi o 'uour. 

16 - Herhangi vedle ile olur
sa olsun sokaltta kalmış kimse
sizler, sekakta bırakılmıyarak 
karakollarda ve belediye daire
lerinde barındırıldıktan sonra 
velilerine ve hayır müesseseleri
ne ve velileri ve iş eri yok~a 
serseriler hakkındalti ahkama 
göre muameleye tabi tutulmak 
üzere milddeiumurnilıklere te: li n 

olunurlar. 
17 - Emrazı zührevjye nizam

namesi ve işbu emirname ahka
mına muhalif olmıyan emrarı 

zühreviye talimatnamesi ve ba
husus sıhhi murakabe ahkAmının 
kaffesi tamamile mer'idir. 

Herkes serbest .. 

18 - Biitün bu noktalar ta
kip ve tatbik edilirken her şey
den evvel gözetilmesi mahfuz 
ve masum hnlundurulması )azım 
gelen cihet, vatandaşlann ve 
Türkiyede Tiirk kanunlann hi
mayesinde bulunan ecnebilerin 
hürriyet ve haysiyetidir. 
Binaenaleyh, irtikap edHmit bir 

cürüm olmadıkça hiç bir kfm
semnın hürriyet Ye hususile 
haysiyet ve namusuna ve mes
keninin masuniyetine tecavüz ve 
iz'aç mana mahiyetinde hiç bir 
harekette bulunulmasına, ketü
miyet ve mahremiyete azami 
dikkat ve itina lazımdır. 

Kanuni şerait haricinde her 
kim tarafından olursa olsun ev 
basmek sureti kat'iyede menedil
meli, mütecasirleri derhal kunu
nun hOkmO yerine girilmek 
üzere mahkemeye teslim edil
melidir. 

Fuhşu takip vesilesile nüfuz 
ve vazifeyi memuriyetini suı 
istimal eden memurun derhal 
eli işten çektirilir ve hakkkında 
kanun tatbikatta bulunulur. 

Vali Beyfendilerin emir ve 
mürakabeleri altında bulunan 
idare ve inzibat teıekküJ ve 
kuvvetlerini, kanun ve nizamların 
kendilerine babıettiği salihiyet
lere tevfikan hareket ve faaliye
te getirerek fuhşun men ve tah
didine müteveccih hu direktifler 
dairesinde ibrazı mesai ve faali
yet buyurmalarını ve icraat safha 
ve neticelerinden de Vekaleti 
haberdar etmelerini rica ederim. 

Dıblliye Vekili 
Ş. Kava 

Bu talimatnamenin derhal tat
biki için lazım gelen hazırlıkla
ra da~lanmıştır. Bu hazırlıklar 
hakkında malumat almak Uzere 
dün akşam üstii polis müdürü 
Şerif Beye mürncaat ettik. Şerif 
B. talimatnameden kiilliyen ade
mi malOmat beyan etti. Tali
matnameyi tatbika memur olan 
bir zatın bu gafletine ıaımamak 
elden gelmiyor ! 

•""" "'""""""'~'""'"' "' ..... "' . 1 Bu hafta rJ 

IMELEK SiNEMASININI 
1 irae etmekte olduğu 1 
~ ŞARK RO JERS ve NANSI I 
1 KAROL un temsıli 1 
# ÜC NiKAH ' 

14 - Otel, hamam, umumi 
banyo ve deniz hamamlau gibi 
umumun istifadesine açılan yer
lerdeki müstahdeminden; iffete 
mugayir uygunsuzluk edenler, 
fuhp teşvik cürmü ile müddei 
umumiliğe teslim olunur . 

' Pek r.ı fi; sesli ve şıırkılı şahc-ct"r hrr ~ 
1# fılimden ıı)ade seyircıleri mnhi'l'7. <'l· ~ 
f mcktcdır lıl'n eten : _l',!<:K~::\ D~: Hl R ,' 
1 Gi'.< C \:'\:'\A ÇA. (, 'c 1 IATSL 
' J\l'!\I \ rnrafından ornanan şarkılı bır ' 
' <.'in Oprctı. İ . .......... ~ ............... ""'"'"'""'""''. 

Sarkıntılık edenler 
15 - Sokaklarda ve umumi 

yerlerde şuna buna sarkınt lık 
Vt- harfendazlık edE'nler, erkek
leri veya kadınları fuhıa davet 

Davet 
lstnnbul merkez kumanda .. lı~ır.

dan : F. 4 k\ ıızlr.ı hesap memurlu
ğundan miıtekalı ~:dirneli M. Te\ fil.. 
cfel"dinin (.327 ·34) :\ ı. J\. lığı 2 ine 
şubq c ılcılcn ım.r.ı1...ıcı:cl. 



ÜŞKÜNLER:3 
Oğul 

• Yazan : Sadn Etem 
Delikanlılarla kendini meşgul 

edebilmek için ne süslü salonu 
Yardı, ne de çin iti çay takım
lan... Sosyetelere devam eden· 
lerin hoşuna gitmek için oyun 
da bilmek llzımdı.. Gerçi Fa
ha met poker, bakara görmedi 
ama oyun oynamak için para 
nerede ... 

B&yle dediğim için Fehamet 
pek gudübet bir şeydi demek 
istemem ... 

Hem ben böyle mr şey ıöy
lesem siz inanmazsınız .• 

Maksadım F abam etin hoşuna 
giden kibar beylerden kendine 
talip olan yoktu yoksa semtinde 
eelüin gibi az mı delikanlı 
Yardı.. Bunlann hepsi değil ama 
lıepei F ahamete bitkindi. Ama 
neye yarar ki F ahamet Hamm 
golf pantolon giymiyen, Ame· 
rikan iskarpini olmıyan, pipo 
taıımıyan Türkçeyi İngiliz türile 
ıaylemiyen, İngilizçe birkaç şar· 
kı bilmiyen otomobilden anla
mıyn, sinema aktüalitesini ta
kip etmiyen delikanlılardan hoş
lanmazdı.. Bu ıebepten dolayı 
çok isbrap duyuyordu. Hikmet 
onun için tasavvur ettiği örneğe 
kısmen uyan bir tipti. Vakia 
ıimdi henüz otomobili yoktu ve 
ona otomobilden bahsedebiliyor
du. Oda onu dinlemiye taham
mül gösteriyor sinema aktüali
tesini beraber takip ediyordu. 

Hikmet pek iyi olmasada Fa
hametin hayalinde yaşıyan er
keklere benziyordu. Muharrir 
ve kılık kıyafet diyince : 
• 

11
- Kık... Kık gülüp .. Yuu 

pemeyiniz. O plaapare muharrir 
tipi eıki devrin muharrirdir; 
yenisi kendisine pek ali adam 
gibi çeki dUzen veriyor. Muhak
kak hayır demek isterseniz hiç 
olmazsa bir muharririn romanda 
iyi giyinmiı olmasına rica ede
rim itiraz etmeyiniz. 

Fahamet işte bundan· dolayı 
Hikmeti kendine yakın bulu
yordu. Sonra Hikmet üıtelik 
yaklfıklı bir delikanli idi. 

Bu töhretli delikanlı az za
manda onun ruhuna girdi. 

Hikmet öyle ıeviyor öyle 
seviyordu ve bu sevgi onun 
ruhunun muhitinden dostlarından 
arkadaılarından, hatta anasindan 
babasından uzaklaııyordu. Gün
ler geçtikçe ayakları yerden 
keailiyor .. Uçuyor, uçuyor yük
seliyor... Yükseldikçe yükseli
yordu .. 

Hikmeti tek gözlüklU kadınla 
gördüğü zaman yUkseklerde u
çarken bozulan tayyare gibi 
sarsıldı ve başı döndü. İşte bu 
baş dönğllnlüğü ve bozulan 

Hatta F ahamet utanmasa Sacice: 
11

- Sacit Bey.. Bu aktam 
bana aşıkımsınız gibi barck 
edin.. diyecekti .. 

Toy kadın hayatta (türük) 
diye öğrendiği yegane it kıs· 
kandırmaktı .. 

Bu laflan söyledi •• 
Fakat içinde geçenlerde otu

ruşunda kalkışında, bakıtında 
derhal tesirini gösterdi. Fehamet 
Sacide doğru iskemlesini çekti. 
Bunu Hikmetin görebilmeıi 
için yapıyordu. 
Kandırmak arzusu onu so

kulgan bir Van kedisi haline 
koydu.. Sacit de bu güzel, se
vimli ve sokulgan kediye yakın· 
lık duydu. 

(Bümedt) 

L Memlekette vakıt_ı 

Bursada 
Kadastaro faali· 

liyeti ,ve bir 
konferans 

Bursa muhabirimiz yazıyor: 
Bursada kadastro faaliyeti 

süratle ilerilemektedir. İki gün 
evvel şehrimize tefti, için gelen 
kadastro fen heyeti müdürü 
Halit Ziya B. vukubulan müra
caat üzerine Türkocağı salonun
da "İstereo fotoğrafnametri ,, 
ve1 Bursada yapılan haritalar 
hakkında bir konfcranı vcrmif 
ve konferansta Fırka kuman
danı Cemil Cahit pafa, allka .. 
darlar ve birçok mühendis 
hazır bulunmuşlardır. 

Halit Ziya B. zengin memle
ketimizden istifadenin memleke
timizin bütün varlığını göstere
cek plinlannın yapılmış olması 

ile kabil olabileceğini, istereo
fotogrametıinin haritada olduğu 
gibi a1kerlik noktasından da bü .. 
yük ehemmiyeti olduğvnu işaret 
ve izah etmiı, bundan ıonra 
Bursa kadastrosu fen amırı 
Vehbi B. tarafından birçok ye .. 
ıaik okunmuştur. 

Büyük su mintakalanndan olan 
Borsadaki fencileri bu konferans 
çok alakadar etmiştir. 

Gaip aranıyor ' 
Diyarbekirdc Halit Ağa mahdumu 

Ağı B. e: 
Muallim Hikmet Safa B. in hemşire

si kızı Feyziye Hanımın hayat H me 
matından ma!Omat vermenizi rica ederim 

1 Iakkı 

tayyarede düşüş anında Sacidin k l · 1 
bu akşamki ibramları, iltifatları enç nle tep ı ere 
ona bir kurtarıcı tesirini yaptı. İmtihanllr yaklaşıyor .. F ran-

F ahamet içinde ruhun kör ve aııcanın ruhu olan gayri kı
yasi fiilleri öğrenmek için 

gizli köşelerinde olup biten şey- Muallim Biti Efendini (gayri 
leri ancak: k ıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 

"- Ne iyi adam · imtihanınızı kolaylıkla vermiş 
Şu Hikmeti bir kıskandırayım olursunuz. Satış yeri: Ankara 

dilşüncelerile şekillendiriyordu. caddesi Muallimler kitapaneıi 
F aham etin kafasında bu akşam 'I Fiatı 50 posta parasile 65 
kıskandırmak arzusu var. kuruş. 

Bu yarıt arzusu pek kuvvetli.. ı;.. _ _. ___ , ______ ,,.,, 

J i ı et 
tıraş bıçaklan ; 

hakikaten değeri 

kiymetindedirler. 

Gillette 

l~fterdarlık llanat'i] 
Beyoğlu Malrniidiir

lüöünden.· 
SATILIK SAHİLHANE: Nu· 

mara 111 Panaiya mahallesi 
Köybaşı sokak: Yeniköy. İki 
katta on bir oda miltaaddit ıalon 
mutbah ve saire : tahmin edilen 
kıymeti dört senede ve dört 
taksitte verilmek fartile (21000) 
lira, b:rinci taksit ihaleyi mü
taakip alınacaktır. Satış mua-
melesi 1·5-930 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 16 da Bey-
oğlu mal müdürlüğünde kapalı 
zarf usulıle yapılacaktır. (R.) 

lf SATILIK EV: Numara 28 
Hüıeyinağa mahallesi Aşıklar 
sokak T arlaba~ı: Üç katta dokuz 
oda üç sofa bir methal üç hala 
iki dolap iki mutbah bir kiler 
iki kömürlük bir kuyu terkos 
elektiriki havidir. Tahmin edilen 
kıymeti iki 1enede ve iki tak-
sitte verilmek şartile (3500) lira 
birinci taksit ihaleyi müteakip 
ahnacaktır. Sabş muamelesi 
1-5-930 tarihine mUsadif per
şembe günü saat 16 da Beyoğlu 
Malmüdürlnğtınde aleni mü • 
zayede usulile yapılacaktır. (R) 

• SATILIK EV : Numara 21 
imam sokağı. ( Mis sokağının 
aşağısında ) Hüseyinağa mahal
lesi Beyoğlu: Zemin kat iki 
mağaza kömürlük ve odunluk 
hali çamaşırlık sarnıç elektrik 
terkos: birinci kat iki oda bir 
koridor ikinci kat biri orta di· 
ğeri büyük iki oda bir küçük 
koridor. Sokaga nazır balkon 
llçüncü kat iki oda bir koridor. 
Dördüncü kat küçOk iki oda ve 
karıunnda büyük bir oda hala 
aydınlık mahalli beıinci kat 
küçUk iki oda ve daraça kü-
çUk . bir çatı dolap mutbahdan 
ibarettir. Mahiye icarı (85) lira-
dır. icra kılınan mllzayedeıinde 
talibi tarafından verilen (8151) 
lira bedel muvafık görülmedi .. 
ğinden milzayedeai temdiden 
icra kılınacakbr. İhale bedeli 
dört ıenede Ye dört taksitte 
verilecektir. Birinci taksit peşi
nen alınacakbr. Müzayede : 
7-5-930 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat 17 de Beyoğlu 
MalmUdürlüğünde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. (R) 

Bakırköy mal müdür-
liiôünden: 

Bakırköyünde Kalitarya kari" 
yesinde hazinei maliyeye ait 
dört oda bir sofa bir mutfağı 
havi hane. Tahmin edilen sene
Yi bedeli icar 84 liradır. % 7,5 
pey akçesi, icar muamelesi 10 
mayıs-930 cumartesi günü saat 
on beıte Bakırköy Mal mOdür
lUğünde yapılacaktır. 

Satılık ev er ve arsalar 
Istanbul emvali eytaJll 

idaresinden : 
I - lstaYri Ye Panayot efendilerle M. MargiridİO 

i~tikraz eyledikleri mebaliğ m\~kabilinde idaremi~ uhd~; 
s.ııde refacn mefru~ bulunan Karral kazasına ıabı Tuı 

v ~ 

karvesiude orta sokakta 248-8 numaralı etrafı P3~ 
Zafi;·i Ye Hacı Andon oğlu Vasil hanelerile muhat Jl

188 

bahçe karğir g.ıziııo ve fazla arsanın tamanu. MecnıU~ 
300 ziradır. 

2 - Jfohınet Sabri beyin, Rüyük çarşı Kesecilr; 
soka~ıııdn 6 numaralı ve 22 zira üzerinde mebni ~ 
tarafı llalim pa~anın, sol tarafı Karabetin dükkan13~ 
arka~ı çarşı du,·aı·ı Ye cephesi yol olan Yağhkcılar C)I 

dc~i Tuluıuba meydamna yakın önün de peykesi nıe'·cti 
tahta kepenkli bir diikkamn nısıf hissesi. . ~ 

3 - Ar:fe hamunn Aksaray .Alembey mahallesıfl k 

eski As:ye tıoca, yeni 12 metrelik er.dele üzerinde 2~ 
oda 60, harita 1721 numaralı bir tarafı Hüseyin 9·~ 
arsası, bir tarafı Sotiri bosı.am, hır tarafı ~fehmet efeP e 

ars : ısı olan Mustafa Kemal paşa caddesine 54 n1.~1;ô 
mesafede Valde caıuislne kar~ı, 3 metre 18 santim )ift 

51 metre 50 sant.inıetre murabbaı bir kıt'a arsa. ~ 

4 - lhıfıza Fatma hanımlar Ahmet Nizamettifl 
Jlüsevin Hüsamelt.in efendilerin, Lalelide Mesih P3~ 
mah~llesi ndc eski Hamam, yeni 20 metr(>lik caddede,'' 
oda 33, harita 11>38 numaralı Aksarayda JJaleli tfırlı~ 
kar~ısında veni acılaıı 21) metrelik yolun sol ıarafıO, • • • ıt1 

Aksarav cadde~iue 15 metre mesafade 13-80 u16 .. 
yüzlü. 320 metre murabbaı bir kıt'a arsa. , 
• 1 

5 - Ahnıet Fuat beyle Ayşe hanımın, Sultanahrt1e} 
Gün ğörmez mahallesisıde Şifö hamamı cadde~ind6dN 
oda ı 4 h<trıta 8116 ı:umarah, açılacak ~? ~1et~ehk c3

11 
iizerirıde "ö~eden 4' ınetre yukarıda, uçuncu ar a 0 

1 
8-85 metrelik cephesi denize nazır 229-20 metre 111 

rahba1 hir kıt'a arsa. 
Yukarda borçları ve mevkileri yazılan arsa ve bif1~s 

nıiizaycde ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar ve l9~ 
mahinıat almak istiyenler heı·glin saat 16 ya k~. 
Adliye binası rlahilinde İstanbul Emvali eytam idare~ 

• 
nıüracaat etsinler. 

·~---------------~~~-----------------------------------~r---------_./ 
TÜNEL ŞlRK~TIN~EN -:- ~zerleri eski . Arap huruff:/ 

yazılmış Tünele aıt Tunel fışlerı, karton bıletler, ve ab f 

karnelerinin 1 Haziran 1930 tarihinden itibaren muteber olııı' 
cakları Ahaliye ilan olunur. ~( 

Eller!nde bu kabil fişler, karton biletler, ve ya abonnı8~tl 
neleri bulunup ta bunları 31 Mayıs 1930 tarihine kadar •:~/ 
edemiyecek olanlamı, yeni fişler ve abonman karneleri mu~8~/ 
bunları tebdil etmek üzere mezkür tarihe kadar Tünel Gı~ ~i' 
müracaat etmeleri icap eder. Bu müddetin mürurundan f''~ 
mezkur fişler, biletler ve abonman karneleri muteber 011111 

/ 
ve kabul edilmiyeceklerdir . _./. 

Akhisar belediyesind~~ 
Akhisarda belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabri~85~~~. 

Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ve fennı .: ce~~ 
litı tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhide verı ~Jif'tı" 
Deruhte edecek olanların mevcut tesisatı görmek ve te 
vermek üzere Akhisa"r belediye"ine müraccatları ilan olunur·~ 
~c--:ıEr:;..-:ı~c:--::ı~IQ'~:=c:-..~~C:--::A~:=' 

~ KAPPEL 
~ tamamile tekemmül etmit 

~ f.an! ~ü~:..elin~ !.~ ~: ;: tercih , 
S ettiii makina KAPPELdır Hafif, metin Ye zan 
• Her ciheti teahhüt olunur. ve takıitle tablır 
~ Türkiye yegane umumi acentesi 1JJ'6 

lf. Bakırköy Kalitarya kariye
sinde hazinei maliyye ait on 
oda gazino ve bahçeyi havi otel 
bir sene müddetle kiraya veri
lecektir. Tahmin edilen ıenevi 
bedeli icar 720 liradır. •10 7,5 
pey akçeai icar muamelesi 10 
mayıs-930 cumartesi ğilnü saat 
on beıte Bakırköy mal müdür· 
lüğünde yapılacaktır. 

~ Y. Şinorkyan. lttanbul. Sadıkiye - han 31-33. Tel~ ~ 
ısr::--::.ar:--::aCeJc--:ıc:~-:i~~r:--~~~~~ 



KRDIKIY iSKf lf ~ZfRiftO[ Ki 

~ llZİIB 11 YJlk Bile ~BRS SBIDIU 
S.Ionumuı: tezyinat, mefrupt, mevki itibarile lstanbulda 
• n ıalonlann fevkinde olduğu gibi mllıik ve uir eğlence 

Sue de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Mti& 
r Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
ide numaralarla devam etmektedir. Salonda her gln 

~ 18 den 24 e ve Cuma g&nleri de 12 den 24 e kadar 
llaulıtetıf eğlencelerle devam etmektedir. 

S..on; Cumadan maada günlerde müaait ıeraitle, nifaa
~ •. evlenme hususi meruim ve ziyafetler için kiraya 

hılır, müdüriyete müracaat olunması. 
HiJdlJriveı 

~ulıammensi Doye No 

42 Çukurçefmede Balaban ağa mahallesinde derbent1061 A 
aoka;ında 21 Nu. ıı 67,14 metre terbiindeki 
arsanın tamamı. 

SO Çengelk6yünde Cami meydanı sokağında 12 1236 C 
cedit Nu. h 127 metre terbiindeki hane ana· 
lanın tamamı. 

Kırkçeşmede Hüssam bey mahallesinde Zeyrek '297 
caddesinde 7 Nu. b 18 metre 37 santim terbi-

" indeki dtıkkin arsasının tamamı. 
60 Akaarayda Kovaci dede mahallesinde Asye 756-789 

hoca sokağında 12 Nu. la 128 metre terbiinde-
lri arsanın tamamı. 
Maltepede Küçük yol mevkiinde kiin 66 Nu.lı 785 C 
3 d&ntım milctarındaki tarlanın tamamı. 

Bi<l. ~·eı i ihiu 1 G-4-~t3 lmfıa ( B) uihayeti 
il:\11 14-:J-~l3o ç.ır~aml a 

ti .. h . 
1...~ ·••U ammcneıı Dol)'8 No. 
~ru, 

94 Üsküdar~ Ji~ceh •l)a hat~~ "•h.•lleıPığe~ 
bakhane sokafİnila ı No. ne ---"·• 
arıın terbiinde Tabakhane arsasının 16 hiue-
de 1 hissesi. 

Bida~·eti ilan ~j-4-9:3 ı hafla (4) 1tilmyeLi 
.h\11 7-5-9~; 1 ca• şamh~ 

• 
muhammen esi Doya No. 

ruş 

· VAKiT 1 Mayıs 1930 ,_ 
-VAKITı~' :ı 1 • 1 Küçük ilanları _ - Büyilk 
& • Hn .Ua aeırolunur • ıı 8 ı·ncı• 

'ııııı;cuııuınııi~ ıli! _ 

Tayyare Piyankosu = -

tertip 4 üncü keşide •••••••••Tarife••••••••• 
: 1 De/Idık lı.uruş 30 : ~ . . ~ 11 Mayıs 1930 : 2 • • 50 : 
• • 6. • :.JI' • il ~: • """- -r• • . ... . . ... ., . 
: lldlva,Ulma,....) : 
: capa kadar (azamı : 
: 10 defa) tl.tn edil- { ıoo : 
: melı &ere mahlu) : 
• • 
: Abonelerimizin her üç aylıta için : 
: bir defa11 meccanen 1 • 
• • • 4 saurı geçen 11.tnların fazla catın : 
: için :1 er kuruş ummolunur. • .......... ............... : 
Kiralık Sabhk 

Tebdili haTa için - Çengelkö
~·ünde Kulelide 4 odalı mutpak, bahçe 
ve terkos suyunu havi küçük bir yalı 
kiralıktır. Görmek için Kulelide bakkal 
Dilbeste 1 fanıma mıiracaatlan. 

Satım 
Yazı makinesi - Kullanılmış 

Remington markalı Türkçe, lngilizce 
klAvyeli. idarede I 1 numaraya müracaat. 

Lüks grımofon - Hem çanta 
hem alon lçtn fevkalAdc şık yilksek 
sesli maroken 113 A Kolombiva 50 lira 
noksanına Sirkeci gümrük kimY~hanesinde 
Şerife 11. • 

Iı aranıyor 

Fransızca, ltalyanca ve Türk
çe- bilen daktilograf bir Trük hanı
mı h~usl şirketlerde ve) a naücs.wselerde 
iş araruaktadıt. 4dyenlerin Vakıt : Dak
tiJ~f .metine ll'lüracutıan. 

idare amirliği - Tccrübckar ve 
her gtlna teminatlı lsranbulda idare amir
liği isteniyor. Merkez pos. kutu. No. 197 
Ferit Reye. 

Ders 
_...._..~~ve:;;;~ En 
yaM '!ISUJI.. "'-tJsl drief. ff oepeb11fl 
Si No. Ilacopulo apammanı ikinci kar. 

Fransızca denler - Münasip 
görecekleri saatlerde evlerinde ders ala
rak cidden seri bir sUNCte 'e pek mu
cedil şeraitle FranSJzca öğrenmek i tiyen
lerin derhal adreslerini [ Galata - post 
restant F. K. D.] adrelleriJtebildir meleri. 

K~tideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, f,, 
Ziraat ve Oamanlı bankalan mOrakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 45,000 liradır. 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba 

·ı· ıııııııı;ıııııı ıı:ıı1·1ı1 :ı11ıı1'ı!; ı 1ı:; , 1: :,·, , 11ıi1'l1' 1 1 1 : ı:11,: :11ı;11 
1 

1 ~ 1 1 1 
1 

1 ı J ıq i l ı/ 11 ı 1 ıll 1 ı I~ 
Istanbul Emvali eytam 

1 , , ' I ,,, 'I 'i , . ı ı ·ıy. 
ı ı : ı .. ı 1· ' j ı 1 I ' ı 1 I , : l ı 1 i ı ' : I , 1 : ~ 1 ı ! 1 : : 1 ; 1 ! il ıı ı ı ' ' 1 ıı : ' 1 ! 1 ı I ' 1 1 
l 111 1 ı l ı ı l ıı pıl ı , 1 ı l ı r ' " ı ! ı 

idaresinden: 
Cemil Beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabi

kabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ bu
lunan Kadıköy Osman ağa mahahallesinde Has 
cılar sokağında 29-29-1 numaralı Ye 260 zira üzeri 
mebni ahşap bir ev satılıktır. Mezkur eve den 
parmaklıklı hahçe kapısından girilir. Renkli çi••İ 
döşeli ~ taşlık, 4 oda, 2 hahi, ikinci katta i sofa, 5 
oda, 2 hah\, üçüncü çatı katında 1 sof a~ı, a rıea 
bir mutfakla bir de kuyusu vardır. 2138 zira bafl .. 
çesinin yan cihetleri tahta parmaklıkla çevrilmiş-
tir ki cenı'an 9 oda, 2 sofa, 1 mutfak, 3 halayı 
havi, kornpanya suyu ve hava gazi tertihltı 
ınevcut ahşap binadır. Kıymeti muhammenesi 415 

liradır. 

B rinci ihalesi ıooo lira ile 'apılmış ve kat'i iha
lesi de 2ü-4·930 gününe hırak1Jn11ştı. O günkü mü
~ayedede daha fazlasına talip zuhur etn1en1İş ve 
mezkur miktarda haddi layıkında gönilememiş 

oldu;!undan ınüzayede 21-:J-930 cumartesi gününe 
kadar ten1dit edilmiştir. F~zlasına talip olanlar 
o gün saat 16 ya kadar Adliye binası dahilinde 
lstanbul EnıYali evtanı idaresine müracaat etsinler . 

60 Cibal.ide ÜskUbi mahallesinde bostan hamamı A 958 Hava paruı Yoktur 
sokağında 4056 arfUl miktarında S No. ıle iki dükkAn bir Jokantı kiralıktır. Devlet Demiryollan ilanatı 
m·ırakkam bir kıt'a bostanın tamamı anası. Gnlata topcular; trllllV&y caddesi f\a-
Kaaımpatada Nalıncı Hacıbasan mahallesin- rakuş l Tanı lltında: 
de ve caddesinde muhterik cami arsası mub- 1111~1 Kurban bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpata-Ankara-
teYi olduğu duvar taılarile beraber tamamı. M. 279 • Ürolog • Operat6r ""' Kayseri-Eskişehir-Konya-Adana; Adana-Menin; Arifiye- Adapazar; 
Üaktldarda Selmanaia mahallesinde B&lbtıl- Alayunt-Kfitahya Değirmisaz kısı~lannda ( banliyö hariç ) idi ka-
dere caddesinde 53 artın terbiinde Hamza- Bf lltillUfiU Ye idnr uoııırı tarlarla seyahat edecek yolculara 6fl mayıs gecesinden başlı yarak 
eelebi mektebi hoca•na metrute hane anası- 1 16111 mayıa gece yarısında hitam bulmak ilzere on gün milddetle 
.._ tamamı. M. 317 m Ü'tehassısı tenzilatlı Bayram tarifesi tatbik olunacağı ilin olunur. 

i emllki mahlale dlrt hafta müddetle ileni olarrak 2Jc. !J .uat ~ Fazla tafaılit almak için istasyonlara talik edilen illnlara mü-
..:J.e kunulmu. ıtur.. Müzeye.deye ittirak edecekler kıymetin Muayenehane· Turtıc Mahnıııdh·c caddc~i racaat buyurulması muhterem yolculardan rica olunur. 
"'~ L k b t d baft Nn ıo Telefon h. 2fı26 ~ * """ uu~u nıı e ın e temmat olarak dördOncll amn * ""' 

liıL.. ....... at 14 de kadar Ç~mberlitaşta lata~bul Evkaf mtldtı- D A Kutı•eı lkiyüz ton rezidü yağı kapalı zarfla münakasaya l<onmuıtur. 

l
.:""linda mahlüllt. kalemane mracaatlan, r • • Münakasa 19 mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet 
•• Efrencl ve cilt haıoalıklan miiteha111,ısı Demiryolları idaresinde yapıla'cakhr. 

Urkı. e ıı· raat ha k Karak6y höl'f'lu;i Fırını 111ra•ın<ln l'ılo r,4 Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-y n ası kat teminatlanrı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa ki-

rı 
Klmyaser n:nuan! 

U ,, d ,, 1 H Q '" d • M • Va Y I t
1
.;:. tipliğine vermeleri lazımdır. . . . rn mu Ur U Un en Talipler münakasa şartnamelennı beş lira mukabilinde Anka-

~- • • ; Her K ~ ~=ı"k7~yeviye !~ rada,. Muhas~~at dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
, Ziraat bankaaı umum müdürlüğü, Ankarada klln idare pılar H tedank edebihrler. 

~~-i~d~~~nintayin•~~~~~ bin~~~~ ~----T---.-h-.-----~,~--d---b---.--~-
~ara~ktır. Bu ite talip olanlar aşağıda yazıb vesaiki Telefon Is. 4200 Ü BllBB arı Jn asır ar an eri 111181 

~' ?.1n...•clir: m•11•111•111 •• ı~a:mımE 1 Tanıdığı en büyük Şifa ve Sıhhat kaynağı 
...._ l' -:una mali kabiliyetini gösterir vesıkalar. Satılık Nftmune çifliğı B • • • • t Y 1 k 1 
~b~lp ~afindan evvelce yapı l mıf olan itlerin bir liateıi ve Kanlıca körfezinden şose tarikile on • Zumru a ova aplıcaları . 

ı iyetıııi g&ıterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat dakika mesafededir. elli iki dönüm erazi B Her tarln. sıhhi te. sisatı ( Muhtelif usullerde Banyolar, Du•lar, •. 
e., ile ıLar suyu havuzu dört odalı köşkü i 1 1 Y 
~ ve mebani müdürlüğüne latanbulda Galatada büyük bir ahın, su dolabı ve beşyüz Masaj,. nhalatıon, çme, Elektrik, Ziya, ili... Tedaviler ) • 

a mimar M. Monçeriye müracaatla bu baptaki plln kadar eşcan müsmireyi hAvidır. TaUp Her türlü E~ e ı ı· 1 • 
.. ı..:_e tarbıuaeyi yirmi bet lira mukabilinde alabilirler. olanlar Şamlı mağazası müdürü Mµnir gl DC~ er 1 
• ~ 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul ~ müracaat edebilirler. 1 Her sınıf Otel, Lokanta, GazinolU'l ... ile • 

Dopıp !otell~ısıutalıldari Bİi ı M A Y 1 S 
Doktor 

H•• • N •t 1 Fiatlar: Odalar 1-6 Liraya kadar. . 
USeyın afi Yemek (Sabah, Öğle, AkfU1 dalıil) Tabldot 225 - SOO . 

Tllrbe, eski Hillliahmer · binası kurut. Her tilrlO malumat için Se,n.efain umumi müdürlük ka· a 
No._!Q_ Telefon: lst. 2622 il lemine mtiracaat. Telefon, Beyoğlu 1745. 1J 

.• BB8B8BBB IUIBBIUIDBDBB 



----------------~--~--------~_,....,.., ( ~AVl"'l HER VJ RDE. • KURUŞ :::::. c....-.... eoı..a ,..., .... ........... ...... Miden ........... 

~ Gurteye ..,derflecek •ehııplarıa herine ldm fçl•se ( fdıre) JUlYI 

1 
1tt • (Yarı) lpmi tOBolınahdır. 

,...._ ......... t 1 1 ,, ............ " ..... -u .. ı ......... ---1 .. ,.... 1 .............................. _.... ....... _J 

Fiatlanmızı, kumoşlarımızın cins ve biçimini 

G•lıtıdı K•rık6yde 

B6rek9I fırını lttl-
ıallndekl büyuk 
mıhılleblolnln 

üatunde klln 

piyasadakilerle 

il 

.e 

mukayese ediniz. 

Büyük 
Elbise 

Mağazalarının 

Kat'iyen rekabet kabul etmez tiatlarla satmakta olduğuna kanaat ediniz. 
~azı mallarımızın fiatları be"ecbi atidir: 

lngiliz biçimi kumaıtan url biçimde Şık ve hafif teminatlı cinı 

Kostüınler 16 1 
/ 2 !~~b~::n Trençkotpardesiiler 18 

Empermeabilize her renkte " Mandeleberg ,. 
İngiliz biçimi kumaşlardan ve kusursuz 

I) a rcl es ii 1 er 9 4 1 / liradan 
....ı · 2 iitbarea 

Çocuklar için spor ve iyi cinı kumaılardan 

Kostiiınler 6 liradan 
itibaren 

En ıon moda kafB 

Pantalonlar liradan 
itibaren 

Beyaz ve gayet şık biçimde iyi cinı 

J>antalon lar 7 1/ liradan 
2 itibaren 

PHrdesiiler 161 / liradan 
2 itibare 

Hanımlar dairesinde: 

İngiliz biçimi kumaıtan şık ve son moda 

l\lantolar 15 1 / liradan 
• 2 ıtibaren 

Hanımlara muhsus teminatla cinı her renk 

Trençkot pardesüler 16 

Çocuklara mahsus kostümler, pardeıüler, treçkotlar, muıambalar, panta•onlar ve 
sairenin en müntahap çeşitleri dahi mevcuttur. 

Tediyatta büyük teshilat 
1 Mahkeme ve icrailBnlarıl · 
Btşılr.ttı§ :.ullı birine~ hukukundan: Lskiidar hlll.uk, lıakimli/inaen: 

Milddel Cemil he);n Beşiktaşta Şenlik· Kadıkoyünde Cafer ağa mahallesinde 
dede mahallesinde Mektep soka~ında 5 Moda caddesinde F.smeryan apartımanın· 
numarah hanede Seyfullah ve Saadettin da sakin Ferit llty tarafından Fatihte 
efendiler aleyhine ikame eyledi~! Beşik- ofularda Orta çeşmede Cemal Beyin 
ta~ta :\luradiye mahallesinde Nliıhetiye 35 • 27 ı'\o. 1ı hanesinde sakine iken 
caddesinde 5 numaralı fırını tahliyesile halen İkametgahı meçhul Fatma Muazzez 
,·ukua gelen tahribatın tesbiti davasının Hanım alevhine ikame eylediği boşanma 
icrayı muhakemesi için müddeiale~hler davnı:ının icra \'e ikmal kılınan muhake· 
Seyfullah ve Saadettin efendiler ııamına mesinde müddei ale~ha mezbure i\luazzeı 
tastir kılınan davetiye 1.ahrına gösterilen Hanımın evini terk \'e yabancı erkekle 
ikametgılhdan çıktığı ve ikametgahı meç· şurada burada haysiyetsiz bir hayat ya· 
huf oldu~ miıbaşir \'C heyeti ihtiyariye şadığı bilbe) yine :.ahit olduğundan kanu· 
tarafıııdan verilen meşruhattan anlaşıl· nu medeninin 131 Ye 132 inci maddesi 
mış ve blttılep on gün müddetle ilAnen mucibince tarafeynin boşanma ına , .• 
tebli~et icrası mahkemece karargir ol- Muazze · l lanımın kabahatli oiması do· 
muş bulunduğundan muhakeme icrası layıc;ile bir sene müddetle yeniden ev· 
J4-S.930 çarşamba günü saat on dörde lr.nmemesinc 14 nisan g;m tarihinde ka· 
tıyin \C bu bapta müddeialeyh namına rar verilmiş oldu~undan mezhurenin ika· 
imlA kılınan davetiye varakası mahkeme melgahı meçhul olduj!;undan işbu karar 
divanhanesine talik edilmiş olduğundan hulasasının hir nlishası mahkeme divan· 
müddlaleyhlerin vakit ,.e saatı mczkOrda hanesine talik ,.e bir niı5ha~ı mahallesi 
Beşikti~ bit'incl sulh hukuk mahkeme· heyeti ihtiyariycsine tebliğ edilmiş nlmak-
slnde hazır bulunmaları teblijt makamı· la kevfi,·er gazet· ile de i!An olunur. 
na kaim olmak üzere ilan olunur. --- - --

lstanbul mal.~emeyi asliye beşinci 
hu~ u~ dairesinden: 

lsta,·ri dendi vekili Pa' laki efendi· 
nin müekkiline izafeten Taksimde sıra 
selvilcrde !53 No. hanede oturan Rodolf 
ile baıruzı Birma\· Merkcti aleyhine ika· 
me eyledij!; eşya istirdadı davnc;ınd:m 
dolayı mahkemeden sadır olan 29 'isan 
930 tarihli ilAnın iki kıta sureti musad· 
dakası tebliğ makamına kaim olmak 
üz:ere mahkeme divanhanesine talik kı

lındığı gibi c\Takı ha,·adisle de ilan olu· 
nur. (929-470) 

Bt.şı~ta§ krasuıdan: 

Devnlndcn dolayı mahcuz ve furuhtu 
mukıırrer bulunan ce\iZ renginde ü t 

kıswda taşlı bufe ve maa ayna üç gôzlü 
mermer lamına ve büfe ce\iZ renginde 
kiler dolabı aynalı büfe üç ma\'1S 930 
cumartesi günü saat 10 da Pangalnda 
hamam itti~alinde 5atılacağından taip 
olanlar yevmı mezkOrda mahalinde ha· 
zır bulunacak memuruna müracaatı ilAn 
olunur. 28-4·930 

ZAYILER 

Azim şirketi namınR Galata ithalAt 
gümrüğünden 20·8-929 da alınan 13. 
969 No. \'C J 831 L. 4 K. luk makbuz 
1.ayi olduğundan hükmü yoktur. 

Sı~ır eti 
Koyun \ ' C keçi eti 
Tuz 
Üzüm 
Şeker 
Sabun 
Kırmızı bübcr 
Zeytin 
Gaz 
Odun 

Azim şirketi 

Azamt 

15000 
12000 
3500 
3000 
ı ı;oo 

1500 
200 
300 

1800 
160000 

Asgari 

1;1000 
8000 
3000 
2500 
1000 
1200 
ı~o 

200 
J60J 

120000 

iLAN 
Ritlicte sekizinci jandarma ırıektebl· 

nin haziran 930 tarihinden 1 a~ustos 
9:\ 1 nihayetine kadar on beş aya mah· 
sus yukarıda cıns ve miktıırı yazılı on 
kalem erzak 1 mayı~ 930 tarihinden 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~~-

Uykuları eanuında hlmayealz kalan çoe .. 
uklar, mUhllk hastalıkların tohumlarını 

nakleden alvrlalneklerln flklrı olurlar. Oe· 
ce buar bumaz yatalı latlll ederler. o .. 
nun için yatata strmezden evel P'llt ı latl• 
mal ediniz. 
Fllt alnek, elvrl elnek, pire, sUve, karınca, 
hamam böcetı tahta kuruau ve emeall ha· 
.. ratı öldürür ve yumurtalarını imha eder. 
TehllkHlz ve kat'iyen leke yapmaz. 
F'llt r h&f&rat öldüren dlier mayllerle ka· 
rıttırmayınız. earı tenekeye - elylt' kuea• 
I& dikkat "ediniz. 

1 
;J)alia _:ç"Gbule _"6Zdürilr 

UMUmi DlpllU: J. BERT ve Ş0REKASI lttanbul ·Galata VoJYodı Han 

itlharen münakasaya konuldu. Münakasa 
31 mayıs 930 cumarte~i "Ht ı 4 te 
Bitlis jandarma mektebinde yapılacaktır. 

Şartname mezkör mektep müdüriyetinden 
tevzi olunur. 

Dilzizler mektebi açıhvor _, 

Elbise nıünakasası 

Yeni teıkil olunan sağır ve 
dilıiz cemiyeti tarafmdan ıağ1r 
ve dilsizlere derı verilecektir. 
Arzu eden her aile kız ve erkek 
eY:ltlar1nı kaydettirmek ilzere 
berglln saat 9 dan 12 ye ve 2 den 
sonra 5 te kadar Saraçane ba
pnda Park karşısında 4 numa
ralı dilsiz Sadık Efendinin kah
vesinde Silleyman S1rn Beye 
mllracaat edebilirler, Aynca İf 

Emniyet sa11dığı müdürlüğiiııden: 
Emniyet sandığı odacilar1 için yalnız kumaı Sandı1~tan verilmek Oıere 34 takım elbiıe imal ettiri

leceğinden talip ol~nlann 5-5-930 akşamma kadar her glln 1andık levazım memurlujuna müracaat 
eylemeleri illn olunur. 

aabiplerine de ıece dersleri ve· 
rilecektir. 

Evkafı mnlhakadan •• 
tani Hacı Hiiıeyinağa .a'Jt 
rabndan Bayazıt da 
baıında 53 sayılı dllldd' 
verileceğinden talip tJ, 
1 Mayıs 930 taribindell 
yıs 930 tarihine kadar -
lisi Esma Zilba hanı~~~ 
lei kat'iyesi olan 21 1Pr. 

Çarıamba günü bade:d 
ikiye kadar İstanbul E 
dUriyetinde Evkafı Mili 
düriyetine müracaat e 

~ udanya postd 
Cuma, Pazar, Sah, 

ba gOnleri idare rıh 
9 da kalkar. 

lzmir sürat postd--' 
( GÜLCEMAL) ~ 

Mayıs Cuma 14,30 d• 
nhtımmdan hareketle 
tesi ıabahı lzmire gid 
Pazar 14,30 da 
hareketle Pazarteai 
gelecektir. Vapurda 111 

bir orkestra •e 
mevcuttur. 

ı rabzon ikinci 
( CÜMHURIYET) 

Mayıs Perşembe 
Galata nhbmmdan 
Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, F att't 
Gireson, Trabzon. 
Hopaya gidecek 
iskelesile Rize, 
Of , Trabzon , 
Gireıon, Ordu, F at:ll' 

sun, Sinop, lneboluY' 
rak gelecektir. 

Bozcaada post.-
(GEL t e o L U) 

3 Mayıs cumarteai 111 
r1hbmından hareketle 
Lapseki , Çanakkal• "fi 
Bozcaadaya gidecek 
nakkale, Lapseki, 
uğnyarak gelecektit• 

Antalya pastı~ 
(ANAFARTA) 

Mayıs Pazar 10 ddt 
nhbmından harek~, 
Knllnk, Bodrum, af' 
hiye, Finike, AnWY kO' 
cek ve dönUfte oae• 
lelerle birlikte v.ı:::; 
mar is, Sakız Çanak el 
boluya uğnyarak 1 lıtl' 

gadt" ... 
~ M~·ı s 19!° '. f;rkekJeı· 

Türkiye Seyrl,e~ 
mütekaidin, Eyt•111 ;., 

Nisan 930 ın•lf 
muharrer gOnlerde ......ıı~iıl"I . -Mes'ul mildür: i~ 


