
Jf. Venizelos diyor ki 
Nikbin im, iyi bir yol üzerindeyiz 

<'İnkara seyahatini Teşrinevvelde yapacaazmz 
1'e orada tesbit edilen misakz imzalzyaca(Jzm 
tetı~tina •. 2.4(Anek) - Türkiye sefiri dün M. ~ enize~o~u ~ya· 
old .. samuru bir mülakatta bulundu ve Ankara hükumetının daıma 
llru Ugu gibi bütün meseleleri h~lledecek bir sureti itilaf bulunma
ta arzu cttiğiğini ve Atina hükümetinin de ayni itilaf perverliği 
~~rıneıi şartile Türkiyenin itilaf ~erver A d~vrana~~ını. ve b~t~,r~ 
d•h 11 Ankaraya çağırılo»ası mübadıl emlakın takdm kıymeti ıçın 
1'ıtıda ~eri Ye daha emin bir sureti tesviye bulunmaga matuf bu
cij ugunu ~öylemiştir M. Venizelos bu millakattan sonra gazete-

tre !ltideki beyanatta bnlunmuştur: 
ili -:- 1yi bir yol üzerinde bulunuy"ruz. Ankara hükumeti bllsnü 
b~tıni. tekrar izhar etti . Pek yakında itilaf basıl olacağın~ ve 
t~ Gn ıtilafnamelerin imzalanacağını ümit ederim. Bu takdırde 
~ hhiire uğramış olan Ankaraya seyahatimi teşrinievvelde yap~cağım 
~ tQ ınühim esasları tesbit edilmiş olan Türk - Yunan mısakmı 
~ayacağım. Bu defa yeni bir teehhür olmıyacağını umarım. ,, 

't 'ıtina mabafili de ayni nik hinliğe iştirak etmekte ve Ankara 
~~n sefirinin talimat almak için Atinaya gelmiye luzum bulun
~nı söylemektedir. 

8ursada gazetecilerin 
muhakemesi 

fstanbul M. Umumisi Kenan 8. in 
şahit sıf ati le istimaı talep 
edildi~ede kabul edilmedi 

Bmaa, 24 (Vakıt) - Gazete
tilerin muhakemesine bugün de
~ edildi. irfan Emin Bey, 
~ ktanı) m vekiletnamesini mah
~rt!cyc tevdi etti. Geçen cel-
~ ait iddiasını serdetti. 
~ ınanet avukab Rami . Bey 
~ Ye .talebinde bnlundu. lstan
lb~ ~ıs müdürü Şerif ve Ke
t~}' 'ruki Beylerin vekilleri 

frf e t-lebini tekrar ettıler. 
lrınd aıı Emin Bey (Akşam) hak
c:.erı: .açılan yeni dava ile Ali 
'çtığ nı Beyin matbuat aleyhine 

1,t~d da~alarm tevhidi,ni istedi. 
deı umumi Fahri B.: • 

- Mahkeme her gün yeni 
bir cürüm karıısmda kalıyor. 
Tevhit talebine itibar ediline 
davanın intacı mümkün olmaz. 
Diyerek tevhidiıı lüzumsuzlu~: 
dd ısrar etti. Asaf B. sorgu eı
şasında gazetcilerin irtiıa habe
rini müdddei umumi Kenan B. 
den aldıklarını müttefıkan be
yan ettiklerini, hakikabn tecelli
si için Kenan Beyin şahit ola
rak celbini istedi. 

İddia makamı: 
- Kenan beyin verdiği haber 

b;rkaç kelimedir. Üst tarah ga
zete istihbarıdır. Diyerek celbi 
talebinin reddini istedi. 

(Altta.rafı 2 inci sayıfamızda) 

Mehmet Ef. ve arkadaşları 
Ankaraya gittiler 

lh 1925 
lid- senesinde Ameaikada 

~"ıi~~ eden ve cvelki gün ıeb-
~th Relen Amerikalı zenci 
~ illet Ar ~'l ı ı efendi ve rüfekası 
~· &tt ~İtle ~d.nı trenile Ankaraya 

la t ır 
"leil • 

~et Ali efendi bir muhar-

ririmize Ankarada bir 1 a; g üu 
kaldıktan sonra Türkiyen.n en 
miinbit tarafında arazi alarak 
ziraat etmek isteaikierini söyle
miştir. 

Resmimiz Mehmet efendi ve 
arkadaşlarını dir arada gösteri-

yor. 

Başvekilimiz 
Bir hava gezintisi 

yaptılar 
Amerikalı tavvareciler ~e
re/ine bir .tuvare verildi 
.''.nkara, 24 (T clcfon) - Mi

safir Amcrikah tayyarecilcre bu 
akşam Türkocağında bir suv3re 
veriliyor. 

Tayyarecil~r bugün Ankara 
semalarında bir çok uçUJlar 
yapblar. İki kişilik yolcu tayya
resile halktan arzu edenleri 
uçurdular· Baıvekilimiz de refi
kaları ile birlikte bir tayyareye 
bindiler ve bir uçuf yapblar. Bat· 
vekilimiz mukaddema Türk askeri 
tayyarelerile de bir çok uÇUflar 
yapmıt ve ozaman tayyare ile 
•eyahatın çok tatlı olduğunu 
aöylemitlerdi. 

BugUnkU uçuılar esnasında 
MOşir Fevzi Pata Hazretlerilc 
hükfamet erkAıu hazır bulundu
lar. 

BUGÜN 
Çocuk ve Gençlil~ 

sayı laları 1 
1 

- ----- - ----
Dün muhakemeye başlanıldı 

Maznunlar beyannameleri okumadzklarznz 
söylüyorlar 

Hasan, Şerif, Ramazan mahkeme huzurunda 

lstanbul ikinci ceza mahkeme- noktasından mevkufen muhake
ainde dnn onalbda tütün ame- melerine başlanmıtbr. 

Katil Sabri 
Dün idaın~ mah- 1 

lesinden Hasan, Şerif ve Rama- Dördündl istintak dairesince 
zanm ammenin emniyeti ve se- verilen muhakeme karanna na-
IAmeti aleyhinde cemiyet teşkili [ A!ttaraft 2 ineü sa ıUmızdadır ı 

Yenı romanımız 

hôm edildi 

Sabri mahkemede idmn 
kararını dinlivor 

Biri müddet evvel Unkapanında sebze 
halinde, bir dayak meselesinden hasıl 
olan husumet tesirile Bahçıvan ve sebze 
müteahhidi Raif Ağa ta.rafından vaki 
teşvike kapılaraK. kabzımal Sellıni ve 
Rızayı öldürmekle maznun yan~mı 

Sabri, dün İstanbul ağır ceza mahkeme
sin de idama mahkı)m olmuştur. 

Sabrinin birden fazla adım öldürdüğü 
noktasından, ceza kanununun 450 inci 
maddesinin beşincl bendi mucibince 
idamı kararlaştırılmış, Raif Ağa, yanaşma
sını katle teşvikten beraet etmiştir. 

Bu vak'adan dolayı mazunun firart 
Hasan ve Fatcab, yakalandıktan sonra 
muhakeme olunacaklardır. 

Karann tebliği esnasında, bu davanın 
bütün muhakeme safhalarında oldugu 
gibi, inzibad tedbir alınmış, saınilerin 
salona girererken silAh bulunmaması için 
özerleri aranmıştır. 

Reis Hasan Lôtfi, aza Nusrat ve 
Asım B. 1erin verdikleri mahkOmlyet 
karan bildirilince, reis, maznuna metin 
olmasını, karann Temyizce de tetkik 
edileceğini söylemiştir. Sabri, karar 
karşısında bunu öğrenmeden evvelki hA
lini muhafaza etmis, metin görünmüşıür. 
Kapıda bileklerine kelepçe vurularak, üç 
jandarma refakatinde ev,·e)A kapı altına 

sonra tevkifhaneye götürülmüştür. Muha
kemeyi ve kararı dirıleyenlenler, koridor
larda ve avluda Sabri tevkifhaneye götü
lünceye kadar kendisini tekrar görmek 
üzerek beklemişlerdir. 

Selahattin Enis Beyin esed 

Ma 
Birkaç güne kadar 

Yunan milJi takımı şeh
rimizde maç yapacak 

İstanbul futbol heyeti Yunanlılarla 
bu ilk teması memnuniyetle 

kabul etmiştir 

Çarşamba akşamı Stadyumda kuv
vetli bir takımımızla karşılaşacaklar 

Yunan milli takunının Bükreş
te Romanya takımile bir maç 
yapmak üzere buradan vapurla 
Romanyaya geçtiği yazılmışb. 
Yunan takımı orad~ki maçını 
bugUn BilkrUtte oynuyacak ve 
salı günü gene limanımızdan ge
çerek ve hatta burada iki gün 
kalıp vapur değiştirerek memle
ketine dönecektir • Yunanlılar 
Romanyaya giderlerken Yapur
ları Çanakkaledcn içeri girer 
girmez futbol fedarasyonumuza 
bir telgraf çekip Türk sularına 
dahil olan Yunan milli takımı
nın Türkiye futbol fedarasyonu
nu hürmetle selimladığmı bil
dirmek nezaketini göstermişler .. 
di ve buna mukabil de federas
yonumuzun reisi Muvaffak Bey 
vapurun buradaki birkaç saatlik 
tcvakkufundan bilistifade Yu
nanlıları ziyaret ederek bilmu
kabele kendilerine teşekkür et
mişti. 

Bu mülakat esnasında Yunan 
federasyonu reisi sanisi M. Kons
tantara futbol federasyonumuzun 

reisi Muvaffak Beyden, takımın 

gene lstanbul tarikile Pireye 

avdet edebilmesi için lazım ge· 

len vizelerin istihsaline tavassut-

ÇOCUK 
Sayıfaları 

ve 

Gençlik sayıf ası 
Bugün okuyucularımıza 

iki ayrı ilave halinde 
takdim ediyoruz. 

Okuucularımız için İ$f fa
deJi büvük bir müscıbaka 

Okuyunuz 
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Ustruma nehri taştı 
Atina, 24 (A.A) - Ustruma 

nehri taşmış, ekilmiş bir takım 
ovalar ve 5 kasaba sular altında 
kalmı~br. Bu suretle feyezana 
maruz kalan arazinin sah ası 
15000 arpandır. Münakalat mün
kati olmuştur. 

ta bulunulmasmı rica etmişti. 

Gene bu temaslara Yunan fe
derasyonu azasından M. Pepas 
ta avdette pek ziyade takdir 
ettikleri Türk Sporcular ile 
bir müsabaka yapabilirlerse 
memnun olacaklarını söylemişti. 

iki memleket arasında spor 
münasebalını tesis için tarafeynin 
iki üç scnedenberi birçok te
şebbüslerde bulundukları karıle
rimizin malumdur. Hu teklif bü
tün bu teşebbüslerin muvaffakı-

yetle intacını teshil edecek mü
nasip bir fırsat olduğu için 
memnuniyetle öğrendiğimize gö
re lstanbul mıntakası lizımgelen 
makarnalı aliye ile temu ederek 
muvafakati liıımeyi istihsal etmiş 

4'e bu temasın temini esbabını ihzar 
etmiştir. Buna nazaran Yunan 

takımı buraya Köstenceden salı 
günü muvasalet edeceğine göre 
çarşamba g:·nü akşamı stad-
yomda tamamile dostane mahi
yette bir temas yapacaktır. 

Bu temasta Yunan futbolunu 
karşımızda Pire muhteliti şek
linde göreceğiz. Bizim takımda 
buna karşı kuvvetli bir muhtelit 
takım halinde çıkacaktır. 

Ba vaziyete göre müsabakaya 

iki gün kalmış ve birgün tecrü
beye vaktimiz olmadığından bu 
mühim teması Memnuniyetle ka

bul eden İstanbul müntakasınm 

çıkaracağı muhtelitini çok dik

katle seçilmiş kiymetleri fev
~ ala de hassas hesaplarla ölçül
müş oyunculardan teşkil etmesi 
zaruridir. 

Yunanlılarla fotbul sahasında 

yapılacak bu ilk temas kom-

şu milletin şimdiye kadar izhar 
ettiği karşılaşma arzusuna nazi
gane bir cevap oluyor. Bu su
retle başlayan münasebat neti-

ı.,,30 =- a ZL2 !X!E2S 

L YA1e:1T •n TıLc•••v.-;!l~=r:.:tJ 
I Dar~ünunda Bir şoför M. Meclisinde 
~1 uall i nı nıaaşla rı hak· Dey)et denıir yolları 

kında bir teklif Metresini 5 yerin- hiit~·esi kabul olundu · 
Ankara, 24 (Telefon)- Darül- d 1 d Ankara, 23 ( A.A ) - Büyük 

fonunda muallim muavinleri ay- en yara a l Millet Meclisi bugün reis vekili 
lıklarının 30 liradan 45 liraya, 50 Ankara, 24 ( Telefon ) - Bu Nurettin Ali beyin riyasetinde 
liradan az maaşlı muallimler ay- sabah Ankarada gene bir cina- toplanmıştır. Türkiye-Bulgaristan 
lıklarının 50 liraya ibllğı hak- yet oldu ve dir şoför bir kadını arasında münakit iadei mücrimin 
kında maarif vekaletinin yaptı- ağır surette yaraladı. Carih oto- mukavelenamesi ruznameye alın
ğı teklif bütçe encümeninde ka- büs şirketi şoförlerinden 22 ya- mıştır. Devlet demiryolları ida
bul edildi. şında Rahmi. yaralanan da ev- resi bütçesinin müzakeresine 

Maliye vekiHnin 
açtığı dava 

Ankara, 24 (telefon) - Ma
liye vekilimizin Arif Oruç B. 
aleyhine açtığı hakaret davası

na yarın saat 14 te asliye ceza 
mahkemesinde başlanacaktır. 

- ------
Beyaz kadın tacirleri _, 
Buenos - Ayre.s, 23 (A.A) -

Beyaz kadın ticareti yapan 
gi2 li cemiyetin reislerinin evle
rinde yapılan taharriyat esna
sında bir takım vesikalar elde 
edilmiş, 30 kadar kimse tevkif 
olunmuştur. Bunların curum 
ortakları olmakla zan altında 
bulunan 4CO kişinin de tevkifi 
emredilmiştir. Bunlardan bir 
çoğu kaçmış, yahut saklan-
mıştır. 

ArnaYutlukta İtalyan 
askeri 

Paris, 23 ( A. A) - Journal 
gazetesinin verdiği bir habere 
göre İtalyanın Paris sefareti 
lşkodraya 2 bin kişi İtalyan 
askeri çıkarıldığına dair tayi 
olan haberi resmen tekzip 
etmiştir. 

Paristeki salahiyettar Fransız 

ve Yugoslav mabafili Arnavut
luğa Italyan askeri kıtaatı 
gönderildiğine dair olan ıayia 

hakkında hiç bir malumatları 

olmadığını beyan etmektedir. 

Adlivc koridorlarında 
sui kasl 

velce umumbanecilik etmiş olan devam edilerek mezkür idarenin 
ve gene bu yolda çalışan 36 ya- 1930 senesi masarifi karşılığı 
şında altın diı Melektir. Rahmi olarak 55 milyon 128 bin lira 
ile Melek bir senedenberi bir- tahsisat kabul edilmiştir. Vari
likte yaşayorlarmış. Rahmi bu datı 53 milyon 230 lira tahmin 
kadına 200 lira kadar para ye- olunmuştur. 
dirmiş. Bu kadın son zamanlar- Konya ovası sulama ıdaresi
da, istediği masrafı kapamayan nin 1930 bütçesi masarifatı 231 
Rahmiyi eve almamaya başlamış bin 359 ve varidah 231 bin 359 
ve Rahmi de bu srbah Meleğin lira olarak kabul edilmiştir. 
evine zorla girerek kadını gö- Bundan soera askeri liseler 

d talebesi tayinatına d!.ir kanunun beğinden ve diğer dört yerin en 
yaralamış, sonra sokağa çıkarak 
polise teslim olmuştur. 

------- -
Jeneral Guro 

Ankara, 24 (Telefon] - Şeh

rimize gelecek jeneral Guro 
cenaplan 4 haziranda reisicüm

hur haıretleri tarafından kabul 
edilecektir. 

Tekaüt h\yihası 
Ankara, 24 (Telefon) - Te

kaüt kanun layihası muhtelit 
encümenden bütçe encümenine 
geldi. Bu hafta içinde mecliste 
müzakeresi muhtemeldir. 

1930 daktilo şampiyo
nu kim olacak? 

Y•kınd• bir dıktilo ıü
r•t müııb•kııı 191rık 
Türkiyede 1 930 ıeneıı 
d•ktilo 91mpiyonunu ıe-
9eoek ve onı kıymetli 
bir hediye vereceOiz 1 

'"'.'' MOaabakaya girecek olan 
Hanım lann matbaamıza 
mOracaat etmelerini ve 
birer resimlerini gönder- , 

melerini rica ederiz • 

bir maddesinin tefsiri hakkında
ki mazbata ile heyeti mahsusaca 
nisbeti askeriyeleri katedilen 
zabitandan ali li arar heyetince 
hakkındaki kararların refedilen
lerin tekaüt maaşlar1, tohumluk
ların ıslahı için hariçten iktısat 

vekaleti veyahut ziraat bankası 

tarafından getirilecek tohumluk
ların gümrük resminden istisnası 
hakkındaki kanun layihaları mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

lf 

Ankara, 24 (Telefon) - Me
murin kanununun birinci muvak
kat maddesindeki müddetin tem
didi layihası mecliste muhtelit 
mcmurın encüemnine havale 
edildi. 

Bazı meb'usların masuni-l yetlerinin ref'i ve bazılarının 
~ ifadelerinin alınması hakkın
! ela teşkilatı esasiye ve adliye 

encümenlerinden mürekkep muh
telit encümenin mukarraratı ile 
Bulgaristanla yaptığımız iadei 
mücrimin mukavelesinin tasdiki 
layihası ruznameye alınmıştır. 

Genç ressanıların 
Ankara sergisi 

Bursa da 
Gazetecilerin mU" 

hakeınesi 
[ Üstarnfı ı inci sanfamızd• ) deli 

Heyeti hakime müıa~~retef" 
sonra davanın bitirilmesınK ıı•" 
hide li1zum olmadığını, l eştır 
Beyin ademi celbini karara 
dığını beyan etti. (Cii1" 

Müteakiben Rami Bey A jb 
huriyel) mes'ul müdürü .ı!.
Beyın hastalığından eseı;. ~ detİ' 
dığmı, hakkında rapor goİ raP' 
len bu zatın Yalova safa 8 rll 
iştiralf ettiğini söyleyip t.O 

sorguya çekilmesini istedi:ldi ! , 
Fakat reis : « karar verı ci" 

diyerek münakaşaye rnev 
bırakmadı. Dava 31 mayısa 

Balkanlarda 
Adiry;~~i~ hakiki 

yarası ne iıniş? _ııı1 
Paris, 24 (A.A) - Bal~ 

daki huzursuzluktan ha ı/ 
Jumal gazetesi Arnavut k~ 
leri arasında umumi bir ~ 
nuniyetsizlik hareketleri Ol 
olduğunu yazmaktadır. . _.J 

Arnavutluk hükumeti ita.,...~ 
muavenetini talep etmiştC ı.4' 

ltalya bunun kendis ne pa~ 
malolacağı fikrinde bulun~ 
ve sırpları Arnavut kabilel.i 
ta hı ik etmekle itti ham eyl,.~ 
tedir. Mezkür gazete diy°I 

"İşte Adiryatiğin hakiki .Y I 
hat bir buhranın neşterıl1 /. 
dahelesini istilzam etrrl",1' 
meydan vermeden bu Y 
tedavi etmek icap eder. _/. 

,,,,,==: V AKIT 1 
f~ Abone şartlar•' 
!I Mcmlcl.cttc cer' 
h .. 1 aylığı Kuruş 150 .. 
ii 3 .. " 400 il 6 .. .. 750 li 12 .. ., 1400 

ii V AKIT ı 5 kuruştan f av'cİ' 
ii almamak, kendi evinize k• 
t• 
:1 getirtmek istiyorsanız :: 
ii Abone olunu~? 
ı. 

u dif U • Daha ucuz .v~ kolay e ·gf 
H miş, ga:z.eternızın aboneleri 
Ü olan hediyelerini de kaz,,. 
ii mış olursunuz! 
ll 

cesinde takımlarımızın da Yuna
nistana giderek orada mü
sabakalar yapmaları ve sopr 
sahasında devamlı samimiyetin 
tesisi çok şayanı arzudur. 

Malta, 23 ( A. A ) - Malta 
nazırlar meclisi reisi Lort Stri
cklanda adliye binası koridor
larında revolverle taaruz edil
miştir . Başvekile bir fey olma
mıştır. Mutaarrız tevkif edil
miştir. 

Ankara, 24 (Telefon)- Genç 
ressamlar sergisinin hazırlıkları

na başlanmıştır. Salı günü için 
açılmasına çalışılıyor. .. ·- ····················: . •:•:::::::~:::::~::.... .................... ~ 

kainattan bir cüzüdür .. Bilt~ 
kati tanı~a~a~ nefsıne. bO 
insan kendını bılemez .. Bıı ~ 

V AKrı · ın tetrlkasu 181 . 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Ahlak kitabı ya~an bir ahlak
çının kendisi zemmettiği hallerden 
tamamile beri midir ? Bir mü
rebbi tatbika uğraştığı terbiye 
sistemlerinin kuvvetini nefsinde 
idame ettirebilecek kadar ( Sto
isyen ) olabilmiş midir ? 
Ağızdan çıkan vaitli, insani

yetkar her güzel söıün halisiy
yeti muhakkak bir kaynaktan 
gelmediğinin çok defa tecrü
; esine varılmıştır. 

İnsanla r arz üzerinde yaşı
yan hayvanlardan bir nevidir ... 
Eugün terakki mıkyasınm hala
sında bulunan medeniler kendi-
crinden geri kalmış milletlere 
Jayvan muamelesi ederler ... 
Niçin? çünkü medeniyet gurur
lar mı rağmen kendileri de he
ni:z hay·;an dırlar da onu . ıçın .. 
kableUarihe inince bu günkü 

vahtilerle ırklarımız birleşir •.. Bu 
tıpkı neye benzer bilir misiniz? 
Bir kaç nesil Londra da terbiye 
edilmiş bir maymunla onun 
Afrika ormanlarında kalmış 
ırkdaşına .. zira cinsen o da may
mun öteki de... Londra da ki 
maymunları geldikleri ormanlara 
iade edersek gene asıllarına 
dönerler .. Afrika vahşilerine za-

. m~nla medeniyet kabiliyeti ve
rile bileceği gibi bazı tabii 
sebepleri~ bugünkü medeniyet 
iptidailiğe tornistan etse yavaş 
yavaş ) ine hepimiz vahşileşiriz ... 

Medeniyetin arizi vahıetin 
asıl olduğunu arzetmek istiyo
rum. Asırlarla binlerce asırlarla 
medenileştikten ve tabiatın 
birçok kuvvetlerini yendikten 
sonra acaba gene geriye döne
cek miyiz ? Buna birdenbire 

1

. evet diyemezsek de kat'ıyen 
aksini iddia edebilir miyiz? İki 
uç birleşir diyoruz.. Pek ali 
bugün böyle soyunup dökünerek 
tabii izdivaç ateşi ve ormanlar 
da yaşamak iştiyakile nereye 
gidiyoruz? Vahşete yaklaşan 
bir medeniyete doğru mu? Ne 
kadar temeddün etsek ecdadı
mız hayvanlardan aldığımız 
vahşetin yırtıcılığından ruhumuzu 
kurtaramıyoruz. Biribirimize kız
dığımız zaman dişlerimizi gıcır
datırız .. 

Ne demektir o? Karşısındakini 
ısumağa, koparmağa, paralama
ğa hazırlanan bir hayvani tehev
vürün ifadesi değil mi? Ağzı
mızdaki azı dişlerimizle biraz 
kurda. ayıya, köpeğe benzemez 

miyiz? Kuyruk sokumu muzu 
yoklıyalım. Parmaklarımızı mua
yene edelim. Uçlarındaki tırnak
lar ne içindir? Her halde mani
kürlere törpületip boyatmak, ci
lalatmak için değil.. Bu pençe
leri hangi canavardan tevarüs 
etmişiz? Eski şekil ve i~timalini 
kaybetmişe benziyen bu yırtıcı 
uçlanmızla gene arasıra biribi-

rımızın suratını tırmala mıyormı

yız ? .. 
Hep bir asıldan geliyoruz. Bü

yük babalarımız goriller orangu
tanlarla iftihar edemezsek te 
fennin gittikçe kuvvetlenen is
patları karşısında kerabetimizi 
inkarda da mecalsiz kalıyoruz. 
Ele geçen kemiklerden bilistinbat 
maymunla insan arasında muta· 
vasşıt (Pıtekantrop) namını ver
dikleri bir mahluk buluyorlar. 
Bu amcamız ne maymunlar kadar 
çirkin ne de bizim kadar güzel. 
Yarı tüylü şimdiki medenilerin 
üzcndikleri gibi iipüryan. 

Kuvvetsiz topraklarda arpanın 
yulaf, ğıdasızlıktan ineklerin ke
çileştiğini görmiyor muyuz: •.. Bir 
fen adamı zuhur edip te bu a\.
hkla insanların tekrar maymun
laşacaklarını iddia ederse hiç 

me'yus olmayalım .. Aslımıza rücuda 
belki insanlıkta bulamadığımız 
saadete kavuşuruz. En tabi ka
nunsuz, serbest hayat ormanlar
dadır. 

Bazı filozoflar ortaya 16ylc bir 
formül almışlardır: "Kendi ken
dini tanı ,, tuhaf tavsiye.. İnsan • 

hilkatle karışığız. Binae:;,.: 
berşeyiz.. Diyorlar ki salY bJ. 
kertenkele, kurbağa, ka~lu~ 
ile akrabayız.. Sümüklu 1'•P' 
ne kadar asil ise biz de 0 

zadeganız. ertti 
Aslını inkar eden nafii 111,ı Demek ki kanımızda, can• 

0
V 

damarlarımız da her haY"'~ 
hircr parça huy, vahşet, 

11
JI. 

1 k B. ·b · · · in•• ·_ı, var ı var. ırı rım zın 1' " 
na inanarak ne kudar ço 

daadık ve aldanıyoruz, d~ 
Medeniyetin alemdarı ıcıb; 

miz milletlerin hallerine b:ıc~ 
Fransız, Alman husunıe ·ıssi bil 
Anupanın ortasında d•y~ 
tehlike teşkil edıyor. tOt~ 
Türke diş biliyor .. 1talyanıf1b•i'' 
hulyaları var. Hindist~:. "'~ 
ısıran bir zencirbent gı 1 

5iY' 
ı · atçı ·1' 

nıyor. ngiliz yılmaz, 10 ,uatJ' 
• w k l tebeS ~il'' setı ve soguk a~ 1 

O A are:r 1 
bütün dünyaya ıstıla g red' 
güdüyor.. Sulhü salah ":ifet' 
Hangi sınırdan ötekine c~r "j! 
sigortalanmış bir kaı ış y 

(1 
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Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti Sıhhi işler Mesele kapanmış değildir ! 

I
• Bir şura ve her viUıyctte M h Q 8 
lk içtimada yapılacak hir~~b:e~t~~t.:.~~ilg~~iı:~:~{ az ar sınan eye 

işler kararlaştırıldı i :~b~·~~~~~~.;ı:~:::ı ~:~~~::. hak veren kadınlar damı var? 
' net hakkında memlekerimizde N d -

Hükumet Cemiyete azami muave- yeniden bir yüksek sıhhat şurası akiye H. ka ın Birliğinin hareket 
teşkil edilecektir. f ı· t• • t k• d nette bulunmayı vadetmiştir Bu şura, Sıhhiye vekaletince Ve aa ıye 101 en it e İyor 

Turkiye akıl hıfzıhbası cemi
Yeti "d 
C:• • 

1 •re heyeti dün toplanmış. 
--ınıyetin .. 

ı.Jc mus-
h bel ıneaaisi 
le •kkında yeni 
•tarlar ver -

lllİftir. 

F Cenıiyet reisi 
b •lırettin Kerim 
ey bu hususta 

tUnlırı :ıı 1 lll' . suy e -1ftir: 

hak; Cemiyet 
b illete resmi 
, 'Yannarnesini Fahrettin Kerim B. 
'fnıiı ve mil
~dtaini istihsal etmiştir. Ce-
.._l)'.c b' . ·ı - t b' "'"D ma ıyetı ı mı ve er ı-

Yt\'idir. 

Sağlam vücutta salim fikir 
~iyesi maUimdur. Fakat biz 

~tbiliı iz ki, sağlam vücut salim 
~:::le kaimdir. Binaenaleyh ev-
~ 1908 de teessüs eden ve bu 

h.a bütün dünya üzerinde mü
lllaaij teıekkülleri bulunan bey-

lleJınilcl akıl hıfzıssıhhası cemi
~etlerinin gayesi bir taraftan aklı 
'feri hastalıklardan korumak •t diğer taraftan da akıl has

lalannın tedavisi hakkında me
•aide bulunmaktır. 

Ruhi muvazenenin temini ce. 
miyetin saadet ve selameti nok-

·ai. nazarından çok ehemmiyeti 
haız olduğu için bu tt'şekkül 
b~tUn dünyada büyük bir ehem
lllıyet kazanmıştır. 

Aakal hıfzıssıhhası cemiyetleri 
eaaalannı ruhiyat, tecrübi ruhi-
Yat, cinay f h. . . . •hllk e ı ru ıye, ıçtımaıyat 

dır. 81;e Ped~g~jiden almakta
nokta· h.aaa ıçtımai hıfzıssıhha 

ı naz. 
Yeti h . . tından çok ehemmi-
rinde ~~Z~ır. Dünyanın her ye
razı ki" kınılcr, ruhiyatçılar, em
rica~ a •ye mütehassısları, siyasi 

mesaısının inkişafı için el ele 

vermitlerdir. 
Bilhassa çocuk ruhiyatı ve 

gençlik ruhiyab ile çok ehem
miyetli surette meıgul olunmakta 
ve bilhassa Amerikada çocuk 
babalan nezdinde anketler ya
pılmaktadır. Çocuğunuz huysuz 
mudur? Altına işer mi? Ne ze· 
man konuşmağa başladı. V. S. 
keza mekteplerde yaramaz ve 
geri çocuklar üzerinde tetkikat 
yapılmış ve bu çocuklar ıçm 
ayrı mektepler ve müesseseler 

vücuda getirilmiştir. 
Akıl hasta'ı1darmm vaktinden 

evvel teşhisı ile önüne geçmek 
için mühim tetkikler yapılmıştır. 
Hükümele kanunlar teklif edil
miş, yeni müesseseler, Polikılnik
ler açılmıştır. 

Amerika ile beraber İngiltere, 
Almanya, Fransada da bu teşkilat 

çok kuvvetlidir. 
Bize gelince; bu esas üzerine 

ve bu teşekkülün vücuda gelmesi 
için bir kaç senedenberi zemin 
hazırlıyorduk bugün fikirlerimizi 
mevkii tatbika koyduk. Şiı.,di 
ilmi raporumuzu hazırlıyoruz. Ta
kıp edeceğimiz mesai programını 
çizdik. Hükümete vaki müracaa
tımız bilyük bir teveccühle karşı-

landı. 
Maarif ve Sıhhıye vekaletleri 

mesaimizde bize azami müzaheret 
vadettetiler. Memleketimizde ru

hiyatçılar, emrazı akliye müta
hassısları, içtimaiyJttçılar, mektep 
doktorları, hakimler, Antrepoloğ
lar cemiyetin tabii azası meya

nında bulunacaklardır. 
Şimdi intiharlar, gençlik cü

rümleri, geri çocuklar üzerinde 
tetkikatımıza başlıyacağız. Şeh
rin muhtelif semtlerinde Polikıl
nikler açacağız. Konferanslar 
tertip edeceğiz. Cemiyetin bir de 

karar altına almacak nizamna- Bundan kadınlar neden mütees-
me ve talimatnamelerle kanun sir oluyorlar. Ciddi gayeler pe· 
layihalarını da tetkik edecktir. şinde koşanlar bu gibi dedıko-

Yüksek sıhhat şurasının mem- dular ile uğraşmamalıdırlar. 
leketin tanınmıı doktorlarından Hem sonra c fendim; mücadeleye 
seçilen dokuz azası bulnnacak ablan kadınların bu gibi hücum-
ve şura her sene teşrinisani, lardan çekinmemeleri ve müte 
şubat, mayıs aylarında olmak 
ve her içtima devresi on gün essir olmamaları icap eder. Mü-
devam etmek üzere toplanacak- cadeleci erkekler bir mişal, bir 

t nümune olmalıdır. ,, 
ır. 

Bundan maada her vilayet Birkaç gün evvel Nakiye H. ı 
merkezinde bir umumi hıfzıssıh- kadmlar birliği mensuplarından 
ha meclisi toplanacaktır. bir kaç Hanım bir ziyafette sı-

Bu meclislerde viliyetin sıhhi kıştırm·şlar, ne için birliğe dahil 
ahvali takip edilecekler, kasaba olmadığım sormuşlardır. Nakiye 
ve köylerin sıhhi vuiyetinin H. bu hususta şunları söyle-
ıslahına ve görülecek noksan- mektedir: 
ların izalesine yarıyan tedbirler 
alınacaktır. - Kadınlar birliğinin teıek-

killüne aleyhtar değilim. Fakat -
Gürbüz yavrular 
MerSTn'in en 
güzel çocuğu 

seçildi 
Memleketin her tarafında yeni 

ve güzel bir adetin biraz daha 
kuvvetlendiğini görüyoruz. Gür
büz çocuk müsabakası bunlar
dan biridir. Hernen her şehir
de yavrulara karşı köklü bir 
bir al~~anın. Yerl~şti~ini gör
mek bı~ı. sevmdiriyor. 
Re~mını dercettiğimiz çocuk, 

Mers·n yavrularından avukat 
Kemal beyin oğlu Turhandır. 
13 - 5 - 930 da yapıl:ın müsa
bakada beldenin. e.n gürbüz 
çocuğu olarak seçılrnıştir. 

c OLUM 
Esba k başkat p Ali Cevat 

Bey efendi irtıhal eylemiştir. 
25 mayıs bugünkü pazar günü 
Bebekteki hanesinden kaldırılıp 
öğle namazı Bebek camiinde 
kalınacak ve Rumelihisan Kayalar 
makberine nakil edilecektir. 
Allah rahmet eylesin . 

N1Jlfive H. 

Mazhar Oıman beyin ka
dınlar aleyhinde yazdığı 

makaJeden çıkan dedikodu uza
yıp gitmektedir. 

Bu yazının asabilettirdiği ha
nımların sinirleri hali yatııma-

maşhr. 

Dün bir mubarririmiz tanın

mış hanımlarımızdan Nakiye H. 
ile görüşmüş kendisi dedi
kodular hakkında şunlara söyle
miştir: 

« Ben ne Mazhar Osman bey 
ve ne de kadınlar tarafındanım. 
Bir doktor kadınlığa ait bir ilmi 
makale yazmış. Yazabilir ya ! 

benim kanaatime göre bu gibi 
bir teıekkllliln intihap hakkı 
istemeden evvel yapacağı diğer 
işler, daha mühim işler vardır. 

Bence birlik siyasi sabadan 
evvel içtimai sahada çalıımalı, 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
kadınlar için konferans salon
lan açılmalıdır. 

Buralarda ve mekteplerde 
kadın ve kızlarımız sıhhi, içti
mai hususlarda tenvir edilmeli
dir. Münevver bilytik bir kadın
lık liütlesi yetiştirilmelidir. Si
yasi hak istememeli, verilirse 
alınmalıdır. Cilnkü dediğim gibi 
daha evvel yapılacak işler 

vardır. u 

~er bu cemiyetin 

lf ÖnıülliStler 
mecmuası bulunacaktır.» 

: ~---..-----~~~ 

OFflCIAL" PUBLICATION OF'THE 
ORGANfZING COMMITTEE"' 

GAMES OF THE X'".OLYMPIAD 
LOS ANGElES.·.U. S. A ,--.1932 

Üst ta f 41' ra 1 1 ınd sayıfamızdad r 

lit •n, btınlann komünist teşki
ho,• •na dahil oldukları ve bu ce
""ll}'et t fı d ara ndan amele sınıfına 

ç:~iıtdrnak için h~~ı~lan~ış orak, 
'til ~ fırması « Butun dunya iş
~ erı birleşini ! » serlavhala be-

d•nııanıelerin Üzerlerinde bulun
u"' tı iti, bunlardan Hasanın beyan-

d~llıeleri paket içinde firari Pen-

ttı tc gazinocu Musolini Ahmet
tı. Q • aldığı, Hasanın Ahmedin 
t " 11Yesile Şerife, Şerıfin de iki 
eneaın· 'ili 1 Ramazana verdikleri 
1cnıj1lnuıtır. Firari Ahmet hak
tı.(i •ki duruşma muvakkaten 

kı ! edilmittir. Ele geçince hak
ken a takibat yapılacaktır. Mah
L rndeye veril~n üç maznun hak
llln al« b, 1 muhakeme kararı, ceza 
. hununun 313 .. .. dd . . 
ıki . uncu ma es nın 

Qc:ı fıkrası mucibincedir. 
~cis H- . B ı· iat· •mıt ., evve a Hasanı 
ıc•ap t . H lctr e rnış, asan, şu cevap-
1 Vermiştir: 

~ - Ben Tahir ağanın mağa-
asınd 1 'ikt a ç Şınm. Bır akşam He-

lalli &şla tramvay tevakkuf ma
ile çıktım. Pendikte gazino-

culuk eden Ahmede rasladım. 
Bunu Kavaladan tanırım. ' Al şu 
paketi, Şerife ver,, dedi. İçine 
bakmadım, götürdüm. Şerife ka
pıdan bıraktım. Ahmetle sıkı fıkı 
konuşmam, bana komünistlikten 
bahsetmezdi. Ben komünistlik 
nedir, bilmem. 

Maznunlardan Şerif de ken
disine Hasanın paketi getirip 
acele gittiğini, açınca içinde be
yanname gördüğünü, birkaçını 

Ramazana vererek "Bak, bun
lar nedir. Zararlı m, zararsız 
mı?,, dediğini, iki, üç gün son· 
ra polislerin evini aradıklar m 
anlatmış, "Belki zararlıdır diye 
korkmuş, elimde kalanları apte
saneye atarak imha etmittim. 
Bunları dağıtmadığımı söyledim, 
po1islerc yerini gösterdim, çı
kardılar,, demiştir. 

- Sen komünistlik nedir, bil
mez m'sin? 

- Hiç bilmem Ben gün
delik ekmeğimi çıkarmağa baC 
kıyorum. Bu işlerle alakam yok! 

- Pol"ste teşkilata dahil ol
duğunu söylemişsin? 

- Söylemedim, polisler öyle 

yazmışlar. 
Ramazan da, beyannameler-

den bir kaçını Şerifin kendisi 
getirdiğini, "Bunlar acaba ne
dir? 11 dediğini, kendisinin de 
"Nedir?,, diye Abbas ve Cafer 
isimlerinde iki kişiye gösterdi
ğini, bir müddet sonra kcndi-
s:ni yakaladıklannı,. komünistliği 
bilmediğini söylemıştir. 

Bundan sonra, evrak okun
mu$tur. Bir fezlekede, Ahme
dın polis mOdürlüğllnde isticvabı 
esnasında "Ben bu işe girdim 
Rma nadim oldum. Hakikati 
itiraf edeceğim. Bana bir gün 
daktilo ile yazılmış bir kağıt 
geldı. "Komünist fır kasına gir
mek istersen, yarın Haydarpa
şada fakülte önünde bulun. 

Mendili boynunda, şapkası 
elinde göreceğin adamla konut» 
feklinde bir şeyler yazılan bu 
mektupta tavsiye edildiği gibi 
hareket edince, o adamla ko
nuştum. İsminin Ali olduğunu 
söyledi, görüştük, kah Bebekte 
kolec önünde, kah Beyoğlunda 
Perapalas arkasında buluşuyor, 
Talimat alıyordum. Bugün de 
randevumuz var. Eğer beni bı
rakırsanız, size o adamı tamh-
nm » dedigi yazılıyordt•. 

Mahkeme, polislerle diğer iki 
şahidin celbi kararile. muhake
meyi otuz Mayıs Cumartesi 
gününe bırakmıştır. 

A,,,;rikada çıkan/an Oümpiyatlar g-azeüsinin başlıtı 

ı · 

·. 

Los Ange!os şehrinde yapılan Olimpiyatlar Stadını11 umami maıızarası 
Onuncu Olimpiyatlann 1932 seneainde Amerikada Los Angelo! 

şehrinde yapılacağı malumdur. 
Bu husustaki hazırlıklar en hararetli devresine dahil olmuı 

yapılan itleri blitün dünya halkına bildirmek llzere bir de Olimpi
yat gazetesi neırine başlanmıttır. Yukandaki resimleri bu Sazete
nin dlln matbaamiza gelen birinci nilshasandan alıyoruz. Birisi ga
zetenin başlığını, diğeri yapılmakta olan Stadı gösteriyor. 

Olimpiyat gazetesinin verdiği malümata göre Amerikalılar Olim
piyatlara gelecekler için Los Angeloı şehrine on dakika mesafede 
bir başka şehir inşa etn;ektediı ler. Bu şehir otelleri, gazinoları, 
lokantaları, hamamları ile hakiki bir tehir m1nnr .ısı g ; .k!r .! ; ! ü r. 
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Muharriri: Ömer Rıza. 

Bağdada giren İsmailileri 
boğan Türkler 

Bir aralık maverayi nehre kada~ ha
kimiyetlerini yayan İsmailileri iki 

Türk Mısıra kadar sürmüştü 
-45-

8ağra Han ve Tuğrul B. 
Mısırda ilihiyeti ilan olunan 

Hakim esrarengiz bir surette 
ve ağlebi ihtimal redaet itibarile 
ondan geri kalmıyan hemşire
sinin tertip ettiği bir sui kast 
neticesi olarak 411 senesinde 
öldilrtilmüı, onun yerine oğlu 
Zahir tahtına oturmuştu . 

Suikaatin mürettibi olan 
Sittül Mülk, henüz bir çocuk 
olan Zahiri Halife ilan ettikten 
sonra bizzat bntün memleketi 
idare etmişti. 426 da ölen bu 
genç, hayatını sefahatle çUrlit
mllt, ondan sonra oğlu Müstan
ıınn zamanında bir aralak Bağ
datta bile hutbeler, onun namına 
okunmuştu. 

Muıtansınn Afrikamn ncra 
köıelerinden Bağdada kadar 
uzanan hükmü burada da dur
mamış ve daha ilerlere gitmişti. 
Çünkü Maverayı Nehirdeki ts
maililer kıyam ederek, oradaki 
ilerde ve geride yaşıyan halkı 
kendilerinin İmam tanıdıkları 
Muıtansıra iltihak etmelerini 
istemişler, franın birçok merkez
lerinde kuvvet sahibi o1an lsma-
ililer buna muvaffak olmuşlar 
ve başlarına büyük bir kalabalık 
toplamışlardı. 

Esasen İsmaililer, Mısır, Şam 
ve Afrikaya hakimdiler. Nüfüz
ları lraka hulfıl etmişti. Bunlara 
iliveten lran ve Turan da onlara 
iltihak edecek olursa Abnas 
oğullarının devleti bütün bütün 
yıkılacak ve bütün İslam ilemin
de lbni Meymunun fırkası hakim 
olaclıkb. 

İsmaililer bu havalide kıyam 
ettikleri sırada mezheplerini 
sevdirmek için bir takım müs· 
tekreh hareketlerde bulunmuşlar, 
kadınları umumileştirmek, her-

kesin malını gasbetmek istemişler, 
fakat halk onların bu çirkin hareket

lerinden hoşlanacaklanna, onlarla 
muharebeye kıyam eden Bağra 
Han ile birleımişti. 
Bağra Han, İsmaililere kahir 

bir darbe indirmek için bir 
aralık onların mezhebine girmek 

Yarım aırr evve/l(i : 

VAKiT 
25 MAYIS, 1880 

. .---···-.. ····-· .. ········· ... •··············· 
U1r.uru bahriye nazırı dev

letlQ Pata Hazretleri Bağ
det nakibüleşrafı faziletlQ 
retadet'll esseyit Salman 
Sırrı Efendi Hazretlerinı 
dün geoe devlethanelerine 
davet eylemişlerdir. 

* Papa Hazretlerinin Der-
saıdet veklll Monsenyör 
Vanotelliye evvelki gün Jn
giltere sefaretaneainde bir 
ziyafet verilmi,tir. 

istediğini bildirmiş, İsmaililerin 
daileri onun etrafında toplan· 
mışlardı. Maveryi Nehir hüküm
darı Bağra Hanı kazanmak, çok 
büyük bir muvaffakiyet olurdu. 
Bu satvetli ve kudretli Hanın 

onlara iltihakile bunlar, dünyevi 
emellerinin yüz~e doksan doku
zunu tahakkuk ettirirlerdi. 

lsmaililer, Bağra Hanın mecli
sine bir müddet devam etmişler, 
bu sayede onlann iç yüzleri 
ve t araftarlan, anlaşılmış, ondan 
sonra iki taraf arasında muha
rebe vukubulmuştu. 

436 senesinde iki taraf ara· 
sında vukubulan muharebeler 

. neticesinde İsmaililer lnrılmışlar 
Bağra Han, bunlardan Maverai 
Nehirde bulunanları temizledikten 
sonra diğer taraftakileri de imha 
ettirmişti. 

Ertesi sene Sultan Tuğrul bey 
kardeşi İbrahimi Cebel memle
ketine göndermiş, İbrahim Kir
man tarikile giderek burasını 
zaptetmiş ve bu suretle İsmaili
liğiıı bu havalide belkemiği kı

rılmıştı. 

Sultan Tuğrul beyin hedefle
rinden biri İsmaililiği köklinden 
imha etmekti. Tuğrul bey, bunun 
için Bağdada gelerek oradan 
Mısıra hareket etmek ve oradaki 
lsmaıli devletini kaldırmak iste
miş ve bunun için hazırlanarak 
hareket etmişti. 

Tuğrul bey 447 de Bağdada 
varmış, fakat Bağdat halifesine 
son derece itaatkar mektuplar 
gönderdiği ve kendısi Bağdada 

girerken fevkalade tezahürlerle 
karşılandığı halde Bağdat hüku
meti onun maksadım anlamamış 
neticede o da Bağdatta on üç 
ay kadar kaldıktan sonra Musula 
hareket etmişti. 

Toğrul bey Musul ha valisini 
kardeşine temin ettikten sonra 
tekrar Bağdada dönerek Hali
fe ile görüşmüş ve geri dön
mliştü. 

Fakat Tuğrul beyin maksadmı 
anlamıyan ve ona yardım etmi
yen Bağdat Halifesi 450 de 
ondan istimaat etmek mecburi
yetinde kaldıktan başka Bağdadı 
ismaililere terketmiş ve kaçmışb. 

Bağdat Halifesi, ancak Tuğ
rul beyin himmetile payıtahtına 
dönebildi, Tuğrul bey 450 se-

nesinde İsmaililer İnamınm as
kerlerile muharebe etmek üzere 
hareket etmiş, Halifeyi kendi 
elile Bağdada sokmuş ve sara
yına götürmüştü. 

Tuğrul bey, bu sefer, Mısırda
ki İsmaililerin küstahlığına mu
kabele edecekti. T uğıulun as
kerleri Gümüş Tekinin kuman
dası albnda düşmanı takip ede
rek onun yağma ettiği her şeyi 
kurtardıktan başka düşman baş 

kumandana Besasiri de öldü· 

S(JTUNLAR D·A 
· SE··YAHAT . 

Dün-bugün 

Bir mecliste memleketin 
tahsil yaımdaki gençliğin· 

den bahsediyorduk. Konuşan

lardan bir kısmı benim yaşımda 
bir kısmı da bizden evvelki 
nesle mensup idiler • Her iki 
taraf da mevzuu yakından gör-
dükleri için münakapda mli
taaıifeler çoğalıyor ve anlaşmak 
güç olmuyordu • Bir aralık eski 
ve yeni lise mezunlarından han
gisinin daha anlayışlı, bilimli 
olduğu ortaya atıldı . işte btı 
noktada ilk defa olarak fikirler 
ayraldı • Bizden evvelki nesil, 
eski mezunların şimdikilerden 
her cihetle yüksek olduklannı 
iddia ediyorlar ve ümitsiılik 
alametleri gösteriyorlardı. Mes
eleye sade hukuk tarafından 

bakılırsa bu hükmtin gerçekli
ğine inanmak lazım gelir. Evet 
bundan beş, altı yıl evvel çıkan 
sınıflar değerinde bol kabiliyetli 
guruplar çıkaramıyoruz • Fakat 
bu ne zekanın inhitatına, ne 
gayretin azlığına delalet ede
bilir • Cemiyetin geçirdiği sli· 
rekli inkilap sarsıntıları genç 
başlarda herkesten fazla bir 
tesir yapmışbr . 

Tahsil ıartlan aynı, proğram · 
aynı, hocalar aynı olunca neti-
cenin de değişmemesi tabii gibi 
görünür. Fakat sezilen, hatta 
artik cisimlenen bir hakikat var: 
Kaç yıldır her yeni sınıf, kendin
den evvelini aratıyor. Bunun fer'i 
kabulinden bir çok sebepleri bu
lunabilirse de asıl büyük amil zih-
'niyetin değişmesiJ kıymet hüküm 
ve ölçül~rin;n şaşkın terazilerle 
tartılması ve bunları çocukların 

görmesidir. Biraz cür' etle en boş 
kafanın yaldıdamp paılandığını 
seyreden genç, ilmin yorucu 
tepelerine brmanmak ihtirasını 

duymaz. 
Birinci sebep bu; ikincisi daha 

acı ve daha caydıncadır. Memle-
kette ilmin itibarı yoktur. Öm
rünii kitap sayfaları üstünde ge· 
çirenler ne maddi, ne manevi 
refaha ermişlerdir. 

Şahsi zevk için bu büyUk fe
dakarlığa • katlanacak milyonlar 
arasanda kaç kişidir. Baka endi
şesi de kuvvetli bir kamçı sayı
lamaz. Çünkü eserin ne kalp ne 
geçmez bir meta olduğunu ken

dimden evvelkilerin uğradıklan 

ihmalden öğrenmişlerdir. "Gö
kalp ,, in bıraktıklari kimbilir 
hangi mahzende çürüyor? Salih 
Zekinin kamusunu kaybeden
lerden hisap bile sorulmadı. 

işte bunlan gören çocuk ilim 
zevkinden evvel, hayat endiıe-
slne kapılıyor. Cemiyette ıuurlu 
hamleleri esirgeme sevdası ka· 
nun haline gelinceye kadar, ço
cukları mazur sayacağız Şimdi
kiler evvelkilerden çok geridir 
denemez. Yalnız şimdilikiler, 
evvelkileri geçememişlerdir de
nebilir ki bu da ondan daha az 
acı bir büküm olmaz. 

rülmüştül 
Bu hadiselerden sonra, esa

sen Tuğrul beyin, biradcrzadesi 
Aslan Hatunun kocası olmak, 
itibarile onun eniştesi olan Kaim 
kızını Tuğrul beye vermişti. 

(Bilmedi J 

~emleket haberle~' 

Con AhmetB. 
Maklnesint lzmlrde yapacak1 

Z atülhareke bir devri daim makinesi 
icat ettiğini iddia ederek gazeteleri uzun 
müddet işgal eden Con Ahmet B. bu 
defa. lzmire gitmistir. Y eni Asır refikım•· 
zın verdiği maltırnııta göte burada bir 
İtalyan makinistile anlaşan Con Ahmet 
B. lzın ! rde makinesini imal için uğraşa
caktır, Con Ahmet B. makinesinin kendi 
kendine tıkır tıktr işliyeceğinden ve t.rJ!'eÇ 
keş finin bütün d ünyada mühim bir inkı
lAp yapacağından emin bulunuyormuş: 

Manisa hastanesi 
Nasıl idare edilecek 

Hizmet refikımızda okuduğumuza gö
re A merikadan gelecek p!An üzerine 
Manisada yapılacak hastane için Anka· 
rada sıhhat vekAletinde Mm. lskinazi ile 
yapılan mukavelede hastanenin idaresi 
belediye reisi, sıhhat m üdürü ve Izmirde 

mukim bir Amerikalı tacirden mürekkep 
bir heyet taraftndun tedvir edileceği ve 
bu zevata sene nihayetinde bir huzur 

hakkı verileceği, hastanenin sarf memuru 
olacak Amerikalı bir zata 350, operatör 

ve dahiliye mütehassıslarına 350 şer şe

fe aynca 100 lira, ayakta tedavi için ta

yin edilecek iki doktora ı 50 şer, Ame

rika lı 0lacak beş hemşireye 150, diğer 
hemşirelere 100 ve hademelere 40 lira 
ücret verileceği tesbit edilmiştir. 

Jf. 

Mm, Esklnazinin husutıi kAtihi M. T ur
ne Hi lAli ahmer merkezi ile bazı me
seleler h akk ı nda konuşmak üzere dün 
Ankaraya gitmiştir, 

Elinde bir ustura ile kaçan deli 

lzmirde memleket hastanesinden a z
gın bir deli elinde ustura ile kaçmış, 
önüne geleni korkutarak kaçırmış ve a
deta geçtiği yeri bir birine katmıştır. Det· 
li nihayet bir bekçi tarafından yakalan
mıştır. 

Afyonla kendilerini öldürdulerl 

Tirede Mahmutlar ve Kahrat kövle
rinde iki intihar vak'ası olmuştur. G~rlp 
bir tesadüf o larak iki vak'anın sebebi 
hastalık, intiharın şekli de a fyon yutmak
tır. Ölenlerden birisinin ismi Mehmet 
oğlu Aptullah diğerinin Jsmi de Osman 
dayıdır. 

o Bulmaca o 

Bugünkü. bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı : 
1 - Taamür (4), lain (4). 
2 - Kadın (4), al~meti farika (4). 
3 - ipe çek (2), kuş kolu (5). 
4 - Bir cins yelkenli (4), familya (4). 
5 - Düz arazi (3). 
6 - Boğazda bir yer ( 11 ). 
7 - Cet (3). 

Bir kadın 
!le Tabanca kurıunu 

öldü . ., •. 
cı 

Karagümrukte kaıa ~, edi~ 
yet mi olduğu henüz tesbıt 
miyen bir vak'a olmuşturisr&oe' 

Zahiren kaza gibi g 
bu hadise şöyle olmuf~r: -~•ti' 

Karagümrükte Neslıt~ 
mahallesinin Nizam ıo ;1ıçr 
44 numaralı evde oturan ~ ~ 
van Aslan1n amce ıadell ~ 
Cemal zevcesi Kimile !ı,rk' 
karşıkarşıya oturmak _.it--
Cemal, tabancasını ~ 
ve muayene etmiştir. ~ 

işte bu muayene etD ~ 
her nasılsa tabanca atef -. . .
ve bir kurıun Kamile b~ 
sağ bacağından girmiş, "" 
cağından çıkmıştır. .-

Vücut içinde seyredeO " 
kurşun mideyi parçalamıf. ~i'' 
cağız derhal ölmüştiir. ~ 
mahalline gelen polisler el,. 
Cemali yakalamışlar, 111 1 
umumi muavini Hikmet ~İ 
tahkikata vaızyet etmittir. ?r_J 
kikat neticesinde vak'aııUI ·~ 
mi, kaza mı olduğu atP" 
cak tır. ,,,,,,,,,/;, 

,-Defterdarlık llA~ 
KİRALIK AK.AR SlJ ;:, 

Bakırköy Os:uaniye kô~ 
de nıandalar bostanı~ -
Zeytin burnu fabrik~~ 
akan suyun fazlası şerr. 
dairesinde ~fayıs 93J ~ 
hinden itibaren 4 ay ti, 
kiraya verilecektir. Ta V 
edilen kirası 65 liradır/. 
ralamak n111amelesi ~ 
arttırma ile 8 haziraıı 9'
paz~r günü saat 14,30 r· 
defterdarlıkta yapılacak:) 

(M-90) (27 5-~ 
Bakırköy Mal müdürlüğiltıtl 
Hristo, Vangel, Mehmet Sa;I,; 

Ali zade Sabri b ey İstirati Pap• ,~ 
Artin Ef. zevcesi Koris ve 1\ ı 
ze\'ceşi \"irjin Minas Liberyan f)ı~I 
Dilberyan, Jranlı Haşim ağa, lranb / 
ağa, İranlı Kirkor Ef. PamukclJ ~ 
Ardaş F:f. Papadoplos, ]ştefan Ef. 'I, 
Kalemkaryan Ef. Hapishane "rıı/ 
İbrahim bey, damat Gılip paşa. 'l 
paşa zevcesi, Ali Hikmet paşa ~/, 
Onnik, İhsan El lzak Barzilay Ef. f.~,( 
Odabaşyan Ef. Yasef Tereze rJ•0,; 
Ef. Yorği Hiristo, Nes im Rober di P 
.Muhittin Ef. P a!lkal Anastasiy• ~ 
Kostaki Ef. Sotiri D uri, 'fal'' ~ 

r ,.,ıı '). 
veresesi Ospoğlu l\lerkel. '\ U ,,. 

koli, Yani Andiriko, F rançeskO. I 
Rina binti Nesim, Bostancı 
Pande'i. Xiğdeli Sava. ııe~ 

Bakırköy, Kartaltepe malı• ııır·, 
incirli mevkiinde halt aı salard•11 ~~ 
olup sahiplerinin mahalli i1'• i~ 
meçhul ve vergilerinin Tahsil ifl·~ctt~~ı 
bulunroıyan baJAda isimleri gO· te~'I' 
zevatın verglve olan borçlarırı t11 .,, . arı" . ~ istifası zımnında mezklll' arsal .ı loı 
muamelesi 26 mayıs 930 p•:·~~a;uı' 
saat 14 te Bakırköy MaJmudiil' 

yapılacaktır. 

Mayıs 

1930 'f-
. ,9,ıB 

Güneşin doğ~u: 4,35 - bahl' ·. /6.J' 
Ayın doğu~u : 3 ,10 - balll' ·_. 

Namaz 
!>abah O tl• Üdndı 

2 .41 12.10 16,08 

8 - Kuşur (4), kalabalık (4). 
9 - Utanç (2), ta.riht bir yer (5}, .!n Bugünkü hav• µr6 

iyi, iç (2). Bugün rüzgar haf.;/ ıotfoS 
JO - Yapmak (4), Fransızca makbuz(4). l\;fr~i~o~la;c;:zk~t~ır ______ ....... 

il - Feryat (4), bir yemiş (-0, ·ı 
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~dllyede 
• 
iki aktör 

Behzat-Sadi Beyler 
davası 

Bir mtıddet evvel akt3r b0-
1'k Behzat B. , "Milli Sabne,,de 
~iı zamana ait bir mukavele 
ttr.fında çıkan ihtilAftan dolayı 
~6r Şadi B. i lstanbul birinci 
'-ret mahkemesinde dava et

::' 1500 lira tazmiaatm tahsi-
karar almıştı. . 

Temyiz, karan bozmuş ve bı-
l'iıaci ticaret mahkemesi yaptığı 
tetkikat neticesinde Şadi B. 
:~Ylıindeki bu davayı reddtmiş-

Tokat davası 
ll4cı Bekir zade hıuta ol
rltıfıı için rüvel edilemedi 

Geçenlerde bir akpm Fran
~~iyatrosunda şekerci Ali Mu
... 'tİll B. tarafından tokatlanan 
lt'-eyin Suat Beyin Ali Muhit
' bey aleyhine açtığı darp ve 

~et davasının görülmesine 
'"1111 aabah Beyoğlu sulh ceza 
~hkemesiııde başlanacaktı. 

d >ltıaeyin Suat Bey mahkem~ 
~e bizzat hazır bulunmuş, Alı 

tahittin Bey de Awkat Ben-
loıı efendi isminde bir ve
~ ve mide suihazmından ra
L.taız bulunduğuna dair Kamil 
lııet imzala bir rapor eönder
..,. tir .. . 

Ha.eyin Suat B. buna itiraz e
)erek kendisinin Seyrisefain 
lberkez etibbasmdan olduğunu 
16ylemiş: 

- Ben doktorum mide sui
h.ıan mahkemede bulunmıya 
lbani değildir, demiştir. 
le Pttabkenıe bu iddia üzerine 
r:;!Yeti düşünmüş, ortada bir 
but~ bulunduğundan bunun ka
curna~ ~•hkemenin 31 mayıs 
itine k esı &ababı on buçuğa tali-

arar ve.._. t• l\ .. . • auış ır. 
lubaşırlik in1tihanı 

İstanbul dı· . . .. . 
fi~ •. a ıye daıresınde dun yem· 
...:rt ıtıubııc· ı· 
l'•PıJ ,,ır ığe ahnacaklann imtihan lan 
t\-rakaılftır. Bunlar hakkındaki imtihan 

ı tetk'k 
gol'\il.. 1 edilecek, netice muvafık 

Urse, ta \'7.if edileceklerdır. 

!-enan B. iu izahatı 
GQau • k~radan İstanhula dönen müddei 

Slllı Kenan B. • dün adliye,·e gelmistir 
Cj b . ' . 

tırı.... a atinin sebebi hakkında muhar· 
.... ızc " Adı· d · g ,.. ıye aıre::ıı ışlerı hakkında 
'"'tJ fı~k· en .. demış, tcnclkat m a) eu etra· 

Ctvabıı suale de .. Bo) le bır Şe) ) oktur., 
101 Vermı,m. 

~irnler tay•n edildi? 
~1 ır nıü_ddetten beri Ankarada 
~,..Unan Ali iktısat meclisi kicibı 
... unı· · ~ı. ... ıaı NuruHah Esat B. bugün 
~ize dönecektir. Meclis ba~ 

;:da Ankarada toplanacaktır. 
~ •ber aldığımıza göre mUnhal 
l(Gt. lİdara bükümet tarafından 
'hyl meb'u.su Niyazi aıım, 
'-bakt <>:<'aaı umumi katibi Vehbi, 
S.ilha ti.caret müdürü muavini 
"atide t.tı?, Darülfünun coğrafya 
'di rrııı Sadi ve sanayi ma-
l..~ bankası müdürü Sadettin 
~ leÇİlmişlerdir. Müessesat 
'ita d•nda bu hafta zarfında 
~ seçilecektir. 

a Doğum 
~ın tsl~ligazete sahibi Sedat Simavt 
t't. ~ır erkek çocuğu dünyaya gelmiş
' kadaş1?"za uzun ve mcs·ut bir 

lelbcnru ederiz. 

ı Tevfik Kamil B. 
1 isi/fa ~aviası doğru değildir 

Fatin 8. 
Fen fakültesi riyasetini 

kabul etmiyor 

Takdir varakası kazanan 
ok11yucularımızın isimıerı 

1 

Bazı gazetelerde Muhtelit 1\liıbadele 
komisyonu Türk heyeti reisi Tevfik 
Ktmll Be\'in istifası şayialarından bahse
dilmektedir. Yaptığımız tahkikate göre 
hu şayianın aslı esası olmadığı anlaşıl· 
mıştır. 

H. Holştat vakında gelecek 
Muhtelit mübadele bitaraf azasının 

hükOmet tarafından Ankarayı davet 
edilmesi üzer ne lstokholmda bulunan 
delege reisi i\1. Holştadın 25 mayıs pazar 
günü Is tan bula hareket edeceğine dair 
bir telgraf gelmiştir. 

Fakat kenbisine şimdilik acilen ha· 
reket etmek için bir sebep olmadığı, eğer 
icapederse telgrafla bildirileceği yazıldı· 
ğından M. Nolştadın ne zaman geleceği 

meçhul kalmaktadır. 

Bitarrflırın btttkAtlbi 
Ankaraya gitti 

Muhtelit mübadele bitaraf heyeti ba~
kAtı bi [\] .. \ 'urfleyn hiıktimet tarafından 
vaki olan da\'Ct üzere An karaya g tmiş
tir. I\l. Vürfleyn vaki olan da\'etin ko
mis~ on bütçesinin müzakeresi ile aUka
dar olduğu tahmin edilmektedir. 

Gez:mizin tetrifleri günü 
yakletıyor 

Sc,gili Gazimizin 1stanbulu şereflen· 

dlrmeleri gün geçtikçe yaklaşmakta ve 

bunun için Dolmabahçe sarayında bazı 

hazırlıklar yapılmaktadır. 

Gazi J Iz. nin burada birkaç gün kal-

dıktan sonra Yalo,·ayu teşrif buyuracak· 

)arı tahakkuk etmiştir. 

Yıılovada yapılmakta olan tesisat ve 

ineaaon çoğu o zamana kadar bitirile· 
cektir. Bilhassa iskeleden kaplıcalara gi-
den şosenin ikmali için icapeden tedbir· 
ler alınmışnr . 

Yalnız bir gün! 
Köprü müruriyesinin 31 mayıs 

gecesi saat on ikide kaldırıla

cağını yazmıştık. 29 unda da 
köprünün her iki cihetinde bu-
lunan eski barak~lar kaldmla
cak ve bir gün memurlar yeni 
kulübelerde icrayı vazife ede-
ceklerdir. 

Suiistimal 
lzmirden Akşam refikimize 

gelen bir telgrafa nazaran bir 
sui istimal görülerek Belediye 
reısıne işten el çektirilmiştir. 
Tahkikat devam ediyor. 

Kitep9ılara tefekkür 
Edirne barosundan aldığ'ımız bir mek

tupra tesis ettikleri kütüphaneye birçok 

kitaplar hediye etmek uretile al4ka 
gösteren Kütüphanei lsl!m ve Askeri 
sahihi lbrahi:n r li'ml, Cihan kütüphanesi 
sahibi J\lıhran, Kanaat kütüphaneıi 
<ahibi İh·a ve Suhulet kütüphanesi 
~ ahıbi • ~mih LOfi beylere teşekkür 
edılmektedir. 

An1er kan tayyarecileri 
bugüıı geliyorlar 

Şehrimize gcldıkten sonra Ankarayı 
gide l .'\merikan tav~ arecileri bugün aaat 
9· 1 O da lstanbula avdet ederek beş gün 
kalacaklardır. 

Hüsnü HAmit Beyin istifasın
dan sonra münhal kalan DarUl· 
fnnun fen fakillteıi riyasetine 
en kuvvetli namzet olarak Fatin 
Beyin gösterildiği yazılmışb. 

Fatin Bey dUn bir mubarriri
mize şu sözleri aöylemiıtir: 

- Henüz bana böyle bir tek
lif vaki olmamııtır. 
Eğer bu teklif vaki olsada 

çok fazla olan meığuliyetim do
layısile bunu kabul edebilmek
liğim imkAn haricindedir. 

Tarihidir yıkılamaz! 
Babıalinin Salkım Söğilt 

caddesindeki eski kapısı ve bu 
kısımdaki duvar caddede bir 
çıkıntı teşkil etnıektedir. 

Emanet bu çıkıntırun kaldınl· 
masına tqebbn1 etmifıe de 
asari atika encümeni bu kapının 
kıymeti tarihiyeyi haiz oldu
ğunu söyliyerck bu yerin kal
dınlmasına mani olmuıtur. 
Çimento olarak tanzim edilen 
trotuvarda bu kıaım çılwıb ola· 
rak kalacakbr. 

Rüştü Bey 
Gayri mübadillere bono vermek için 

geçen haf ta şehrimize gelen em!Aki mil
li ye mtidiri umumisi Rtiştil Bey dün 
Ankarayı girmiştir. 

Yaver Bey 
Adalar dairei belediye müdürü Yaver 

Beye bir ay mezuniyet verilmiştir. Mil· 
fettiş Necat Bey vekAlet edecektir. 

Felemenk sefiri mezun 
FelemenK sefiri ,\J. Renger meıunen 

memleketine gidecekdr. 

Otomobilleri kontrol icin .. 
Otomobillerin yirmi kilome;odan 

fazlı süratle gitmemeleri hakkındaki emre 
son giınle de g('ne b11.1 ooförlerin riayet 
etmedikleri görülmüştür. Bunun üzerine 
seyrüsefer merkezi ciddi tertibat almak 
lüzumunu hissetmiş, bu işle uğraşan 
memurların azlığı dolayısile merkezdeki 
diğer memurlar da otomobilJerin takibine 
memur edilmiş. bir kısım memurların 
hafta tatilltri bile kaldırılrnıştır. 

Birer kalen1 kazananlar 
4 - Erkek l ]aYattan 226 Kemal B. 
5 - Üıküdar 2°1 inci i. m. den Ku-

bilav lsmail B. 
6 - Eyip 37 inci i. m. den Zeynep H. 
7 - Kaşımpaşada t\aci Sefa B. 
8 - Usküdar O. l\I. den 50 Turgut 

KAıım B. 
9- Eyüp O. M. den 119 Nuretti~ B. 
10 - \·era O. l\J. den 262 i\aci 

Esat R. 

Birer tıkdir varskas= 
kazananiar 

Llselı-r 

Galatasaray lise~inden (1) .496 Sü· 
reyya Tevfik (2) 1016 Enver Faık B. ler. 

Jı;. E. r ... den : (3) Sait, (4) 951 
Bekir, (5) B. s .. (6) 1111 ~üsrat Be)ler. 

Er. Mual. den : (7) 63 Cemal, (.8) 
761 Turgut Demir Ay. (9) 71 Şe~ık, 
( ı O) 768 Hasan, (1 1) 799 Turgut Ke
nan, (12) 729 f"ethl Beyler. 

Nafia fen mektebinden (13) Sait B. • 
Kabataş lisesinden (14) 628 Salt Gült~
kin (15) 421 LOtfi il !er. lmal!o ackerı
Sa~a\'İİ l\1. den (16) ı 19 Mustafa ~ured
din B. , Darüşşafaka lisesinden: (17) 124 
Ferit HilAli B. , Erenköy Kız L. den : 
(18) 392 Neriman H., Feyziatiden: (19) 
129 Abdürrahman B .• Kız Selçuk S. dan 
(20) 101 Perihan, (21) 32 Halise, (22) 
82 l likmet 1 Ianımlar. 

Orta mektepler 
Vefa O. M. den: (23) 230 Siıley· 

man Vehip, (24) 234 Zühat Şe\ket (25) 
233 Zen-at Şevket, (26) Kerim Hasan, 
(27) 141 Abdullah, (28) 183 Mehmet 

Beyler. 
Üsküdar O. M. den: (29) 165 Cihat, 

(30) 84 lsmail Hüsnü, (31) 163 Sungur 

Alp İhsan, (32) 24 1\1. Cevat, (33) 401 
Doğan, (34) 370 Turhan, (35) 315 

Fethi, (36) 252 Hasan Nuri, (37) 139 
.l\l. Muzaffer, (38) Turgut Gök Cengiz, 
(39) 436 llslit, (40) 131 Hayrı, (41) 
27 Ziya Beyler. 

Da\'utpaşa O. M. den: (42) 139 
Mustafa Tahir, (43) 314 Cemal, (44) 

262 Şükrü, (45) 51 Ilüsameddin Beyler. 
Eylp o. l\l. den (46) M. Nihat. (47) 

Şefik, (48) 135 Cemal Avni, _ (49) 24 
Siıleyman. (50) 335 Çemal, (JI) 162 
Hasan, (52) Cemal Avni. (53) 16 Do-

ğan Beyler. 
fakek Hayattan: (54) 124 Kejat. (55) 

ıs Cemal, (56) 9 Nuri, (57) 32 Sabit. 
(58) 23 Haydar (59) 173 Na?Jm, (60) 
167 Talat Beyler. 

Kü9ük haberer 1 Gazi Osman Pş. O. M. den: (61) 374 

. Edip. (62) slnıf 1-2 den Tevfik, (63) 
Konservatu~ar .. talebe~i. gelecek per· 

şembe gununden ıtıbuen üç bü- 403 Fethi Beyler . 
yük konser verecektir. Nişantaş K. O. M. den: (64) Meliha 

Pivasada yağ fiatlan düşmeğe baş- Ali H. 
5 
~ 

1 'tamışor. Tüccarlar Trabzon yağı- İstanbul K. O. M. den: (6 ) nerm n 
nın 120 - l 40 kuruşa kadar ineceğini Arif H. . ) 
&()ylemektedirler. Kız hayattan; (66) 187 ~mıye, (67 

Şehrimiz ticaret odası memleketteki 177 Muşerref, (68) 164 Sanıye, (69) Sa-
bütün mensucatçılann toplanarak pıre, (70) lffet H. lar. 

bir kongre aktetmelerinin çok faideli ilk mektepler 
olacağını fktısat Vek4letine bildirmiştir. (71) lstanbul 23 üncü ilk mektepten 

geyrisefain umum müdürü Sadul- M Lütrullah s., (72) BeşiktaŞ 3 üncü 
lah B. dü~ :aı~:·Y~ gitmiştir. ilk mektepten sınıf 3 ten 75 Tului B., 

Dahiliye \eli~. ~ukru . K~ya Bey ( 
3

) Üsküdar 20 inci ilk mektepten 270 
perşembe gunu ft:hrımızc gele- 7 ) u· k""d 24 .. .. 

. Bedrünnisa R, (74 s u ar uncu 
cektır. 'Jk ktepten Hayat! B., (75) İstanbul 

D ahillve VekAletl polis merkez me- ı me 161 F h · B (76) 
murluklanrı ı U.~ını düşünmektedir. 49 uncu ilk mektepten a rı ., 

Ameri){adan Hillllahmere 50000 İstanbul 40 ıncı ilk mektep son. sını~ta~ 
Türk lirası gönderimiştir. Nüzhet Mecit H., (77) Ere~kö~. 38 ın~ı 

.-
~I "lk mektep 6ınıf 3 ten J 6 Neyi uf er Ri· 

1 ~I m -ljj! I f~I~~~ Ü:.üt~) 22:;:::: ~~~;r';~~ 
BÜ Ük T p" nkOSU mektepten fahrcttin Kılınç A., (80) 13· Y A ayyare ıya üncü ı. mektepten 598 Haldun B., (81) 

• k •d fındıklı 13 üncü ilk mektepten 234 Ruhi 8 İDCİ tertip 5 İDCI efl e 8., (82) Erenköy dördüncü mektepten 

30 31 Arif B. t t Hazı· ran t9 (83) 24 üncü ilk mektep sınıf 4 den 
230 Ahsen Zeki il. (84) Eyip 17 inçi 

Keşideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 

Ziraat Ye Osmanlı bankalan mOrakıplan Ye halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 
çıkan numaralar tekrar dolaba 

ilk mektep sınıf 5 den 18 I Selma 
Attf H. (85) Beyoğlu 22 inci ilk mektep 
son ıınıftan 62 Turgut Galip B. ( 86 } 
23 üncü ilk mektepten 185 F e~·yaz B. 
(87) Kadıköy Aramyan ilk mektebinden 
Sona Gülbengyan H. (88) Fatih 19 uncu 
ilk mektepten 312 Eşref Aslan R. (89) 
49 uncu ilk mektepten .\1 Galip B. (90) 
49 uncu ilk mektepten 138 i\l. Turgut B. 
(91) 49 uncu ilk mektepten 6 Fahrı B. 
(92) 23 üncü ilk mt:ktroıcrı Lt)rfl Alı B. 

(93) Karagümrük 24 üncü ilk mektepten 
İrfan Mustafa H. (94) 23 üncü ilk mek
tepten Feriha H. 

Ecnebi mektepler 
(95) Haydarpaşa Sem öf emi mekte

bi sınıf 3 ten Gtin<eli 11., Sen jorj mek
tebinden (96) 32 l\I. Hamdi, (9:') 4 iı· 
le)man Ali, (98) 66 Hamit Beyler., (99) 
ltalyan Kız mektebinden !\eyir Cemal 
11., (100.1 İngiliz lnas mektebinden !\i· 
hal Ham:t il.. (101) Kadıkoy Notrdam 
Dös)ondan 77 Sc,·im t\urettin 11., (102) 
l~koç mektebi talebesinden Ahmet Ni
hat B., (103) 1. M. 1. mektebinden A14-
attin B. 

Italyan ticaret mektebinden: (104) 
Bahaeddin Orhan, (105) A. Muhlis Be)ler, 
(106) Amerikan O. J. den .Necdet Ke
nan B., (107) Gedik paşa TatlıkU)U 
Amerikan mektebinden Ali Ruhi B.. 
(I08) Senjoı.ef mektehindrn Necdet Re
fik B., (109) Kadıköy Senjozef kollejinden 
Vahram Gülbengiyan B, (1 l O) Sentpul
şerl mektebinden Turan Abdullah H.. 
(I l l) Amerikan Kız O. mektebinden 
Tayyibe Ahmet 11., Senhönua mektebin
deu (112) Nahit 'ecati, (113) Şerif 
Te\'fik, (114) dördüncü ihzariden Meh
met Cel41 Beyler, Kadıköy Notrdam
dösyondan (115) 7..abcl Peştemalcıyan. 
( 1 16) AJis Gudikyan llanımlar. 

lstenbul 
117 - Darüşşafakadan -Fethi Bar

baros R. 
118 - Samatya civannda demiryolu 

caddesi No. 26 dıt Aklf B. 
1J9 - DivanyQlu Gebeciler sokak 

1 1 de Nasip Şevki H. 
120 - Süleymaniye Taş odalar so

kağında Bekir B. 
121 - Unkapanı Hacıkadın mahal

lesi Topaç sokak No. 14 te Necdet H. 
[ De\'amı yann 

~~~~~~~~~~· 

Bu akıam 
Sinemaları 

Alkazar - Monte Krısto 
Asri - Kartiye laten 
Beşiktaş Hilil- Atkın cazibesi 

Ekler - Son emri 

Elbamra- Kan dökmlyeceksin 

EtuYal - Esrarengiz suvaı~ 

Majik - Aık bahan 
Melek - Hususi hayati 

Opera - Hain kıskançlık 
Şık - Memnu saadet 

Alemdar-çıplak qıklar-ramon novaro 

Sllreyya "Kadıköy,.- Seher vaktt 
Bar ve Müzlkholler l 

Garden - Nandi Balet, Bekefi, 
Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti Tize. 
ve Lldina T arsov 

La§vedllen ııhil ııhhiye 

idareleri 
Hudut ve sahiller sıhhat umum mli· 

dürlük teşkilatına merbut Ordu sahil sıh
hiye idaresile Barun, Mudanya, Burhani
ye ve çeşme sahil sıhhiye muhafaı.a me· 
murluklan 1 haziran 1930 tarihinden 
itibaren ilga edilmiş bulundultlan cihetle 
bo tarihten sonra bu limanlara uğra
yacak gemilerden bu limanlardan 
bulunan hiç bir teşkilAtın sıhhiye 
resmi cibayetine salAhiyeti olmadıgı 

ve gemilerin sıhhi muamelesinin sahil 
sıhhiye teşkilAtı bulunmıyan mahallerde 
icra edildiği gibi ait olduğu memurlar 
tarafından yapılacağı bildirilmektedir: 

r.::::::ama:..~:::m::ma:=::::::::::::::::::::::·: 

H SELANiK BANKASI H 
n " 
~i ı 888 dt tesıs ectiluıi~tir Ü 
fiSERMA YESt 30 000,000 f RANKH 
:: MerkHı umumi. lıtanbul ii 
i!Türklye şubeleriii 
ii Galat~ lstanbul, lzmır, Sam6un, H .. . . •• Ad . •• :: ana, mers1n. :: 
:: Yunanstan şubeler :: .. .. 
!i Selanık, Atina, Kavala :: .. . .. 
~ Her liırlu bıınkıı muamelacı H 
•• ) h k •• :: ıtıh:ır mektup ıırı. eı nt.>vı a ı.; :: 
~ ~ •• uzt:rınden he:.ab.ıtı carı\ t:, .,,t:k •• 
:: !! 
ii muıımelAu. :: .. .. 
!i:ı~::=:::::::::::::-.::::=::::::::::::::::::::::: •. : 



DÜŞKÜNLER:3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem 
- Öyle ise gel otomobile de 

göğsüne takayim .. 
Sacit .etrafına baktığı zaman 

ben "Fahamet kızdı gitti. ,, diye 
işaretle anlattım. 

Sacit otomobile girdi. Otomo
bil hareket etti. Lamba söndü. 

lf 
Ertesi gün Sacit öğleden son

ra Nerinin apartımamndan yor
gun argın çıktı. Sacit altmda 
bir otomobi' öteye beriye dola
şıyordu. Fabameti bulmak için 
can atıyordu. Bir gecelik ayrılık 
ve kendini para ile satın alan 
kadının yanında geçen gece 
ona F aham eti daha çok sevdirdi. 
ihtiyar kadın tarafından saıın 
alınan erkek te yeni ve incilmcz 
bir his vardı. Bu his her şey 
den daha kuvvetli idi. Hele 
bugün sevdiği kadın için mas
raf etmek, varını yoğunu sarfet
mek istiyordu. Son meteliğine 
kadar eline geçeni sevdiğine 

sarf etmek ne tatlı ve erişil
mez saadetti. Bu saadete ne 
umandan beri susamıştı... Ma
dam Nerinin tahakkukune bu 
en tabii bir aksUlamel idi. T o
pallar nasıl dürüst yürüyormuş 
gibi görünmek ister. zekasızl..r 
zeki insan gibi görünmek ister-

se Sacitte eksik tavafının ıztı
rabını hissediyordu. Nihayet do
laşa dolaşa F ahametin evinin 
önünde durdu. 

Kapıyı çaldığı zaman yüre
ğim hop hop ediyordu. Düşün
düğü gibi çıktı: Fahamet Saci
din yüzündeki manayı anladı, 

onun sevincını hissetti. Fakat 
kızmış gibi görünmek, hiddetli 
karşılamak lazımdır diye düşü-

nüyordu asık bir suratla kar
şıladı: 

"- Hala taksiye binmiye u
tanmıyor musun diye çıkıştı ... 

Sacit: 
11

- Şimdi, dedi, •allabi se
ninle birlikte gideceğiz istedi
ğin otomobili alacağız. 

Bir an içinde Fahametin yüzü 
güldü. Fakat anide yüzüne gene 
bir nemrut maskesi taktı: 

" - İyi ama ... Ben bu pis 
olomôbille şuradan şuraya adım 
atamam. Evvela git bu pis oto
mobili değiştir. O zamana ka
dar ben de giyineyim. 

Bunun üzerine Sacit yeni ve 
daha lüks bir otomobil bulmak 
ıçın evin önünden ayrıldı. 

Sacidin bu mahalleye otomo
bilJe gelişi bir mesele olmuıtu. 
Korna sesini duyanlar pencere-

lere üşüşmüşler, çocuklar kapı
lardan sokaklara fırlamışlardı. 
Bu basık tavanlı, cumbaları 

.kapı önünde yetişen asma da
lına dayanarak ayakta durabi
len iri boylu yampırı evler ara
smda otomobil bir acaip hay
van gibi tesir yapıyordu. Bu 
yollara şoför ilk defa giriyor. 
Kaplamaları, çürüyerek lime 
lime dökülen evler ilk defa 
olarak gördükleri bu mahluku 

açlıktan kaburga kemikleri bir 

birine geçmiş zayıf, kurada 
hayvanlar gibi sırasız bağdadi-

lerini gösterekrek ve sırıtarak 
seyrediyorlardı. Fahametin oto-

mobille evden çağırılması mahal
lede dedi kodu yaptı. 

11 
- Acaba neye geldi. Bu 

otomobil diye herkes bir haylı 

ıeyler düşündü. 

Kimi: 

" - Ya Nacıye Hanıma, ya 
Şerif Efendiye tayyare piyanko-

sunun büyük ikramiyesi isabet 

etti dedi. 

Kimi: 

« - Fahametin annesi Na

ciye Hanımın oğlu polis Meh
met Efendi komiser muavini 

oldu diye düşündü. 

Kimi: 

" - F ahametin kardeşi Akif 

ya birini öldürdü ya birini soy· 

du, alelacele eve otomobille 

geliyor. 

dediler. 

Kimi: 

" - Zavallı Şerif Efendi 
ac::ba bir kazaya mı uğradı, 

çıldırdı da timarhaneye mi götürü
yorlar dedi. 

Hep fena fena ihtimalleri 
düşündüler. 

F aha met giyin ipte Sacit ge

tirdiği yeni otomobile binince

ye kadar bütün mahalle yeni, 
bir haber aldı: 

« - Gelen F aba metin 
lısı imiş ... 

Bu ihtimalden şüphe 
delikanlılar yaşlı adamlar 
tılar: 

Dİfan-

eden 
çıkış-

" - Şerif Efendi öyle şey 

kabul etmez. O haram zade 

değildir. Mehmet Efendi bugilne 

bugün polis. Akife gelince o 

hissiz, dolandırıcı filandır ama 

namuslu babayiğit bir delikan· 
hdır. 

Çektimi kamayi değil kendi 

evinde, mahallede bile kimseye 

fenalık ettirmez. Gördüğümüz 

adam bir paşa zade imiş bu haf

ta niıan oluyormuş.. Dediler. 

Sacitie F aba met otomobille 
giderken genP mahalle halkı 

camlara üşüştü, Fahametin anne

si kafesin ardından, Akif ağa

beğisi yukarıki açık pencereden, 

polıs ağabeğisi bir eli meçinde 
vekarh vekarlı kapının öniln..ien 

otomobilin gidişini ıeyretti. 

Nizamla, serseriliği, tok-

lukla açlığm tam pundu üs

tünde bulunan bu l<üçUk ailenin 

kızı bu yokuşu tırmanırken, ser

serilikle nizamın ileri karakol 
hatbnı tetkil eden iki kardeı 
a!a~ıda~ yukarı yukandan apğı 
bırbırlerıne bakıp derin derin iç 

çektiler. 
[ Bitmedi J 

Şlkllyetler, temenni it r: 

Fazla yazan taksiler 
Geçenlerde bir arkadaşımla, saat do· 

kuıda Opera sinemasının önünden I 595 
numaralı otomobile binerek Cerrahpaşa 

hastanesine geldik. 1 ler zaman Tepeba
şında hastaneye kadar taksi ücreti köp
rü paraslle 1J5 kuruş tutuyordu, Opera 

~a KHDıUJ i3Km ~Zf RiHDf Ki a 
a lD~DDID ÜOZİH ve ~oyot Hile ~ons solon~ il. 

Salonumuz gerek mefruşat ve gerekse bilumum meŞ" I 
rubatın nisbet kabul etmiyecek derecede Hatlarının ehven 

-incmasile Tepebaşı arasındaki mesafede 
en fazla 15 kuruşa olsa şoförün bizden 1 

130 kuruş olması lazımgelirdi, halbuki hiz- · 
den 175 kuruş aldı, Seyrüseter merkezine 
bir mektupla müracaat ettim, telefonla 
hadiseyi tekit ettim, gene lıir cevap IOt
fünde bulunmadılar. Seyriseferin va7.lfesi 
bu l~lerle i~ti~al değil mi ? 

olması itibarile yegine bir Türk müessesesidir. . · ı 
Etrafı erbaası açık , misli olmıyan güzel , sevırnh 

Marmaraya. nazır ruhu sıkmaz ve bil· 
hassa neşe lezizdir. Her gün fevkalade zengin olan 1 
müzik Hüseyin Kaymof Bey idare
sinde 18 den 23 ve Cuma günleri de 2 - 1 kadar det1alll il 
eder. IJI 

Ahmet Cemalettin 
K•merhatun oımii 

Bcyoğlunda /\ ynalıçcşmede " Kamer 
hatun " namile bir cami vardır. Evkaf 
nazırı I Iayri efendi merhumun müced· 
deden ve zarif bir şekilde inşa ettirdiği 

bu cami günden güne harap olmakta ,·e 
F.vkafta hiç bakmamakta imiş. Bir karii· 

mizin bildirdiğine göre kurşunları eski· 
miş, Yağmurlu havalarda şakır şakır akı· 
yor ve namaz kılmak mümki.ın olamı

) orm uş. Bu yüzden cami ~ün den j!Ü ne 
çürümekte imiş. AIAkacfar idarenin na· 
zarı dikkatini cclbcderiz. 

-ee: 
Üsllüdar lopu ve kadastro ida

resinden : 
Seyri sefain idaresince 60 

sene evvel imli edilen mahal 
üzerine in~a edilerek tarihi 
mezkurdanberi münhasıran ta
sarruf edilmekte bulunan Bos
tancı iskele&iyle müştemilAtının 
idarei mezkure namına tasarruf 
senedi olmadığından senetsiz 
tasarrufata kıyasen tapuya tes
cili talep edilmiş olduğundan 
mahalli mezkura tasarruf iddi
smda bulunanlann vesaiki tasar
rufiyeleriyle beraber tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
idaremize ve bir ayın hitamında 
mahallinde tahkikat icra edecek 
tapu memuruna milracaatları 

lüzumu ilan olunur . 

24 Mayıs 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 lnıillz lirası Kr. 
"T.L. mukabili ()ola 

Fran'ı: 

.... .. ... ... 

.. . 

.. . 

Liret 
Rel~ı 

Drahmi 
11. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
Silin~ 
Pe7.eta 
r.tark 
Zloti 
Penıö 

to tey lturuş 

1 Tiirlc lirası Dinar 
.. Çervoneç Kuru, 

Nukut 

ı lsterlln (fnıclllı) 
ı Dolar (Amerika) 

ıo frank [Fransız 
;ıo Liret [ lcalya 
O Frank Belçika) 
Urıhml [Yunan] 

20 Frank [ IS\'lçreJ 
Of.eva 'Bal~ar] 
1 rıorln [l'elemenk; 

lO Karon {Çekoslonk 
ı Slllng :Avustaryı) 
ı Peıeta ! ispanya) 
1 Rıyşmar~ f.Almanyı 
1 7.lotl Lehistan 
ı Penıo Macaristan 

20 !.ey [Romaııya] 
Olur !YoıoslovyıJ 

ı ÇeYoneç SeYyet 

Alun ) 
M (Borsa 

ecldlye ( harici 
Baokno J 

Acıldı Kap•nclı 

5,50 

31 

;~ o 

• OR.)o 

5 
24t -:ı 

lıcaret ve zahir€. 
t'latlu Tlcuet bora••• lı:&ttbtuınıamlltt• 

tard1ndan •nilmlttlr 

Ulllı.aol 
Aaaal A•rut 
K. P. K. I' 

Butday 
Yam uşak Jl 13 3o 
Süntcr 
Sert 
- Zablreler -

ıt 13 

Çavdar ~ 9 2> 
Arp~ 
Mısır 7 :in H 2 
.._tuh·ı 

Salonumuzda Perşembe ve Cumadan mada günlerde evlen~nı,. 
nişanlanma, . h.u~usi meras!?1 .. 'e zixafetler . içi~ gerek kiraya '• 
gerekse bu gıhı ışlcr her nıılu teahhudata gırişılır. a••••a Müdüriyet a~ 

lstanbul tramvay şirketinden: tt' 
. 1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesi ahkinı•ll~ ' 
fıkan, Gazi Mustafa Kemal (Unkapanı) ve Karaköy köprületl bifİ' 
sarin daimesi karşılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun ....:~ 
ci maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 haziran 1930 tafP'" 
den itibaren 30 para tezyit edilmiştir. il 

Binaenaleyh 1 haziran 1930 tarihinden itibaren tramvay .,e ~ 
büslerde, hangi mesafeye olursa olsun, ita edilecek birinci ~ , 
ci mevki biletler için 30 para fazla alınacağı ve tenzilatlı tarif:, 
seyahat eden askerler ile mekteplilerin bundan istisna e01' 

tramvay ve otobüs yolcularına ilan olunur. 
Tramvay ile Karaköy köprüsünü her geçişte alınmakta °"' 

kuruJ gene 1 haziran 1930 tarihinden itibaren ahzolunmıyacı:: 
lstanbul 15 ma\'tS 1 

MÜDÜRIYE_V 

Tünel şirketinden: J 
1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesine te~ 

Gazi Mustefa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüleri ~ 
daimcsi karışılığı olarak istifası 1223 numaralı kanunun ~ 
maddesi ile tesbit edilen 10 para resim, 1 Haziran 1930 tari"" 
itibaren 30 para tezyit edilmiştir. J 

Binaenaleyh işbu tarihten itibaren askerle ile mekteplilere !'~ 
lenlerlerden maada bilcümle Tünel biletleri, madeni mark~ 
birinci ve ikinci mevki abonman karnelerinin varakaları üze"' 
fazla olarak 30 para istifa edilecektir. ~ 

İşbu resmi vermemiş olan abonman karneleri hamillerinin~ 
kur tarihten itibaren ellerinde mevcut abonman biletlerini, ~ 
gişelerinde her bilet için 30 para fazla tediye etmek suretile ,;f' 
leri sürşarjlı diğer biletler ile tebdil etmeleri lazımgeleceği 
yolcularına ilan olunur. ;I 

İstanbul, 15 l\ la yıs, ı 

Üs~üdar tapu baş memurlugundan: 
Üsküdar Tapu idaresinden 

seyri sefain idaresince 60 sene 
evveli imla ve inşa edilerek 
tasarruf edılmekte bulunan 
Moda iskelesi müştemilatının 
idarei me7.klıre namına senedi 
olmadığından senetsiz tasarru
fat a kıyasen Tapuya tescili 
talep edildiğinden mahalli mez
k fıra tasarruf iddiasında bulu
nanların vesaiki tasarrufiyeleriyle 
beraber tarihi ilandan itibaren 
bir hafta zarfında idareye mü
racaatları lüzumu ilan olunur. 

Edremit as'iyr. mahkemesinden: 

Edremidin Zeytinli kariyesinde Tatar 
Bekir kerimesi Emine tarafından zevci 
kar) ei mczkureden iken tegayyüple ha
len ikamrtgAhı meçhul Erzincan 1ı tatar 
Ali oğlu Ahmet çavuş alc~hine ikame 
olunan boşama dn,·asının icra kılınan 

muhakemeleri nctice~inde müddei~ enin 
göstermiş olduğu geçim:ıizlik dcl~ilinin 
indelmuhakemc ~ubut bulma ına mebni 
boşanmalarına \ c m ısarifi muhakemenin 
müddei ale) he tahmiline kabili temyiz 
olmak üzere 10·4· 9.JO tarih ,·c 89 numa
ralı hükmü gıyabinin başk:1tip ihbaan:ıme 
s ı kukuk usul muhakemeleri kanununun 
407 inci maddesine tevfikan alenen teb· 
lit!; olunur. 

Edremit asli) e wa!tkemesinden ı 

l~remitte Papaşlıldı uncu :\fehmet 
l~f endin in alacağından doln~ ı 25·8·929 
tarihinde Car.i ll) a mııh:ıllesinde mu
kim sabuncu ='iılc\ man Sım Efcnclinin 
lıacrile Hl:1sına 'c cm' ali tn"nkule 'c 
gayri men kulesine haci?. 'azına ,.e sa· 
lıunhane•inin ed<linc \e ılcfııtir re C\ 

rakı ti.ıccari~ eJııin müsaderesine 'e mu· 
amelat Ye hc~abatının teşkil ettirilen 
ma a he) eti tarafından rü\·yetine karar 
\erilmiş \'e hu kerre alacaklılar tarafın 

dan 'eı ilen be\ an namede taleplerinden 
'a1.~cçerd.: ifl:bın ı..aldınlma <;ı talep edil · 
mi, \ c mal-kemece tahkikatı lıh:ime ıc· 

MÜDÜRlYr:T _A 

Ticarette muvaffakiyet -~ 
nız i' bilmiye değil, ,,,.,.. 

ıeıe yerinin ı 

MER~ 

o Runnro rr 0111 
TEK~ 

Kiraya veriliyor.. f 
ANKARA CADDf:S ~~ 
DE V AKIT YUR~ıJI~ 
~1f'RACAA l' EDI~ 

••••••" ...... •••ı•w_,,,..,,::•·--
::••• ........ .._._11ns ------•-- k] .... 
iE Cilt, HÇ, frengi h .. ı-1• 
:: mütahauııı 

f: DOKTO~ •t 
~! Ahmet HaJ111 

:: "" :: Galata, Voyvod• 

=:.~:.: Atina bankası yanınd• het' 
üçten sonra. 

···············-· __ __.. ... ....................... -.......... flj .. ılll'• 
ra edilcreı.. mumaıic)hın 1 

1 
,e 

rılmasına ve cm\·nli menk.~ cfclı~ırı' 
menkute~ine uzedılcn haczı ctrb' 
muamelAn tuccarh ede 111,rt ı 
l 9·4·930 tarı hinde 'e 102 ııu c 
rar icabından olmakla h~ 1~ 
tchlığ" olunur. 



ROTBART 
LUXUOSA 

Mel' aul'etle mıtluba muvafık • 
(Rotbart Luxuoıa) D I K K AT 1 (R b ~ll'Af bıçatı simalannızı 2s yaşında • ot art) ve \ Mond Extra ) 

hır genç siması gibi taze saklamak isteı:- Tıraş bıçakları ~·üzü daima taze olarak 
seniz yalnız ROTBART LUXUOSA Lutfen balftdaki klişeye dikkat etmek muhafaza etJer, emsalinin fevkinde şöh-
tıraş bıçaklarını kullanınız. menf eatin z i~abatındandır. ret Ye n1arufiyet kazanmıştır. Yalnız 

Fiab: ı adedi 20 kuruı, 10 adedi "RADIUM,, braı bıçatı bir defa tecrübe bunu ispata kafidir. 
175 kuruştur. flatı: 10 adedi 75 kuruştur. Fiatı: 10 adepi 75 kuruıtur. 

Berlin'de Tempelhofta ROTBUHNER anonim şirketinin Türkiye satııını deruhte eden 
PiYER PRIMY AN Galatada Kürkçij baıı hanında, 4 numarada 

Kastamonu Evltaf müdürlü-
lıı.r •• Şehremaneti ilanları 
glınden: 

k•tamonu merkezinde Saraçlar ça1111mdaki vakıf arsa Bzeriae J 
aekiz mataza yapbnlacaktır. lntaaat (S Mayıa 1930) tari-

n itibaren yirmi_ gOn mDddetle ve kapah zarf u.Wile müna- ~~------------

Şebremanetinden: Beyotluacla Kamerbatua maballeamde 
Galatasaray karpmnda 194, Beyoğlunda San Lutfi mahallesinde 
M.,.tiyet cadduinde 187 namanh dlkkanlarla Yenibpıda 
KAtipkuam mahalleainde Y enikapı caddeainde 10 numaralı 
depo :.>azarhkla kiraya verilecektir. Taliplerin 28 mayıa 930 çar
pmba gOn~ aaat on bqe kadar leYazam mildOrlntBne ıelmeleri. 

• konulmuttur. Mayısın yirmi altınci pazarteıi gOnü saat on- Merkez acentesi: Galata Köprü başında 
flaie a ihale muamelesi Kastamonu Evkaf idaresinde milteıekkil ko- Rcyoğlu 2362. ~ubc acentesi : Mah-
~ca icra ve ibalei kat'iyesi müdüriyeti umumiyece tutik lalı- mudiye Hanı a1tında Jswıbal 2740 
t lctır. Talip olanlann milnakasa prtnameaini tetkik etmek Ozere Oıkildar belediye daireaindea: Bllblldere kabriatanı dahi

linde mevcut çayır otlan kemale relmif olmakla aleni mtlzayeM 
ile talibine ihalesi tekarrGr etmif olduiundan talip olanlann 
depozit akçelerile mayıauı yirmi dokuzuncu perfeDbe gtlnll aaat 
on dlSrtte Üaklldar belediye dairai enc8meniDe mOracaatlan ilAn 
olunur. 

~ umum mOdilriyetile İstanbul Evkaf mDdOriyetine ye proje
~~ eylemek için de Kastamonu Evkaf mildflriyetine mü-

-

. . 
'"fRAMVAY ŞIBKETI 

ıSTANBUL fRAMVA Y ŞiRKETi EVl<AT T ARiFESi 
1030 S"' esı Ml\y ısın l 2 inci ~ününden itibaren 

ll.A."\J AHiRE KADAR MUTEBERDiR 

Nr• 
Bırtncı ~o, 

Hutut Hareke\ fasıla Hareket Hare' eı 

ıo Şişlı TOneı 

' 

Şişlıdcıı - Tünelr 6-00 24,; 2 
Tunelden • Şişliye 3•6•9 6,26 24,; 8 

ı J Kurtulur Tünel 
Kurtuluştan - Tünele 

30 
73,00 23,30 

Tünelden - Kurtuluşa 23,30 24,00 

12 Harbiye· fatih 5,10 
1 

Harbiyeden - fatihe 6,09 1,10 

Fatihten- Harbiyeye 6,08 J, 10 

14 Maçka-Tfinel ı Maçkadan-Tünele 
-.. • Tünelden-Maçkava 

15 30 7,35 23,30 
' 7,58 24,00 

a sı ır ttı . . 5 10 15 T k m-S. k · ı Tak6im.'en-Sirkeciye 8,00 21,35 
- Sırkeciden - Taksıme ' 7,01 

6,20 16 M k 
8 

t 1 Maçkadan-Beyazıta 7,09 
aç •· eyazı 

Beyazıttan-Maçkaya 16 6,25 
7,35 

a sun- atı rı 15 18 T k f . 1 Taksimden-fatihe 
fatihten· Taksime 8,21 

6,J5 
7,05 

10 1( rtul Be 1 Kurtuluştan-Beyazıta 6, 13 u Ut- yazıt 
Beyazrttan-Kurtuluşa 17 

'22 Behel< -f!mfnön v 

13 Onıt6y-Aksarn 

Beşiktaştan ·Bebeğe 5,31 
Beşiktaştan-Eminönüne 5,40 
Bebtkten-Eminönüııe 7,15 6,00 
Eminönünden- Bebeft :t2 6,00 
Emi önünden-8. Tqa 

Ortakc1\} de ı-Aksarayı 5 45 
Aksaraydan-Oruköye ıo,2o 5:54 

·"' Retltns-P'ıt1h ı Bqiktaştan- f atfht 
----- fatihten- Beşiktap 

2?,00 
23,48 

23,23 
19,40 
20,26 
22,36 

!3,26 

24,30 
23,44 

J,14 

22,02 
22,53 

2J,52 
22, ~ts 

Aksaraydan-Topkapıya 5 13 
l "pkapıdan-Sirkeciye 6, to 5:34 ıt 

4
CJ 

::>ırKeciden-Topkapıya 
13 20 6, 10 23,25 

fopkapıdan-Aksaraya • _ 24,03 

AJYabk surat post1S1 
(MERSiN) .aparu 't'I 

Ma)'ll Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu 

~ıaldıtale, KOçtlkkaya, Edremit 
ye, Ayvahp gidecek 

ve cl6nüşte mezk(Uo iskelelerle 
birlikte Albnohıia uğnyarak 
gelecektir. 

Muhterem Yolculara 
1- SevahilimOtecavire bat

lannda arap harflerile matbu 
aboneman karneleri ı Hazi
randan itibaren muteber delil
dir. Bayle biletlerüa ı Hui
randu 15 Haziran 930 tari
hine kadar paralan Kaprtl 
Kadıköy iskelesindeki lmauai 
kifede iade olunacaktır. Bilet
lerin kaplanndan ve ciltlerin
den aynlmamıı olması IAzım
dır. 

2- 1 Haziran 930 tarihin-
den ib"baren kanunu mahsus 
mucibince tekmil biletlere o
tuzar para daha Köprtı param 
zammı yapıldıjmdan yeni Tark 
harflerile matbu olup l Ha
zirandan evvel ablllllf abo-
neman biletlerinin her birin
dende kontrol eSD••aada me
murlanmız tarafından 30 para. 
Kaprn zammı ahmp mukabi
linde kuponlar verilecektir. 

26 Mayıs Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

25 Mayıs Pazar Karabiga 
postua yapılmıyacaktar. 

26 Mayıa Pazarteai Bandır
ma postaıı yapalmıyacakbr. -

Kadakly dairei belediyeainc:len: Dain hthıdelri kumluk ara
ziden krokisi veçbile tefrik edilen 850 M. Tre M 2 ou mahal 

depo istimal edilmek Ozere 1-6-930 tarihinden itibaren bir ıene 
milddetle ve kapah zarf auretiyle mtlzayedeye vazedilmiftir. 10-
6-930 ah ,aaa aaat 15 de ihale ecliJeeeiinclea taBplerin yeYmi 
meaktrda teklif mektapJanm llamJJea daln mclmeaine seJ
meleri illa olmmr. 

BayaZJt dairesinden: Tltthı stmutl&nde Huır iakeleainde 
atik ıu depo111 dıvar dibi ile kantar lnalllbeai yanmdaki ve 
kantar kulnbeai ilerisindeki mahaller 1/61930 tarihinden itibaren 
bir sene mtlddetle Ye kapalı zarf amlile Ye daire clilediji 
zaman kunturatı feıhe aeWıiyeti bulunmak prtile icara Yerile
cetmden iaticar etmek iatiy-1erla UWe sini olan 21/61930 
cumartesi ,aao aat oa dkde kadar teklif Ye teminab havi 
zarftan daire eactlmenine tndi eylemeleri ilin ohmar. 

Şebremanetindea: t.hakpap Yuım yerinde 'Naldlbent ma
hallesinde Şeftali aobjmda 238-1 Ye 260 nmarah analar ara
sında 42,24 metro murabbaı ana pawlalda ablacakbr. Talip-: 
terin 29 Map 930 perpmbe ıtlDI uat on a,._. kadar ~azam 
m&611j11De plmeleri. 

~~----:-:------:------:--:---------------------~ 
Bayuıt daireMden : Hatap bpscla MeyYe hah dıpımnda 

Çardak bpıaı tarafmclald ........ 
Hatapbpamda MeJY• hali diprmacla (1, 213, 415, 617, 819, 12115 

14115, 16/17)No. h aerıi mahalleri 1-6-930 tarOtm•• itibaren b~ 
ıene mDddetle Ye kapah zarf umliyle Ye daire cliledip nkit kun
turatı fesba ıellbiyeti olmak prtiyle icara verilecetinden iatic:ar 
etmek isteyenlerin ihale pD olan 23-6-930 .,aurteai giinO 
saat 14 de kadar te~ Ye teminab baYi zarftan daire encBme
PİDe tevdi eylemelen ilin olunur • 

sadik ııdı tl ·ldarllr YQl'lırı 

Karadeniz 
SADIK ZADE ARSLAN 1 
KAPTAN VAPURLARI 

IZMIR - MERSiN POST/ .... 
1 

1 111111 _____ .._.__ ·=~ 

· Yelkenci ~APURlARı 
Muntazam ve Lü~s postası KEMAL vaı 

26 h . .J 

43 fedltute-Slrttcı 

Aksarıvdın-Vedikureve 6 10 5,JO 
VediJ..uleC..:en-Sırk cıyt ' 5,33 22,SS 

Sırkedden-Yt 'H ule\t 13 20 6,13 2~.~5 
Yedi~uleden-Atsırıyı ' - 24, ?O 

8 
1 A saraydan-Edfrnekıpıya 5,20 _ 

7 P:dtraetapı-Strttcı Eı.ı ırnet.ıpı a1Jn!>.rke .. 1)e 
7•11 5,50 ı3,JO 

l
)ır1<eddc11-fdirııekap1yal5 14 6,23 :tS,4• 
Edirnekapıdan·Aksarayı - 24,19 

Sadıkzadeft'M!;ı.25 
Kırıdenrz postası ZAR gtbı8 lqa 
Vatan p A Sirkeci nb: 

28 Ç b mmdan hareketle Zona11Jdak, 
2 vapuaruyıs arşam a ·-M laebolu, Samaun, Ünye, Or-

.. ü alqamı 6cla Sirkeci nbbmm- du, Giresun, Trabzon ve 
dan hareketle dotnı ( Zongul- Rize iskelelerine azimet Ye 
dak, İnebolu, Samsun, Ordu, avdet edecek~ir. 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve Tafaillt için Sirkecide 
Rize) ye gidecektir. Meadet hanı altmda aceata· 

Tafsilat için Sirkecide Yel- hjına mUracaat. 
kenci hanmda kiin acentasına Telef on: lıtanbul 2134 

i müracaat. Tel. fstanbul: 1515 P. •• -•11-m111111mm11 ----•11111-llİİ 
• np1111nfi1i•HBllllllllll Si Dil& 1 

SALI 
akpmı 18 de Sirkeci nhtı
mmdan hareketi (Çlnıkkale, 
lzmir, GDllOk, Fethiye, Antal
ya ve Mersin ) e azimet Ye 

aYdet edecektir. 
Ac:enksl : Sirkeci AIAİye Han bi

rinci kıt: Telefon : lstanbol 4240 

VAKiT 
Tabı itlerinizi yapar. 



c;u.t-.bıııl• ~,... " n.ıalntııı Htla lıakl.u1 ...ı.ı.cıv 

~! 
Gazeteye ıoaderUecet mektuplan& iııerioe idare içinse (ldare) ya!lya 

alt ıc ( Yuı ) l~aretl kon ulmalıdır. 

............ ,... ... •• -... ,,,, .... u • ·••ddttottlıı .... lıtwp.... • ........ ııantar. 
hJl:eı.ıa....ı.. ... O.lana aEıtc!crlcahcc!aa klanı mea"'1 tlellldlr. 

= SJ'\VlSI HEF\ VEF\DE & KUF\U~ == 
MATBAA VE İDAREHANE.: 

fST ANBCL, Babıali, Ankara caddesinde •VA KIT YURDU• 

tu<tl • 6> 
i Tel . 1970 ( ldare) t971 tY.uı)1902 (Kit.ıp ı Tel~raf : Vıkıt. Posta k~ 
b _, 

.------------------------------------------~ Eınlak ve Eytam barıkası lstanbu! 
~ubesinden: Devlet Demiryolları ilanları 

Teminat Devlet demir yolları ve 
65 ı;,. limanları umumi idaresi 

Satılık Emlak 
TAKSiTLE: 

Esas No. Mevki ve nevi 
78 Kandillide Mezarlık Sok. 23 No. lı 36 112 

213 
dönüm arazi 
Kandillide mektep hanımoğlu Sok. 25/14 
numarah 49 112 dönüm arazi 

-VAKITııı 1 Küçük ilanları 
L • H., •llıa ••troluıııar ~ ., 

••• •••••••••Tarife•••• 
: 1 Def alık ır::areş J(J 
: 2 §O 
: 3 • : 6~ 
: • 1~ 
• 4 • 111 

: ihtivaç kalmavın·) · 
: caya kadar ( azamr toO 
i 1 O defa ) ilAn edil- { 215 Kandilli Mezarlık Sok. 26 No. 50 dönüm :: : memurin ve müstahdi-
• mek üzere malc.Ju ) . ,, 

200 
,, min kadrosu tamamen : Abonelerimizin her üç a~ tçjtl 

! bir defası meccanen! I • ,,ııtt, 

216 
arazı 

Kandilli Mezarlık Sok. 27 No. 70 1, 2 
dönüm arazi 

PAZARLIKLA: 
203 Yedikule Fatih Sultanmehmet maha1lesi 

Salhane çıkmazı 20/1 No. lı arsa 
220 " 

Balada evsafı muharrer emlak aleni müzayede ile ve sekiz 
taksitle sablacağından taliplerin 5/6/930 perşembe günü saat 16 da 
şubemize müracaatları ilan olunur. 

P. T. . Levazım ve 
Mebani müdürlüğünden: 

. -
Adalar denizile Marmaradaki kabloların tamir ve toplanmasında 

kullanılmak üzere bir vapurla bir arap mavnasmm istican kapalı 

zarf usulile münakasa ya vazolunmuştur. 
4 haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu 

baptaki şeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklifnamelerini 
ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkur taribe müsadif 
çarşamba günü saat 14 te Yeni Postanede mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

doludur. Hiç bir sınıftan 
memura ve işçiye ihtiyaç 
yoktur. 
Memur ve işçiye ihtiyaç 
hasıl olursa keyfiyet ga
zetelerle ilan edileceğin
den beyhude müracaat-

• 4 satırı geçeo lliol'-nn ful• ' 
: için 5 er kuruş zammoluour. •'' 

.. i(i;~i;.:·:_··5;ı:~ 
Kiralık - Taksim kazancı~ 

sokak Salih Zeki bey apartımınııtl~ 
\ ' C beş odalı iki dairesi kiralıktır· ~ 
dar ve denize nezareti olup takslıD 
danına iki dakika mesafesinde~ 

Kiralik yalı - Çengetkli~ 
Kulelide No. 77 beş odalı kil~ Jlı 
yalı kiralıktır. Görmek istiyenl~ J 
lindeki Tevfik beyin yalısına . ~ 
için Çarşıda Bedestan atik reısi 
beye müracaatları. ...,/, 

Sahhk arsa - Üsk6d~ ~ 
!ar sokağında me!lcit yanındıld fi 
satılıktır. Galata Kalafat yerinde 1' 
da Mustafa Bekir Beye müracı~ 

200 ça münakasası ta bulunulmaması. 

Satılık arsa - Arşını 2.~ 
Beya.zzıt harik mahallinde imam f 
sırasında set üzerinde 16-1 No-,1 
satılıktır. Beyazıtta anadolu lok~ J 
Ömer beye müracaaı fi 

Kiralık kötk - Eren k61J 
Caddebostarunda camii şerif k~f. 
köşe başında plajlara iki daki1'V'"i 
safede (2) numaralı köşkün me 
odalı muntazam bahçeli bir dair ~ 
lıkur. Hava gazi ve su tesisatı aıe İ 
Görmek istiyenler derunundakilef' 

Ankara Nafia baş mühendisliğinden: 
~10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 

çadıı: kapalı zarfla münakasaya konduğu .halde talip zuhur etme
diğinden müddeti münakasa ve ihale 15 haziran 930 tarihine mü
sadif pazar gününe kadar temdit edilmiştir. Teminat mektubu veya 
depozito 1000 liradır. Talipler Ankara ve İstanbul baş mühendis
liklerindeki şartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mektup
lannı ;evmi ihalede saat on dörtte Ankara encümeni daimi riya
setine yetiştirmeleri ve zamanında yetişmiyen mektup kabul edil
m'yec~ği ilin olunur. 

Eeyo~lu Pangalb Akbaba sokak 5 numaralı hane icar müzaye~ 
de müddeti 4-6-930 çarşamba günü saat on bire kadar temdit 
edilmiştir. Taliplerin encllmene müracaatları. 

' ' ilayet daimi encümeninden: 
Fatihte taphane medresesile kömürlük yeri ve yemek salonu 

icara \1erilmek üzere 18 haziran 930 çarşamba günü saat on bire 
kadar müzayedeye konulmuftur. Taliplerin encümene müracaatları, 

MiJ.düriyeti Umumiye 
* * * 259 kaleıu bbbi ecıa ve sairenin kapah zarfla münakasası 16 

Haziran 1930 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Devlet De
miryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatla· 
rım ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver
meleri lazımdır. 

Münakasa ıartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesin· 
den tedarik edilebilir. 

Jıf- Jıf- .. 
2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakasası 16 haziran 

1930 p -ı zartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif 1nektuplarını ve muvakkat temanatlarmı 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri la· 
zımdır. 

Milnaka~a şartnameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve muhasebe işleri dairesi11den, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

Jıf- 11- >1-
Münakasası fesbolunan iki ynz ton rezidü yağman kapah zarfla 

tekrar münakasası 16 haziran pazartesi günü saat 16 da Anka:a
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. iştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a 
kadar münakasa katipliğine vermeleri lazımdır. Münakasa 
şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin
den lstanbulda Haydarpaıa veznesinden tedarik edilebiJir. 

* * * Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 

Münakasa 23 haziran 930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lizımdır. 

racaat edt"bilirler. 

Satım 

Yazı makinesi - K•~ 
Remlngton markalı Türkçe.~ 
klAvyeli . ldarede 11 numaraya ~ 

Satılık kolonya, levaotl oıı/, 
esans şişeleri - Yeni otarak _llJf 
lif şekilde kolonya ve levanta ~ 
akmaz bir tarzda imal 1" 
esans tübleri satılıktır. Talip otııt,Z 
osmanırede ikbal kıraatanesi k? 
i\'lıs ltnyat fabrıkasına müracıt ./ 
ler. (275-71) ~· 

MuhteJif 1. 
Memur aranıyor - otcut ~/. 

ve kefil gösterebilir bir . deJ>? ı:o;;,~ 
ihtiyacımız vardır. Talıptcrırı b,-
mumhane caddesinde Muradiye 
numarava müracaatları. ~ 

. ·bli '',,/ 
Meşhur Snnnetci - f•~ fj1" 

Hüseyin taşradan gelmiştir. fa ti 
pıyanko itimat şubesi ittisalinde· 

Mlill~!~!!~ kon~oslu~ 
''"')'e.sı Memleketin nufusu hakıl)Nı•9~.I. 

mak uzere Arnavutlukta da ~ 
inci günti bir tahriri umutılt ~ ti 
tır. Türk iyede bulunan Arrıa"° ııfl" . .r 
dan ailesi Arnavutlukta buJuıı•n_,,ıo5r/ 

koıı~I" fusu orada ~ azılacagından ıııseS .I 
mizde yalnız Arnavutlukta J;ı tıııl~ 
yanlar ve yahut ailesi bıırtd'ııdetı 1 
!ar tescil edilecektir. Bu ~a:e ..,.,r;,_/. 
tebaamızım konsolosan~roız .. i.l~e ~ I' 
rı için mayısın 31 incı. g~~i ~en~ 
bir müddet tayin edildığı gı a1t1l 
den hiç bir resim ve harç da 
caktır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada, 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden lstanbulda Haydarpaşa 

_v_e_m_e_ı_~_d_e_n_a_ı_~_i_li_rl_~,_. ______ ~~---------'· Dok~~~~ 
=• Ürolog - Operatör 11 Ihsan ŞD 

[ Doğum ve Kadın hutalıkları 

1 

, miltebassııı 
Doktor 

1 Hüseyin Naşit 
1 Türbe, eski Hililiabmer binası 
1 No. 10 Telefon: lst. 2622 

uıeh•,,.- (1 

8( l~OfiUKlU"'fiU •fi il l Sinir haatalıkları rıı ~ 6 

~ füehve~!'!!.! arı i. Cama ve pazardan rna~feı2 ~>J 
kadar Tepcbaşı 73. .. . 49 -~ 2Jc. :J.ua.t 3lamJr , 862. Kadıko) ,_,. 

mayeüebane: Türbe mahmudiye caddei 1 Mes uJ müdür : Refil' 
No. lO Telefon ts. 2626 


