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Neler okuyoruz? 
Şayanı dikkat bir tetkik 

Yazw 6 ıncı aabifemizdedir 

... Bitaraf azalar dün BaşVekiliıınizle ·s;törü~tüler 
Musolini söylüyor: Yunan takımı 

lstanbulda maç 652 bin maktul, 400 bin ~alôl ve 
1 milyon yaralı veren Italya yapmıyor 

Bükreıte 8-ı yenildi Beşten başa mOsellAh bir mUlettlr. 
llil•ao, 25 (A.A) _ • lstefanl Ben bunlan elld kinlerin aleYlen- Şehrimizden geçerek Roman-
~ • bildiriyor : M. Muuolini meai için .aylemiyorum. Çthıldl yaya ıiden Yunaa millt tala-
3flo hin lcifinin annnde, Roma dtlnkll d,llımanlanmızla banstık. mJDJn aYdette burada latan
~ pyet mtlbim bir Hatta bunlann bazalann• samimi bul muhtelitile maç yaplllUI 
....._ llylemiftir. M. Muaolini. dostluk rabıtalarile merbutuz. kararlatbnlnutta. Bu maçm ya-
~ leemmBllerle LiYorno ve Bu uribi babrlabyorum. Çlhı- pfıedlmaamdu Yaz ıeçilmiftir. 
~...,. utuklar eruiyoa lataabul 1D1Dta-
lait Dcada .aylediji n a kn ltaıya inkillbı 1915 maywnda kail aiyuetiadea aldaj'amm mek· 

111 
~cG.onln iJlye edileceği- bqlamıttar. İtalyan milleti ancak lupta deliiliyor ki: 

.... liyah pmleklilerin biç de 0 tarihte mukadderabna kartı .. BeJDelmilel futL-ı fed--
emecliğini kaydettikten IOD- aeyirci olmaktan çıkmlfbr. Ba- DU1 ----" •-!.-ı.?= ki : yonu nbamaamai ahk•mana -......ur -n.. ltalya mukadderabnm ye- te.....l!•--- .__b 

...., "Bu n_.__ı.ı-- istihdaf etti- •- TIUUUI m.._ akan• ....,. on 
m...-. ıtne blkimidir. Millet her taba- d 

ıay..n elde etmi-1erdir. Bu 6rt tin enel kararlafbnlmua -ı - ır kumda, ameleainden dartllftınun · ı..:.a.= L .... • lar hakiki kurtlann kuzu ıcap e ..._. llillde her iki t91killt 
talebesine vanncıya kadar mli- d L .... 

melem.Ieri 6nthıde ltalyan aruın • uu Yolda aalsakere ce-~ aellibbr, haklannı müdafaaya d0 h bak ~•'lain ayaklamuıaa mani reyan e ıp eniz bir .auta at 
...._ • amadedir.,, b al ima W -....ı için llylenmiftir.,, as o maaa ve Yunan mi 

....._~ MallOlini memleket dahi- 8 fi takım 0
JUDcularmm ı.tanbulda 

~e tatbik edilen ikbsadi ve itara ar· tevakkuflaruun ne kadar imticlat 
isti.ar .....Uere hJ'fl da bazı edeceği tavazzu1ı etmemit bu-
ecaebi memleketlerde ı..,..et B -.e lunmau dolaYllile mezktr ta· 
f.~ika7cleclerek demiştir aıvekilimizle 2 kımla tehrimizde biç bir mlla-
--= ~ J baka yapalmı1aca;c.. teblil ohmur." 
~ :. m--•!-·, er •. 
• - CGW Diter taraftan --ı..: ... iwdeki 

bitin bir reJiaadir Ye Ankara, 26 (Telefon) - Mil· Ram r---
bad 1 k · b ca pzetelere ıelen telgraf· 

IMi rejim parlAmento gruplanoın e e omuyonu itaraf azala- lar da fU maıo...b veriyor: 
Wr WeutlbO değil, siyah göm- n bugün Bqvekilimiz tarafından Bükrq. 25 (~ - Dün Bal· 
liii~~~.;-sı;ii mGcadele dev- ~oliiatullr. Zltii"et 'illi.at a.. kJp- lifa 111•• Re•• 
l"tılİDe malik bulunan bir l•yan kadar .ardll ve Hariciye ftJdB y 
'• l»lr illtilll abidesidir. de ham bulundu. Ôirenclijime " una1I mHll takımları arum-,._ b·a.--aflar bari da wku bulu ....... _ Yı-·-

Bea mO b "dd"al d b gVl"e IMU ·ciye ile te- tala b" ı.. ... _ ~- -~ID harip .:- 1 e1' ahar • lanu- mularuıa devam edeceklerdir. mı ıre ... ,. 8 
golle mell6p 

.........___ . , \'"e a er zar - y b. . . d oldu. ~ 
~ biliyorum. (çılgınca alkıt· _an_n_ar=ı==ct-ıma==ya==p==a==ca=k==b==r._.;..-==-~(AJttarıfı 5 Jnct l&Jlfaauzda) 

~"::;:uı:ı:=~ıtr; Polisin atış talimi ,.,. .. dairi h b er çıkarıldığı hakkın-
cle~et~ mevzuu babaederek .. . 
laa,b Batan bunlar IUİ Diyetin 
..._ •e kat'i delilidir. M~ti 
"erna ~Yale kapalmaama meydan 
.ı-.!~z. ltaıya harbi umumiye 
~--- 652 bin maktul, 400 bin 
~Ye bir milyon yarala ver-

IODra muzaffer çıkmıfb"· 

1930 
llakmo kırafiçes 
~- ••kinai Be en dth&t Ye 
~bak JUi yuma mOaababa 

'1Gaabakamız iki b
'-ndan yapılacak ve 

lld lnraliçe seçile
cektir 

aftıriat - Tiirkçeden 
biat-Fransızcadan 
~rzu edenler her iki 
ISandan da müsaba

ı.. kaya girebilirler 
&YIQracaat edenlerin 
~~vermeleri mec
vun delildir. Verilen 
ta.:-ı . • 
~ .... erı memnum-

>etle neıredecetiz 

Bu atıılarda Bakırköy merkezinden 
Emin Efendi birinci olmuıtur 

M64drler ve muavinleri de atı,. lft'ralc ettiler 

lsltudlll Polla lddlül ""' ~· 
Din ~eden llOlll'a Topb- mlcllrl lbrahim, mumm Ziya, 

pıda polia •bf me..b•k•lan ikinci fUbe midir maaYIDi Şa· 
~apdm~. Abf yerinde daYet- kir Beyler de DİfaD almlflardir. 
Wer IÇUI bir çadır lmralmQf, Neticede l.tanbul polia abahk 
~erden birinin yanmcla ela fQlpİyODa Bakırk6y merkezia
lllf&Dflb hanrlaDIDlfbr. Her den 4363 .......ıı Emin Efendi 
merkezden seçilen 60 abf birin- b;.;-: .~...:.et d ela 

• • .ı- bak - --. m ...... •ı eppqJ1111 
aaı uuu abf m8aaa1111a gir- 7748 mamarah lbralıim Efeacli 
mifler Ye her memur yirmi bet ikinci, y alna 1Derkezind 622 
metrodan iatinatmz olarak ta- Tallt Efeacli lçlDdl ~lr. 
bancalan ile nipnglba atet et- B..nlara kıymetli becliyeler ftri: 
miflerdir. Polis birinci pbe lecektlr. 

Feci bir inhidam 
iki kadın ve dört erkek enkaz 
altında kalarak yaralandılar. 

J':1U.1Jva alnvanlluın hepsi luutaneve vahrıldılar 
" 

Dlin '6lttn nln manzaras 
Dibi Gedikpa,.cla bir inhidam birini flrmefe relen Sllrpik 

olmut Ye bir ev an11nn yıkıla- isminde bir kadm Yanlanaut
rak ikisi kadm olmak llzere alb larchr. 
kiti yaralanmıfbr. Hadisenin Bu mada Madam Apvninin 
tafaillb tudur : evine misafir olarak girmek 

Gedikpqada Fransız katolik Ozere olan V artanot İlminde 
mektebine ait 88 numaralı eT bir kadm da başmdan ve dizin.. 
•.ld.., _.... Benatla HM- den yaralamnlfbr. Kadınlar 
~~:J:.ncU iamiude bir ata Ha•ld, erkekler de Cerrahpap 

hutaaesine yabnlmqlanlır. Za-
N...U.h efendi bu eYİ tamire bıta tahkikata bqlamlfbr. 

karar vermlı, pbremanetine 
mltracaat ederek tamir için m&- D h 1 mde iatemiftir. Emanet m6hen- a İ iye vekilJ 
dialeri evi muayene etmiıler, ta-
mire mGaaade vermedikleri gibi 
kArJrir olan bu evin tamamen 
ydalmumı aöylemiıler ve tamir 
edilmemeaini temin için de ka
pmm PDilhllrlemiflerdir. 

Halbuki Nasrullah efendi, be
lediyenin ba kararma rağmen 
iki tlln eYel zevcesi Madam Ta
kobi ftlltuile amele ve İfÇİ te
darik etmiı, dllıa sabah da giz
lice tamire bıılanılmlfbr. Tamir 
ltleJe kadar tabii tekilde de
vam etmlt. fakat tam saat bir 
baçakta, iki kattan ibaret olan 
ba ev birdenbire yamadaki ma
dam Agavninia eYİDİD llzerine 
dojra ,.taımafbr. EYin sahibi 
~ efendi. ameleden Bo
jal, Annanak dipr bir Boğua, 
Lutfik ve o anada ameleden 

Perıembe günü 
ıehrimize feliyor 

Dahiliye vekili Şnkrn Kaya 
Bey pertembe ,nan ıehrimize 
ıelecektir. Vekil B. tehrimizde 
n~ ,nn kalacak, Beynelmilel 
Turing kultıp konıreaini açacak 
ve viliyet işlerini teftit ede
cektir. 

Yalovada 
Küşat resmi Gazi Hz. nin 

huzuri]e yapılacak 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Yalovamn ktlpt meruimi 15 
haziranda Reiaictımhur Hı. nin 
huzurlarile yapılacaktır. 

Mahalle 
Sefahattin Enis Beyin eseri 

Fevkalade cazip, meraklı, heyecanlı bir roman 

5 hazirandan ittbaren 
V AKIT gazetesinde 
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Amerikalı tayyareciler ~ YA.KITın TILC Al!veTILIFO .. I 
mı~~~~~~~~~~§HAam=aLmaı~ 

Misafir tayyarecilerden üçü dün t 
şehrimizden hareket etti Askeri memurlar Firari Rumlar 6izlı cemiye 

Ankara u~uşları ~ok güzel olınuş, kadınların 
erkeklerden daha cesur oldukları anlaşılmıştır 

Amerikalı tayyarecilerden 3 
tanesi dün sabah şehrimizden 
hareket etmiştir. Misafir tayya
recilerden' binbaşı Hol de bugün 
hareket edecektir. 

Binba~ı Hol, dün tayyare ce
miyetini ziyaret etmiş ve bu zi
yaretinde Ankarada, Eskişehirde, 
lstanbulda gördükleri hüsnü ka
bulden çok mütehassis oldukla
rını söylemiştir. 

Ankırıda Amerika tay
yarecileri 

Amerika tayyarecileri tarafın
dan Ankar ada yapılan uçuşlar
da en ziyade binbaşı 11Doltil,, in 
avcı tayyaresi ile >aptağı ma
newalar nazarı dikkati celbet
miftir. 

Tam siiratle yere doğru amu
diye yakın vaziyetle yapılan iniş
ler, sonra ayni şekilde ani çı
kışlar, benzini kesmek suretile 
yere pek yakın yüksekliklere 
yapılan hareketler tayyarecillk
ten anhyanJarı çok alakadar et
mittir. Göklerde adeta mahir bir 
binicinin at üzerinde gezdiği gi
bi serbestçe gezen binbaşı 
"Doltil,, yalnız Amerika tayya· 
reciliğinin değil, bütün havacı
lık aleminin sayılı adamlaruıdan 
biridir. fngilterenin Şnayder sü
rat kupasını kazanmış olan bu 
haYa kahramanına, bir muhar· 
ririmiz süratten çok heyecan 
duyup duymadığını sormuştur. 
Sürat denince üç yüz kilometre 
derecesinde bir şeyler anlıyan 
binbqı "DoltiJ, cevap olarak 
demiştir ki : 

"- Sürat bana artık hiç bir 
heyecan vermiyor. Bir deve ü
zerinef binerek yavaş gitmenin 
heyecanını duymağı pek istiyo
rum. Tesadüf, bu arzumun tat
minine imkan vermedi.,, 

Amerikalı tayyarecilerden her 
.biri Ankarada bulundukları 
müddetçe kadın ve erkek yirmi, 
otuz kişiyi yolcu tayyaresile 
uçurmuşlardır. Binbaşı Doltil 
kendi uçurdukları hakkında so
rulan bir suale şu cevabı ver
miıtir: 

- Yolcularım arasınki kadın
larda cesaret seviyesin; umumiyet 
itibarile erkeklerden fazla bul
dum. Uçuflan yaparken şöyle 
düsilndüm: 

iyi, havada beı, on dakikalık 
bir uçuı insanda hiç bir hcycan 
ıasıl edemez. Asfalt yol üzerin~ 
~e mükemmel bir otomobille 

gitmek gibi bir ıeydir. Uçuşu 
az, çok heyecanlı bir hatıra ha
line koymak için biraz ivicaçlı 

kavisler çevirdim. Yolcularıma 
yan gözle baktım. Korkmadık
larını zevk duyduklarını görünce 
devam ettim.:ı<orktukları zaman 
yolcuları derhal yere indirdim. 

Çünkü bunlara uçuşun az zamanda 
kafi derecede helecan verdiği 
gibi yere inmenin de büyük 
bir zevk teşkil edeceğine de 
şüphem yoktu. 

MUlazim Doltil ile mülakat 

eden muharririmiz Amerikalı 
tayyarecinin hanımlarımızın ce
sareti hakkındaki sözlerini erkek 
yolculardan birine nakledince 
bu zat vaziyeti şöylece izah 
etmiıtir: 

- Yerle gök arasında mu
allakta durmakta her halde bir 
tehlike vardır. Erkekler hayat
taki tecrübelerinin fazlalığına 

nazaran bu teh ikeyi daha ya
kından görlip hissediyorlar. Bu 
tehlikeyi gören adam da elbette 
korkar. Meseleye cesaret za•İ

yesinden ziyade, hayat tecrübesi 
;zaviyesinden bakmak lazımdır. 

Mektep tayyaresile uçuılar 
yapan yUzbaşı Kanon Amerika 
askeri tayyareciliiinde avcı ted
risatının şefidir. 

Yaptığı mahirane hareketlerin 
çoğu bir aYcı tayyareainden 
beklenmiyecek bir tanda idi. 
Bilhassa yere yakın benzini kes
mek suretile yaptığı bir hareke
tin son derece mükemmel ol
mayan bir tayyarede yftzde yüz 

ölüm demek olduğunu müteb11s1s
lar söylemişlerdir. Yüzbaıı Ka
non d.. hareketi dört beı defa 
tekrar eyle mit tir. Bu yüzbqı 
1923 de havada diğer bir tay· 
yare ile müsademe etmiıtır. 
Her iki tayyarede bulunanlar 
öldüğü halde kendisi mucize ka
bilmden hayatta kalmış, yalınız 
tayyareye çarpan yüzü yamyassı 
olmuştur. 13 ay hestanede ka~ 
larak tedavi ıörmüş, mahir öpc
ratör ler adeta bu yüzü tecdiden 
imal etrııi,ler. 

Keşif tayyare.sile uçan ve av
cı ile birliktel uçtu(u ıaman iki 
tayyarenin yaplfmış gibi bir hal
de uçuşunu temin eden mülaı.im 
Parker Amerika ordusunun bat 
tecrübe pilotudur. 

Amerikalı tayyareciler, uçuo
lann arifesinde ne içki, ne tQtün 
içmemek esasına sıkı surette 

V Akı 1 ın telrikasu 183 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Jlctmanm bu, biıyük hırsız
ları kendi bileklerine sıeçirile
cek kelepçelerle kanunu zencire 
vurmu~lar, insafsız tehditler taz
yıklarla her şeyi kendi lehlerine 

söyleterek, elice yukarı baydut
lıiile böiürenler gibi bili ma
nia memleketi soymuşlardır. 

Bu soygunculuk zamanlarında 
neler olurdu ? Erbabı istihkak 
maaş!arını tamam alamazlar he
men yarı yarıya sarraflara kır
dmrlardı. Küçük ur.raflar da 

Karneci gibi büyüklere satarlar
dı. Bu suretle elden ele geçen 
suretler son merhalede buyur
tulur paralar alınırdı. Asıl si
hiplerinin zararına, hırsızların 

nef'ine bunlara buyuran hangi 
kırılası parmaklarda ? 

Madem ki bu paralar hazne
den çıkacaktır. O zamanın nem
rut kafalı meı'ulleri, doymaz 
haramileri bu ışı meşruiyete 
döndürecek çareyi bulamaılar 

midi? 

Rüsvet alırlarsa nasıl . 
cezaJandırı1acaklar 

Bu hususta hazırlanan layiha 
mecliste 

Ankara, 26 (Telefon) - As
keri memurların irtikap cürüm
lerinden dolayı muhakemelerine 
dair olan kanun layihası meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Bu lAyihaya göre bu gibi 
cürümlerden maznun olanlar 
hakkında askeri müfettiıler ve 
mürakipler deliller elde ettikleri 
takdirde işi kolordu kumandan
larına ihbar ederler. İrtikap ve
ya rüşvet maınunları gerek ken
dilerinin ve gerekse zevcelerinin 
bütün servetlerini yaşayış tarz
larını bir beyanname ile bildir
mek mecburiyetindedirler. 

Diğer IAyihaya göre zabitan 
ve ordu mensubini varidatları 
karşılık olarak yapacakları istik
razlarl.ı fazla borca giremezler. 

Ayni zamanda vazifesile ala
kadar kimselerden borç alamaz
lar. Aksi sabit olanlar hakkında 
disiplin cezası tatbik olunur. 

Bartında banka 
Bartm, 26 (Vakıt) - Adapa

zarı Türk Ticaret bankası şube
sinin yann açılma mraasimi ya
pılacakbr. 

riayet ediyorlar. Buna mukabil 
ara gilnlerinde içmek ve eğlen
menh ölüme daima maruz olan 
bir tayyareci için tabii bir hak 
olduğunu söyliyorlar. 

T ayyarecilerin hepsi memle
ketimize olan ziyar t n hayatla
rının en tatlı ve cazip hatırala
nndlln birini teşkil edeceğini 

11öyliyorlar. İstiklal harbinin ve 
Türk inkılabının aklın ve man
tığın fevkinde bir mucize oldu
ğunu, memleketteki inkişaf sey
rinin ancak tayyare devrine mah
sus sürat mikyaslarile ölçülebi· 
leceğini sCSyliyorlar. 

Cumartesi akşamı Türkiye 
teyyare cemiyeti tarafından Türk 
Ocağında bir ziyafet ve müsa
mere tertip edilerek Türk ve 
Amerika tayyarecileri birleştiril
miştir. Ziyafet ve mOsamercde 
Rıyaseticümbnr başkitibi Tev
fik, ser yaver Rusuhi beyler, tay
yare cemiyeti reisi Fuat, cemiyet 
heyeti idaresinden sabık dahi
liye vekili Gemil, Halk fırkası 
katibi umumisi Saffet beyler, 
Büyük miılet meclisi askeri en
cümen reiai Naci Paıa, Milli 
müdafaa kara müsteşarı Seyfi 
Paıa ve müsteşar vekili Şefik 
bey, Afyookarabisar meb'usu 
Ali ve Rutcn Eşref, . Meraş 
meb'usu Mithat, Çanakkale 
meb'usu Ziya Gevher beyler, 

tSu maaş su'i istimallerinm 
sergerdelerinden bazılarının su

ret toplamak hınızlığıle iki yüz 
liraya iki bin liralık iratlar ko-

nalc lar aldıklarını bilen adam
lardan] bu gGn hail y~ıyanlar 
vardır. 

Herkesin ruhunu, hürriyetini 
sıkan istibdat cenderesinin so-

munlarını her gün biraz daha 
kıvırarak müstebidin zulmünü, 
hAkimiyetini temdide uğraşan 

heriflere hizmetlerine mükMaten 
bol bol maaşlar, ihsanlar, çift
likler, maden imtiyazları, rütbe 
ler, nifanlar verilirdi. Yokluk 
halk için.ti. 

Bu doymaz ejderler bütün va· 
ridat menbalarım çevirmişlerdi. 
Bu zalim, bu cahil bu çapulcu 
idareden şikayet edenler asi sa-

Bir tiyatroda miting 
yaptılar 

Hüldim,.fe verdilderi ka
uı.rnamt>de neler var l 
Atina, 26 (Apo)- Dün firari 

lstanbullu Rumlar muhacir meb
'uslar ve ayanın da iştirakile 

Kotopuli tiyatrosunda aktettik
leri bir mitingte M. Venizelosa 
verilmek üzere bir kararname 

hazırlamışlardır. Bunda erbabı 

istihkakın muvafakati alınmadan 
ve kendilerine tazminat temin 
edilmeden evel Türkiyedeki 

mülklerinin terkine razı olmama· 
sını ve 1923 senesinden beri 
İstanbulda vazıyet edilmiş bulu-

nan mülklerinin nısıf kiralarının 
kendilerine tediyesini ve vaktin
de beyanname vermemiş bulu-

nan gayri mübadil firarilere tas
fiye beyannameleri vermeğe mü
saade edilmesini talep ediyorlar. 

- ----
Ormanler 16yihas. 

Ankara, 26 (Vakıt) - Orman
larımızın ışletiJmesi ve hüsnü 
muhafazası için bir teşkilat la
yihası bdzırlanmaktadır . 

başvekalet yaverlerınden Fikret 
bey ve askeri erk anımızdan ve 
tayyarecilcrimi:ı:den diğer zevat 
Amerika maslahatgüzarı mister 
Patersen, ataşe kommersiyah mis
ter Glassi hanımlarile beraber 
hazır bulunuyorlardı. 

Türk tayyare cemiyeti reisi ve 
Rize meb'usu Fuat B. irat ettiği 
bir nutukta geçen sene Mis~s 
Lindberge verilen ziyafet ve bir 
hava heyetimizin Amerikayı zi
yareti münasebetile bundan ev
vel Amerika tayyareciliği ile olan 
temasları hatırlatmış, tayyareci
lerimize Amerikada gösterilen 
hüsnü kabule teşekkür etmiş ve 
misafirler hakkında samimi te
mennilerde bulunmu~tur. 

Bu nutka binbaşı Hol Fran
sızca olarak mukabele ederek 
gösterilen fevkalade hüsnü ı.. a
bu le teşekkür etmiş, Amerikaya 
giden Türk heyetinin meslek 
malumat ve alakası, centilmenJik 
ve dürüstlük itibarile son dere
cede hüsnü tesir bıraktığını, Türk 
tayyarccıliği ile beraber Türk
lüğü Amcrikada iyi tanitmağa 

Amil olduğunu, kendileri ve Tür
kiye için pek çok dostlar ka
zandıklarını anlatmış ve Türk 
tayyareciliği hakkında temenni
lerde bulunmuştur. 

Müsamere sabaha kadar haki
ki bir samimiyet ıçinde devam 
etmiştir. 

yliır. Hemen sürülür. Mazlumla
ra gık dedirtmederdi. Matbua
tın ağzına ısıran köp ~kler gibi 
müzuar takılmış , kalemler~ 

prımga vurulmuştu. Şair, edip ye

tişmiyor fikirler kaynadıkları 

kafaları içine kilıtieniyordu. 

Muharrirler zulmü alkışlamak 
için yazdıkları sütunların yarısını 

medayihi seniyyeye, şükran, du
aya hasretmek mecburiyetinde 

idiler ... İçinde yaşanılan cehcn· 
nemi cennet gülzarı göstermek 
için müdahin kalemler biribirile 
yarışırlardı. him, tikir adamı 
memleket haini demekti ... Zabi· 
tanın nezareti altında yaşardı. 
Ufak bir vak'a hudusunda en 
evvel bunlar tevkıf olunurlardı. 

Sansör gazetel ... rc yazdutmaı. 
Hafıyeler halkı deılleşmiye bı-

lki sab1k meb'ıısııtl 
ismi mi geçiyor~;.ı 

Ankara, 26 (Telefon) - hl' 
cemiyet teşkili ittihamile 111'1 yb 
kemeleri yapılacak olan '~ ... 
Saidin oğlu Salahattinın 9 at b'" 
daşı meyanında iki sabık ıııe k
usun da bulunduğu söylenıoe 
tedir. 

Cemal Hüsnü B· 
Devlet bankası n1üdiiri 

nıü olacak? 
Ankara, 26 (Telefon) - Def' 

let bankası umum müdürl~ 
Maarif vekili Cemal HüanU 
yin getirileceği kuvvetle ,af' 
nıyor. 

- ---
Kitap, gazete 

Postanele; abone k•f 
dedecekler 

Ankara, 26 (Telefon) - pcl 
tanelerin gazete ve kit•~ 
abone kaydi hakkında hUk~.~ 
ten meclise bir layiha verll""" 
dahiliye encümeninde kabul ~ 
muştur. Layiha meclisten 
devrede çıkacaktır. 

M. Tüberkin 
Sular müaürlüğün• 

tayin olunacak 
Ankara, 26 (Telefon) - ,~ 

fıa sular umum müJürlüg ·ne~~ 
çenlerde memleketimizde tell"" 

katta bulunan Holandah su ~ 
tehassısı M. Tüberkinin t~ 
mukarrerdir. Sular umum ~df' 
rü Fehmi Bey şirketler 111u 
olacaktır. 

Tağşiş layihası ~ 
Ankara, 26 ( Telefon ) _.. .:lıl 

tısat vekaleti meclise altı li:d-' 
sevketmek üzeredir. Bunla dıl• 
biri ihracatı tağşiş layihası~ 
Bu layiha heyeti vekilede t~ 
edilmiş ve ancak ceza kıs J.d' 
tesbiti için layihanın bir de e' 
liye vekAletine gönderilıneSİ tdl' 
sip olunmuştur. Harice g60 -"' 

· tA 
rilen malları ve mahsuller• bit. 
. .. d 1 • l t•t şış e en ere agır ceza ar 

edilecektir. 

ı oo bın lira ''erP" ~ 
Ankara, 26 (Telefon) _. ti 

kara defterdarlığı tayyare ':,.t 
yetinden yüz bin lira "er 
vergisi iste nektedir. I' 
rakmaz, hükumetin er cP tOiO 
gizJi hastalıklar gibi üstü örfttl" 
cereyan eder, Türkler bur~,ı 
nın dibinde olan biten I"" 
haberlerini ancak Avrupa 
telerinde:ı alabilirlerdi. b~ 

Yetişecek istidatlı gençler.-"' 
mal camal fikirJi kab• el ' 
adamların idareleri altıP 8 

dirilirdi. ,otar 
Bugün o zamanın soYıuı' ıatl• 

ğundan kalma iratlar. par~ f/f 
geçinenler mallannın rlleş dih,. 
hak iki ımıt~sarr~fı~rı k: -" 
o!madıf(mı bılmel dırler.. ndJ# 

.. çları 
lak istidatlarının l<aza~ bii"'" 
menedi.en n;uhaı rirlerın, ohJ'llttl, 
lerinin ibrazına müsaade .

1
.f1111 

yan san'at~arların ... ~:"
1

,u~ 
cinayet sayılaı ak suru 
süründUr~.enlcıi. dir · /i I 

(Hı mt. 
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..., Şehremini cevap ver."yor l 
Cemil Paşaya, Taksim meydanı 
tnünekkitlerine ve diğerlerine 
tsbak Şehrenıini yerenı hastanesi ve eknıek 

nıeseleleri hakkındaki sözleri ile Aluhittin 
Beyi hayli kızdırmış gözükrnektedir 

Eski şehreminlerinden Cemil 
1'~• ~vvelki gün verem hasta
ıı, . 1 l . h •t, ahırlar, fırmlar mese e erı 
t •kkrnda beyanatta luluıımuş-
ll. Cemil paşa ezcümle şunlau 

'6)1tnıektedir : 
··o n beş sene evvel Sultan 

~et-at zamanında Emanet verem 
rt•nesi yapılmak üzre ~işli 
tanıvay garajı yanında 40,000 

dannmlük cesim bir arsa almıştı. 
Bu arsa verenı ı.... .. urrreiFfçfn 

çok mu...,.a "'bır yerdir. Emanetin 
elinde böyle gtiıel bir arsl. var
ken bütçeaine elli bin lira ko
Y•uk arsa ajmalt hevesine düş
mesini anlıyamıyorum. 

Bizde fırınlar berbat bir hal
:~dir. Şek l en iptidai bir !fekil

ır. Emanet asri ahır inşasından 

:v~el ~~lka temiz ekmek yedirse 
ya .a ıyı yapmış olur. Şehrin üç 
e~~de asri üç fırın açmalıdır.,, 

iln b'ı h . . . h inin· M r mu arrırımıze şe re-
~ey~ Uhittin Bey bu beyanata 
aöyJ p ~e!\(H etmek üzere şunları 

en.ıştıt>. 
u • 

n.ı: -ŞErbabı ihtisasın kanaatine 
e.vrc · l' t . ış ıdeki arsada verem has-
arıesı t . . . 

feln1· es1s1 sıhhi şeraıte uygun 
b •Yor. Tavsiye olunan diğer 
,;:uS'tta gelince, kendi zamanı 

anet ve , l' ı . d \tüc d mes u ıyetıenn e 
u a g t" . rilc .. e ırmtş olmaları göste-

tdc~ .:~z~ma bir deHli fili teşkil 
t- ı ırdı. Sözle iş yürümez. 

•uanet · d" k bund şım ıye adar ve 
la an sonra daha uzun zaman
-. r d bugün bize rehberlik iddia-
i .. ~ ~ bulunanların yaptıkları 
,. trın b d ı. . b ad e e ını ve orçlarmı 
C1tklllckle meşguldür ve ola
tek~ır. Emanetin herhangi bir 
~l ıf twarhma hiç bir salahiyeti 
d~dıgını söylemeği zait adde
lt •lb. Sermaye ıçın ekmek fi
ııo1k1~ın kırk para yükseltilmesi 
ile taı nazarı bugünün rejimi
' •ala uygun olmadığını da 
•t1ıd·1 1 erine hatırlatmak lazımdır. 

\ıo! 1:-ıh~im mevdanı işi 
11~:/' 11tkili ve Şelırtmini Muhittin 

e1ı şu mektupları aldık : 

be~ ~aksim meydanına ve diğer 
llb e~ıye şubelerine ait başlan· 
.._ lf •tlerin bir an evvel bitiril
"""C.i •• f, li ıç.111 gösterilen gayret ve 
o)' Ycbn şehrimizde toplanacak 
ı;n beynelmilel Turing kulüp
i~ kongresi azasına bir cemile 

ted~?~ matuf ve hüsnü kabul 
t,b)c· ınnden ibaret olduğu 
da ık olunmayan bir menba
b, 1\ nıatbuata ak.!ettirilmiş ve 

"•~ l•ıeteler de hakikate te-
k etmeyen bu havadisi ken-

dilcri için şayanı istifade bir 
kenkit vesilesi ittihaz ederek bu 
mesainin münhasıran ecanibe 
bir gösteriş ve caka mahiyetin· 
de oldu~ u ve halka hizmet 

1 
emelinden uzak bulunduğu tar
zında neşriyata germi verilmiştir. 

Ecnebi seyyahların memleke
timiıe celbini temin için her 
nevi vesait ve faaliyete teves
sül etmenin ve memleketimızi 
mümküu olahildiği kadar iyi ve 
güzel göstermeğe çalıımauın 
çok meşru ve çok güzel bir şey 
olduğunda kimsenin tereddüt 
etmesi caiz değildir. Maamafih 
gerek Taksım meydanı ve gerek 
Yalova yoJlan ve şaire üzerindeki 
faa iyetin ecnebi zevata oldu
ğu kadar daha fada memle-
kete, ve halka . kiymet oldu-
ğunu şehremaneti ve vilayet 
işlerinde en sahibi salahiyet 
söz sahibi sıfatile muhterem 
halka alenen ilan ve beyan 
eylerim.,, 

Herkesin bilmeğe mecbur 
olmadığı bir takım sebeplerle 
bazı işlerde vaki olan teahhuru 
telafi için sepkeden msaiyi bile 
tenkit fır~atı sayarak halkımıı.ın 
pek muhterem olan izzeti nefs 
ve şerefıni rencide edecek suret 
ve şekillerde neşriyat yapuıak 

şayanı teessür ve teessüf görül

müştilr. 
Şehre min ve vali vekili 

Huhiftin 

Seyr:ilseter cezaları 
Politika gazetesinin 2 m ıyıs 

tarih ve 162 nnmaralı nushasm
da şoförlere ceza tertip etme
diğinden dolayı bir seyrüsefer 
memurunun evvela maaCjı kesil
mek sonra da kaydı ~erkin edil
mek suretile tecziye edildiği 
neşredilmişsede keyfiyet tema
men hakikate muhaliftir. Tek~ 
zibini rica ederim. 

Şehremim 
Huhittin 

· J uring ~uıop ~onuresi 
Hatlnıat c.emiveti bir vemt:k 

ı e bir suvare verecek 
29 mayıs perşembe günü şeh

rimizde başhyarak 5 haziranda 
hitam bulacak olan beynelmilel 
Turing kulüpleri ittihadının kon
gresine iştirak etmek üzere 36 
memleketten murahhas gelecek
tir. Evvelce de yazdığımız gibi 
2 haziranda murahhaslar şerefi
ne Boğaziçinde yapılacak olan 
deniz gezintisinden sonra akşam 
Tarabya Tokatliyan otelinde 

Eczacılar 
E .. ~er dikkat etıncselcı· 
doktorlar her gün adanı 

mı öldürecekler? 
Sıhhive müdiiı:ü bu iddiava 

mukabele edivor 

kirlerini söyli
yerek tahdidi 
muvafık buldu· 

llhiJ•e mü .tir.ı ğunu, fakat tat-
Ali Rıza B. bikatta bir çok 

yanlışhklar, hak
sızlıklar yapıldığını ve bunun 
milli servete büyük bir darbe 
olduğunu söylemekte ve «niçin 
seddedilecek eczanelere bir sene 
evvel haber verilmedi, eğer 
haber verilseydi seddedilecek ' 
eczane işlerini tasfiye eder, za
rarın önüne geçerdi, haydi bu 
yapılmadı, kapanan ecz.andcr
deki ilaçların ipka edilen ecza
nelere devri teınin edilemez mi 
idi?,, diye sormaktadır. 

Bundan başka bu zat Çarşı 
kapı ile Fatih arasında 5 ec.za
neye mukabil ÇJ.rşıkapıdan Sir
keciye kadar 2 eczane bırakıl
masım gayri tabii bulmakta ve 
Beyoğlunda büyük bir Türk ec
zanesinin sebepsiz seddedilmiş 
olmasmdan şi ayet dmektedir. 
hımail Saı t Bey son söz olarak 
divor ki: 

11 
- Ecıacı deyip geçmemeli. 

Eğer eczacılar olmasaydı baıı 
doktorların yazdıkları reçeteler
!e her gün bir adam öldürüliirdü.,, 
lsmail Sait Beyin sözleri hak
kında ne düşündüğünü öğren· 
mek üzere dün bir muharririmiz 
Sıhhiye miidürü Ali Rıza Beyi 
ziyaret etmiştir. 

Ali Rıza Bey muharririmize 
şunları söylemiş ir: 

- Bu yeizıyı okumadım. Vak
tile eczanelerin tahdidi zama
nında bir çok eczacılar bundan 
şikayet etmişler, şikayetler Milkt 

Meclis;ne bile intikal etmiş, meclis 
meseleyi tetktk etmiş, tahdidin 
esas itibarile muvaf,k olduğunu 
ve tatbikin de yolunda yepıldı
ğıl?ı t t: sbit etmiş, şikayetleri 
muhik bulmam1ştı. Artık bundan 
sonra tahdit hakkında ne dene· 
bilir? 

Doktorların adam öldürmeleri 
meselesine gelince: hiç böyle ~ey 
mi olur? Doktor reçeteyi yazar 
belki bnan ilaçların miktarında 
sehvedebilir. Eczacı kodekse 
bakarak bu sehiv hakkında 
doktorun nazarı dikkatini celb· 
eder. Eczacı reçetede en küçük 
bir tadil yapamaz ki ölümde 
kurtarmak filan mev:ıuu bahis ol-
sun.» 

İkranıiye kazanmak 
istivenJer 

"' 
26-5-1930 tarihinde 2-2,30 

arasında Y edikule-Sirkeci tram
vayında doktorluğa ait bir alet 
çantası zayi ettim. Kim bulursa 
V akıt matbaası idaresine teslimi 
mukabilinde ikramiye verile 
cektir. 

Matbuat cemiyeti tarafından ak~ 
şam yemeği ve parlak bir suva

re verilecektir. 
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Ye n i buz fabrikası 

Fabrikanın inşaatı bitmek 
üzere; tesisata başlanıyor! 
İki buz fabrikası günde 150 ton buz 
çıkaracaklar, bu suretle yakın şehirJere 

sevkiyat bile yapılacaktır. 

Yeni buz / abrikıuı 

Sabah refiklerimizden bazı
ları birkaç gün evvel 

Emanetin yeniden yaptıracağı 
buz fabrikası inşaahnm bu se
nelik teehhür ettiğini yazmışlardı. 
Bizim aldığımız mali'ımata göre 
Emanet meclisi idaresi fabrikanın 
arsaıını tasvip etmiş inşaata başlan
mış, hatta binanın bitmesine az 
birşey kalmıştır. Yeni yapılan 
bina iki ktsımdan mürekkep 
olacak ve son sistem tesisat 
sayesinde günde 75 ton buz 
~ıkaracaktır. 

Elyevm mevcut olan buz fab
rikası da günde 75 ton buz 
imal etmektedir. 

Bu suretle yevmiye 150 ton 
buz imali miimkün olacaktır ki 
bu miktar lstan}:>Ulun ihtiyacını 
temin ettikten başka yakın şe
hirlere ufak mikyasta ihracatta 
yaoılabilecektir . . 

fstanbul günde azami 110-115 
ton buz istihlak etmektedir. 

Yeni yapılacak fabrika için 
lizım olan bütün makineler gel
miş ve depo edilmiştir. Fabrika 
binasının in,aab ikmal edildikten 
sonra tesisata aüratle başlana
cakbr. 

Yeni fabrika A vrupada bulu
nan bütün buz fabrikaları kadar 
mükemmel ve seri olacaktır. 

Geçen sene ıehrin birçok yer
lerinde buz olmadığından şika
yet edilmesi dolayısile fabrika 
heyeti tarafından yapılan ani bir 
teftit esnasmda bayiltrin a~ı)ö~ 
lannda külliyetli milffilraa ııs f 
bulunmuştu. Alakadarlar o za
man buna sebep olarak İstan
bulda buz yapmak ve satmak 
Şehremanetine ait bir hak oldu
ğu için ellerindeki vesaitten is
tifade edemiyen bazı kimselerin 
bayilerle uyuşmasını bulmuşlardı. 
Bu sene buna da meydan veril
memesi için lazım gelen tedbir· 
ler alınmıştır. 

Hastalıklı berberler mi var? 

Cemiyet reisi Emanetin 
alakasızlığından müşteki! 
Zabıtai belediye hiç bir berberden sihhat 
cüzdanı sormamakta, halkın hayatı tehlike 

" ile karşı karşıya bırakılmaktadır 

Birkaç günden beri berber· 
lerin cerri ·rt'erinden mem· 

nun olmadı l 1 • •ı :! hatta fcsh 

edilmesini is
tedikleri hak
kında gazete
lerde bazı neş
riyata tesadüf 
edilmektedir. 

Berberler bu 
arada müaye
nei sıhhiye 
cilzdanları n ı n 
cemiyet tara
fından tevzi 
edilmesi yü· Bul er:er c.:miyeti 
ziinden zarar reisi .smail Hakkı B. 

gördüklerini, cemiyetin müsmir 
hiç bir iş görmediğini soyli
yorlardı. 

Dün bu hususta berber cemi
yeti reisi İsmail Hakkı Beyin 
fikirlerini sorduk: şunları söyledi. 

Hiç bir ferdin her hangi bir 
cemiyete iza olmasma kanunen 
mecburiyet yoktur. 

Yalnız ber.berlerin cemiyete 
olan alakalarını artırmak. için 

evvelce Şehremaneti tarafından 
verilmekte olan sthhi muayene 
cüzdanlarım cemiyetin tevzi 
etmeleri kararlaştırılmıştı. Bu u
sul 1928 senesinde mevkii tat· 
bika konmuştur. O vakittenberi 
devam etmektedir. 

Cemiyete kayıtlı her berber 
cüzdanını almıya geldiği zamar 
kendisine zimmetinde kalan ta
ahhücatı şehriyesi de istenmekte 

idi. Vaki olan müracaatlar üzerine 
yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzre bu borçlar affedildi.I 

Geçen !ene bu suretle cP.mi .. 
yet kasasında mevcut olması la
zım gelen 600 liraya yakın bir 
meblağ temin edilememiştir . 

Eğer bu meblağ berberler ce· 
miyeti muhasebesi tarafmdan 
tahsil edilebilseydi tabiatilc teş· 
kHit ve yardım çok başka ola-

caktı. . 
Mektep mes'elesine gelince: Bu 

mes' ele ile çok yakından alaka
dar olmaktayız. Çünkü dünyanın 
her medeni şehrinde berberli ğe 
ait bir değil mütaaddit mektep-
ler ve kurslar vardır. 

[ Altearafı 4 uncu -.ayıfamwladır 1 
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Hastalıklı berber- C t"DD• f ~~~ • 

Türkiyede tayyareciliğin istikbali 
f stanbul tarikile Ankaraya 
gelip birkaç gün kaldıktan 

sonra bugün avdet eden Ame
rika tayyarecileri burada büyük 
bir tesir ve alaka uyandırmıştır. 

Bu tesir ve alaka, bilhassa 
binbaşı Doltil gibi cihan tayya
recilik aleminde seçilmiş bir si
ma olan mahir bir tayyarecinin 
adeta harikayı andırır surette 
yaptığı tecrübe hareketlerinden 
mUtevellittir. 

Binbaşı ( Doltil) in tayyaresi 
iki gün Ankara şehri üzerinde 
ve civarında birçok defalar uçtu. 
Bu uçuşlar esnasında bazen tay
yare göze görünmez derecede 
havaya yükseldikten sonra sanki 
bozulmuş da sukut edermiş gibi 
amudi bir tekilde ve büyUk bir 
anratle yerlere kadar anıyor, 
herkes 41aman tayyare yere çar
pacak, parçalanacak t » derken 
birdenbire duruyordu, sonra tek-

rar havalanıyor,yükseliyor,bu defa 
yine büyük bir süratle havaya 
çıkınca sanki birçoğunun elinde 
çevirdiği büyük bir fınldak gibi 
birkaç defa dönüyor, takla atı
yor ve uzaklaşıyordu. Bazen 
tayyare şehrin Ustilne doğru 

inerek sanki binaların çatılarma 
temas eder gibi yakından geçi
yordu, bu vaziyette tayyarenin 
geçişini görenler «aman tayyare 
timdi kiremitlere çarpacak, müt
hiş bir kaza olacak » diye içle
rinden korkuyorlardı. 

Halbuki bu hareketler tesadü
fi olan şeyler değildi. Tayyare
cinio büyük bir maharetle idare 
ettiği manevralar idi. Bu maha· 
ret Amerika tayyarecisinde o 
kaaa tekemmül etmiştir ki onun 
i ~ i 1 tayyaresini dümdüz sevk 
ve idare ettiği kadar havada 
tayyaresini başaşağı çevirerek 
tersine, yahut yan tarafa çevi
rerek iğri birvazi>•ette uçuyordu. 

Binaenaleyh Amerika tayya
recilerinin Ankarada yaptıkları 

mahirane manevralar tayyareci
liğin terakkisinden ziyade istik· 
halde namzet olduğu inkişaf ka
biliyetini göstermesi itibarile da
ha ziyede şayanı dikkattir. 

Ben Amerika tayyarecisinin 
bu mahirane manevralarım ha<l 
vada seyrederken ismet Paşa 
biikümetinin hazırladığı iktısadi 
programı daha yeni okumuş bu
lunuyordum. Tayyarecilikten a· 
zami derecede memleketin iktı· 
saden istifade edebiloıesi için 
bu programa konmuş olan küçük 

Yorun a11r o ·· 1' 

v J..\ · r 
2ı .MA YJS, 1880 

··-.... ··--·-·············-·······-··· .. -·--······ 
Omuzunda bir torba 

olduQu halde evvelisi ge
ce Keragürnrük cıvarında 
iki nefer zabt;ye tsrafın
dan derdest olunan bir 
aarik Eski Atikalipafa 
merkezinden her nasılsa 
firar ederek dordest için 
t11kip olunmuş isede se
kiz, on el tebanoe etı p 
firar eyledi0i i'idi lmiştir. 

Merkeze getit'ilen bir 
serikin üzeri taharri 
olunamaması ve o suretle 
firara mahal bulması cayi 
taaocüptür. 

11 

ve fakat mühim bir hkrayı ha
tırladım. 

Bahsettiğim fıkra programın 
11 inci maddesindedir. Bu mad· 
de şu suretle yazılmıştır: "Tür· 
kiye coğrafi vaziyeti itibarile 
karadan, denizden ve havadan 
büyük bir iltisak sahasıdır. Bu 
sebeple transit muamelatı mil
letimiz için hususi bir maişet 
ve servet vasıtasıdır. Kolaylık 
gösteren vasıtalar, idare ve güm
rfik tedbirleri ile transit teşvik 
edilmek lazımdır.,, 

Şimdiye kadar iktısadiyat 

sahasmda transit muamelatı 
d«-nince yalnız deniz ve kara tran
ısitleri hatıra gelirdi. Görülüyor ki 
ikhsadi porgramımız buna bir de 
hava transiti ilive etmiştir ve 
hava transitinin ehemmiyetini 
diğer deniz ve kara transitle
rinden aşağıya tutmamıştır. 

Hakikati halde tayyareciliğin 

istikbali itibarile Türkiye için 
hava transiti bir gün gelecek, 
kara ve deniz transitlerinden 
daha ziyade ehemmiyet kesbe
decektir. Vaktile İstanbul ve 
Anadolu garp memleketleri ile 
Hindistan yolu üzerinde geniş 
ve uzun bir transit memleketi 
idi. Memleketimizin o zamanlara 
ait zenginliği, refahı bili dillere 
bir dastandır. Süveyiş kanalı 
açıldıktan sonra Türk eli bu 
tarihi vaziyetini kaybetmiştir 
ve ondan sonra iktısaden müş
ıkülata dütmüştür. Trabzon ile 
lran arasında transit nakliyatı da 
vesaitsizlik yüzünden bugün ka
ybolmuş gibidir. 

Kala kala elimizde boğazlara 
münhasır bir transit mmtakası 

kalmıştır. Bu da Rusyanın garp 
aleminden iktisadi tecerrüdü ne
ticesi olarak kıymetini çok zayi 
etmiştir. Fakat şimdi hava yol
ları iktısadiyat faaliyetlerine açı
lırken Türkiye için yeni bir tran· 
sit sahası meydana çıkıyor. Bu 
transit sabası garp memleketleri 
ile Suriye, Irak, Iran, Hindistan 
ve orta Asya ve şarki Asya ara
sında memleketimizin bir iltisak 
vasıtası olmasıdır. 

Bugün tayyarecilik bundan 
yüz sene evvelki şimendiferciliğe 
çok benzer; şimendifercilik yüz 
sene ıçinde nasd terakki etmiş 
ise istikbalde tayyarecilik de o 
nisbe'tte inkişaf edecek ve o 
zaman herkes seyahat ve nak
liyat vasıtası olarak hava vesa
itini tercih etmeğe başlıyacakbr. 
işte o zaman memleketimizin 
beynelmilel cografi vaziyeti 
hava transiti noktai nazarından 
ehemmiyet peyda edecektir. 

Binaenaleyh hava transiti 
noktasından bugünkü vesaitin 
temin edecc:ğini ihtiyaç nisbe
t inde istikbal için hazırlamamız 
lazım gelir. Bunun için yapıla

cak şey daha şimdiden memle
ketimizin hava yollarından tay
yare ile istifade çarcierıni ara
maktır. Tayyareciiiğin b:ıgünkü 

eıkaline göre memleketlmizde 
hava transiti tesisi jmkanlarını 
tetkik ve teşvik etmektir. 

Tayyare cemiyeti teşekkül et
tiği zaman beklediğimiz şeyler
den biri memleketimizde sivil 
t ayyareciliğin teessüsü hususunda 
r ıb erlik etmesi idi. Hiç olmaz-
ba Ankara ile lstanbul gibi mil-

lermi var? ~~~~ f.elıaYilf"f!.. 
Üst tarafı 3 üncü sayıb'llızdadır 
Hatta Viyanada bu hususta 

yeni ihtiralar temin için 35 mu-
tahassıs hummalı bir faaliyetle 
çalışmaktadır. 

Bizde ise maateessOf tariht za
manlardan kalma eski usul cari-

dir. Cemiyet buna mani olmak 
üzere mektep açb. Fakat vari
dabm yalnız aza11ndan temin 
etmek mecburiyetinde olan ce
miyet müntesiplerinin taabhlldatım 
ifa etmeleri yüzünden mali mü
zayıka içinde fazla bir ıey yap
mağa kendisinde kudret göre
medi. 

Burada şunu da s6ylemeyi lü
zumlu görüyorum ki ıehremaneti 
bizimle lazım geldiği gibi ala
kadar olmamaktadır. Bu gtın 

lstanbulda icrayı san' at eden 

berberlerin ekseriyetinin elinde 
sıbht muayene cüzdanı yoktur. 

Zabitai belediye bunlan kon
trol etmek şöyle dursun bizim 
vaki olan müracaatlanmw bile 
nazan dikkate almamaktadır. 

Halbuki memleketin sıhhatı ile 
alakadar olan bu mesele biç 
ihmale gelmez zannediyoruz. 
Çünkü bir berber müşterisine 

en korkunç hastelıklan aıılıya 
bilir. Buna mani olmak için bi-
zim elimizde hiç bir kuvvet yok

tur. Sözümü bitirirken ıunu 
sorayım. Cemiyebn yardım et· 

mediğinden şikayet eden ber
berler acaba şehri taahhütlerini 
ifa etmiş midirler? 

Bir istifa 
Aldığımız mektuptur: Maliye 

vekili Saracoğlu Şükrü Beye
fendi Hazretlerile bu dakikaya 
kadar vekili olduğum Arif Oruç 

bey meyanesinde tehaddüs eden 
ve 25 mayıs 930 tarihinde An

kara aslıye ceza mahkemesinde 
cereyan eden davanın muhake
mesi esnasında tarafımdan kı· 

raat edilen ve aynen zapta ge
çen izahnamenin 26 tarihli ga-
zetesinde noksan bir tekilde 
yazılmasını ve Maliye Vekili 
Beyin mahkemeye gelmemele-
rine rağmep mahkeme huzuruna 
gelmit gibi gösterilmesi kabi-
linden vaki netriyab adli mes
leğime mugayir gördüğümden 

ve baro meclisi inzıbab huzu· 
runda ahtuıda kalacağıma etti-

ğim yemin icabına mllnafi bul· 
duğumdan Arif Oruç ·Beyin ve 
arkadatı Şemsettin Beyin vekl· 

letinden istifa ettiğimi ve key· 
fiyeti kendilerine de bildirdiğimi 
gördüğüm Uizum üzerine ane
derim efendim. 

Rvukat Nuri 

him merkezlerimiz arasında tay
yare postaları işletmeğe imkan 
bulmak arzu ediliyordu. 

ltiraf etmel.yiz ki Tayyare ce
miyeti ~sash teşebbüslerinde 
çok muvaffak olmakla bera
ber memleketimizde sivil tayya
reciliğin inkişafı hususunda bek
lediklerimiz henüz tahakkuk 
edememiıbr. Bununla beraber 
bu hususta çok kuvvetli olan 
ümitlerimiz sönmÜf değildir. Bil
ikis yukarıda kayt ve İfaret 
ettiğimiz veçhile iktısadi pro
gramda bile bava transitine mü
him bir mevki verilmif olmaaı 

5 

Muharriri: Ömer R•~8 

Onların istediği imaill 
Büsbütün başka bir adamdı, onun 

haram dediği haram, helal 
dediği helaldı. 
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Huan bu kaleyi ele geçir- Melik ıahın bu oğlu ~ 
dikten ıonra kuvvetlenmit ve kendi payitahbna yakıll bil 
asıl proğramım icraya imkin Şahdur kalesinden bqlıy~ _., 
bulmUf ise de, lsmaililik alemi kaleyi bizzat muhasara e ,, 
henüz onun eline geçmemişti. İsmaililer kalelerin _ içlıı~~..ııı( 
Bu taraftaki fsmaililer, daha kalmak tehlikesile brfll""" 
İafahan kalesinde bulunan Ah- lardı. _ .Ht!-
met ibni Attaıa tabi bulunu- ~ ..... 
yordu. Bunlar bu fellketten ; 

mak için hileye mur•~' _..-
İbn i Attaş ~ .. başka çare bulmayarak '"':.at 

lsmallilerin Irandaki merkezi Mehmedin ordusundaki ~~ 
lspahana yakın olan Şahdür lerden bir fetva istemişlerdi- J1' 
kalesi idi. Burada hükümran 
olan İbni Attaı rastgele her )arın sorduklan ıudur. ~ 

"Allaha inanan ve ~.; 
tarafa saldınyor, her yeri yağma taplannı ve peygamberleri" ~ 
ediyordu. Ehali onun şerrinden tanıyan, ahirete iman ed~ 
kurtulmak için ona vergi vermeyi Hazreti Muhammedin gtP.J.ıı 
kabul etmişler ve bununla kur- rıd 
tulmayı cana minnet bilmitlerdi. her şeyi kabul eden, ')J 

Bunlann bu sıralarda bu ka- imam hakkında batk&W"'..i 
aynlanlara, yapılacak m,.J 

dar şimarmalannın sebebi Melik- lf"~ 
nedir ? Bunlann taatuıı ;,J ıah oğullarının saltanat kavga-
ve kendilerini himaye 

aına gİritmeleri idi. 
lbni Attaş Şahdur kalesinden ilzam gelmez mi.?,, (BiJ,I 

istediği gibi her kesi asıp kesi· 
yorken Hasan Sabbah ta All-

mutta yerleşmİf ve ayni hattı • k • d 
hareketi takibe başlamış bulu- 1 1 ava 
nuyordu. Melilqab zamanında 

vezir Nizamül MUlk, Hasanın b~ 
Alimutu istilA ettiğini haber Doyçe Oryant V"J, 
aldıktan sonra buraya asker gön- müdürü neler anla~fffı 
dererek kaleyi muhasara etmiş, 
fakat Hasanın fedailerinden Ni- Maliye tarafından ~ 
zamı öldürdüğünden muhasara da ticaret mahkemesinde ~ 
nihayet bulmuştu. Oryant Bank aleyhine yDI ;/ 

Melikıahın oğullarmdan Berk- liralık bir alacak davası ~ 
yaruk bir aralık 494 te kardeıi dığını ve buna mukabil ~ 
Mehmedi mağlup ettikten sonra tarafından da Ankara ~,.,P 
İsmaililerle uğraşmak mecburiye- mahkemesinde Maliye ~~ 
tini hissetmişti. Bir taraftan, Is- aleyhine 400 bin liralık bit f 
maililerin yalnız kardeıi Mehme- açıldığım dünkü aayımızd• 
din ricaline musallat olmaları mııtık. ~ 
ve onun adamlarına dokunmama-

Dün bu hususta .'':J 
ları onun aleyhinde fUpbeler ttıY.'~: 
uyandırmış, her kes onun lsmai- almak üzere müracaat e ~· 
lilerle birleştiğine zahip olmuş, banka idaresi şunları söyle~ _ _.J 
diğer taraftan onun askerleri - Bizim hükumetle ~· 
arasında bu mezhebin intişan biç bir dargınlık çıkaı~ 
onun gözünü korkutmuştu. Yalnız harbi umumideJI t 4f 

Onun için Berkyaruk, kardeşi- devam eden birçok hes•~ ""' 
nin kazandığı muvaffakıyeti fırsat layısile Maliye Veklleti .ile;;:_,, 
bilerek lsmaililere karşı hareket ka arasında bir noktai ~ 

etmiftir. iiiiiiiilllllllilllllllll ihtilafı hasıl olmuıtur. su ~ 
lsmaililer her yerde takip edi- telif dütüncelerden baO~ 

lerek ele geçenler öldOrülmüt doğru olduğunu anlamak ,-e'f' 
ve birkaç kaleleri tahrip edil- dile hilkümet ve biz mab1' 
mişti. k 

k d b 
müracaat etti • ,, 

lki ar eşin tekrar har ile 
meşgul olmaları için bu takibat 
sekteye uğramış, faka 500 se
nesinde sultan Mehmet bu taki
batı şiddetle tdame etmişti. 

ümitlerimizi takviye eden sebep
lerdendir. Eğer ahval ve şerait 
müsait olursa memleketimize 
karıı bitaraf vaziyetleri itibarile 
Amerikalıların tayyarecilik ale
mindeki tecrübelerinden kelay
hkla istifade edilebilir ve öyle 
zannediyoruz ki memleketimizin 
beynelmilel hava nakl1yatı nok
tasından haiz olduğu hususi 
mevki hasebile kendi memleke
timiz dahilinde hava nakliyatı 
işlerini sühuletle tanzim etmek 
kabil olabilir. 

Mayıs 
zrı:: 1930 

• 19.'4 
Gtmqin Jotu~u: 4,34 - bo/11' •• 191 
Ayın cJotulu : 3.49 - btl/ll' • ~ 

Namaz .,akitleri ,..., .. 
:Sabah Ôfle lkındı Altfa"' ıı;Jt 

2.39 12,l ı 16,09 ıı,30 

t 
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C .. v AK ı -r .. ı N s EH 1 R HA aER LER• 1 Bursa ağır ceza mahkemesinde 
Vua ıı d 

....,,, yette: Ad ye e S b k .. t•k H·k B dünkü 
a ~azanç vergisi Vali en yakın viiayet merkezi msh- m~hake%:sJ:~~k m~ı:ı.:ıizaİıat verdi 
azıranda tahsil edilecek ' . d h k d · ı k 
~y~:.:~:~.k-=.:~~:~i~.:::~ kemesın e mu a eme e ı ece 

Yatı ikmal edilmiştir. hl J d · dd ' 
doı ~ı ticarethanelerin kaparıtınası Muhittin B. , ma <emeye ge me ı. Mü eı 

•YtsıJe kazanç verğisinin geçen senelere umumiliğin bir itirazı ve üçüncü cezanın 
~betle ~ks!leceğ:i zannediliyor~u. Hal- bu husustaki kararı okundu 
eh 1 cksıklığin tahmin edildigı kadar 
~~iyet]J olmadığı l meydana çık-

M. Holştat 
Stokholmden hareket etti, 

fehrimize geliyor 
A.1~1lhtcUt mübadele ?i~raf. azasının 
... lJCtraya davet edilmesı u.zerıne mezu-
~eıı Stokholmde bulunan M.! Holştat 25 

•rıs Pazar günü Jstanbula harekt etmiş-
tir. M. Holştat 30 mayısta lstanbula 
~trck nıüzalcerata iştirak etmek üzere 

kıraya gidececektir. 

Io~ntliyaneDıeselesi 
Otelin mahlul olup ol
llladzgz tahkik ~~iliyo_r. 
~ l'okatliyan otelinin vazıyetı ganp bır 

~il a1ınııtır: 
ı,._ ~tifus kaydı otelin vakıfı Kirkor Ça
. "'?•ııın vefat ettiğini polis tahkikan 

:e ll:ı~ınailcyhin bugün Avrupada hu-
tldugunu göstermektedir. 
Munıaileyhin vefaa tahakkuk ederse 

oteJtn nıahlıll olduğu tezahür edecektir. 

h ~~IAki metruke idaresi bu karışık işin 
•Ilı ıçin mumaileyhin musaddak bir 

l'es ... • · . 1 . 
•uını ıstem ~tır. 

Dilenciler 
l{amyonlarla toplat-

tırılacak 
" Vat vekili ve Şehremini Mu
h 'ttin B. dün öğleyin vilayetten 
~rnanete giderken cadde üze
tınde aptes bozan ve yere u-
1~nar~k uyuyan bir dilenci 
f;r~li,tür. Bu hal karşısında 

ulıittin Bey dilencileri topla-

~;a nıenıur poJis ve zabıtai be

b~h?~ °benıurlarına şiddetli ten
tir A a . ulunulmasını emretmiş-

• Ynı tanıaoda Emanet kam
~~nl~rından birinin daha dilen
~ ~rı toplıyan teşkilata verilme-

•ını de ·o··yı . t• .. emış ır. 

7soo komünist 
P:ıi.ate nümayiş yaptı 
ld aria, 25 (A.A) - Commune 

"1e •• b . sının yıl d~nilmü münase-
ttile k - . ti b. . ) omunıs er ır nümayış 

lt~~°!lf~rdır. Bu nümayişe 7500 
ıe!i 1!tırak etmittir. Tevkif edi, 

tnn adedi 150 dir. 
ee 

M. Meclisinde 
'1 Alllcua, 25 (Telefon) - Millet 
'1 tcliaiııin bugilııkü içtimaında 
~endis mektebi, Ankara şehri 
~ llıüdlhiyeti 930 bütçelerile 
t'ii) lbeb 'ualann masuniyeti teş
~ elerinin rePi talebinin devre 
tıı -. taliki hakkındaki muhtelit 
~en mazbatası babul edil-

m~en~eRye JOSIHSI 
S. sefain 1 müdürü 
~ MlBlrdan geldi 

Sulh ceza mahkemeJi, a e 1 i 5 aldhivet kararı vt:rdı' 

Şoför Ahmet Hamdi Ef · ta~a: 
fından vali vekili ve şehremını 
Muhittin B. aleyhine açılan to· 
kat davasının rü'yetine dün sa· 
bah Beyoğlu ikinci sulh ceza 
mahkemesinde devam olunmuş· 

tur. 
Hakim, ilk celsede mahkeme

ye gelmiyen Muhittin B. in zor· 
la getirilmesine karar vermiştir. 
Muhittin B. dünkü ikinci ceJse· 
de de mahkemede yoktu. Ve
killeri Necati ve Ramiz B. ler 
gelmişlerdi. Şoför Hamdi Ef. ve 
vekili Mustafa Hayri B. ha
.zır bulunuyorlardı. 

Hakim, istizah etti: 

- Müekkiliniz nerededir? 
Ramiz B., mahkemenin kararı 

müddei umumiliğe tebliğ edildi
ğini, kendilerinin vaziyetten ha
berdar olmadıklarım söyledi. 

Mahkeme dosyasında bulunan 
müddei umumiliğin bir itirazna
mesi ve üçüncü ceza mahkeme

sinin bu husustaki bir kararı 
okundu. Müddei umumilik itira
zında davadan bahisle bunun 
tetkik ve rü'yeti Beyoğlu ikinci 
sulh ceza mahkemesinin salahi
yeti haricinde bulunduğu kaydile 

mahkemenin muhakemeye devam 
kararanı kanuna uygunsuz bulu
yor, « C. M. U. kanununun 422 
inci maddesinin birinci fıkrası 
sarahatile hükmü ipka e.:lilen 

20 Şubat 1929 tarihli ve 
mülga usulü muhakematı ceza
iye kanunu muvakkatine müzey
yel madde mucibince valile
rin memuriyet vazifelerinden mü

tevellit olmayan ceraimden dola
yı tahtı muhakemeye alınmala
rı lazım geldiği takdirde bulun
dukları vilayet merkezine en 

yakın merkezi vilayet mahakimi 
aidesjnce istintak ve muhakeme
leri icra kılınacağı musarrah ol-

masına ve Muhittin Bey ise is
nat olunan suçu işlediği anda 

biHiil valilik vazifesini ifa et

mekte bulunmasına,, denilerek 
Beyoğlu mahkemesinin verdiği 

karann ref'i isteniliyordu. Üçün
cü ceza, bu itirazı tasvip et
miştir. 

İtirazname ve karar okunduk
tan sonra, davacının vekili Hay· 
ri Bey şöyle demiştir: 

- Müddei umumiliğin talebi 
ve mahkemenin kararı doğru 
olamaz. Doğru olabilirdi eğer 
cürfim vazifei memuriyet esna
sında yapılsa idi. Halbuki böyle 
bir şey yoktur, cürüm vaxife 

idareye bildireceğim. lskcndeıi}e ve 
Portsaitte acenteliğe müteaddit talipler 
çıkmışnr. Bu meyanda ~chrimiz tüccar
larından Ziya B. namında bir Türk de 
vardır. 

Yakında meclisi idaremiz bu teklif
leri tetkikle bir karar verecektir.,, 

haricinde yapdmıştır. Bundan 
başka Muhittin B. asaleten şeb· 
remini ve vekaleten validir. Zik
re~ilen mnddei kanuniye asale· 
vah olanlara aittir. Binaenaleyh 
bu iddia yanlıştır. 

Ramiz Bey - Vali filen vali
di~, .iradei milliye ile nasbedıl
mıştır. Mahkemei aJiyenizin ka
rarını bekliyoruz. 

~ayr~ B: - Muhittin beyin 
~~kıllerı ılk celsede hiç bir 
ıtırazda bulunnıamakla davayı 
kabul etmiş oldular 

Necati bey - Müddei umu
minin kararına tabi olmak la
zımdır • 

Hayri bey - Şehremini, be
lediye, seyrüsefer memuru hepsi 
bir küldür, vali vekili ile valiyi 
birbirinden ayırmak lazımdır. 

Bundan sonra hakim bu hu· 
susta bir karar vermek üzere 
müzakereye çekildi bir müddet , 
müzakereden sonra şu karan 
tebliğ etti: 

« İcabı düşünGldU. Suçlu Mu
hittin beye isnat olunan darp 
ve hakaret hadisesinin suç
lunun vazifei memuriyetinden 
münbais olmadığı müddei vekili 
tarafından iddia olunmasına 
ve işbu hadisenin wkuu 
esnasında suçlunun vali vekili 
saf~tanı haiz bulunınasına ve 
valiler hakkında nıevıu mü-
saa~at ye :ıhkimı. kanuuiyenin 
vah vekıllerıne dahı teşmili emri 
7.aruri ve tabii olmasına mebni 
miilga usulü cezaiye kanunu 
muvakkabnın ınüzeYYcf maddesi 
mucibince suçlunun bulunduğu 
vµayet merkezine en Yakın mer· 
kezi vilayet mahakimi adliyesince 
muhakeme&İ icra olunmak üzere 
tetkiki mahkememizin salahiyeti 
haricinde görülen işbu dava 
evrakının mercii kanunisine sevki 
zımnında müddei umunıiliğe tev· 
düne karar verildi.,, -

Kenan B. 
l\f üddei umumi bugün 
tekrar Ankaraya gidiyor 

Bir kaç gün evvel Ankaradan dönen 
lstanbul müddei umnmisi Kenan B., 
vekaletçe tekrar Ankaraya davet edilmiş
tir. Bugünkü trenle gidecektir. 

Hareketçilerin davası 
"Hareket., gazetesi sebiplerin

den Suat Tahsin ve "Türk Tü
tünleri,, mecmuası sahibi Sait 
B. ler aleyhine Herman Spirer 
tütün şirketi tarafından açılıp 
mahkumiyet kararile neticelenen 
tehdit suretile para istemek da
vasının temyizden nakzen rü'ye
tine dün İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 

Şirketin vekillerı, Suat ve Sait 
B. lerle vekilleri hazır bulunmuş
lar, Temyizin nakız ilamı okun
muştur. Müddei umumi temyizin 

1 
nakza on sebep gösterdiğini, 
bunların bir kısmı varit olduğunu 
bu noktalardan nakza ittiba o-

Vekili f rf an Enıin B. di_yor ki : " AlüekkiJim koy· 
nundaki kağıtları gösterseydi heyetiniz vP

herkes hayretler içinde kalırdı!,, 
Bursa, 26 (Vakıt) - Bugün 

ağır ceza mahkemesinde müs
tantik Hıkmet Beyin temyizden 
nakzen muhakemesine başlandı. 
Evveli temyiz mahkemesinin 
nakız kararnamesi okundu. Bun
da tahkıkat safhalarının başka

lanna bildirilmesinin cezayı müs· 
telıim olup olmadığının düşü

nülmediği noktasından ilk ka
raarın nakzedildiği yazılıyordu. 
Müddei umumi buna ittiba edıl
mesini istedi. 

Hikmet B., gördüğü zaruret 

Yunan takımı 
( Üı.t tarafı 1 ınd sayıfamız~ad•r ] 
Maçta naibi kırali prens Niko

la, başvekil, nazırlar Yunan se- , 
fareti erkim ve binlerce halk 
hazır bulundu. Maç hakemi Yu
gosla vyala M. Ruzicti. Yunanlılar 
mağlubiyetlerini kısmen sahanın 
çimenlik olmasma ve buna alışık 
bulunmadıklarına attediyorlar. -
Koriinıiz ~alnıonııs ı 

Bir Amerikan n1uhabiri 
neler denıiş? 

Amerikalı Tayyarecilere geçenlerde 
Perapalas otelinde verilen bir ziyafette 
"United Press,, lstanbul muhabiri l\ lis 
Rayt Türkçe bir nutuk irat etmiş '\e bu
na baş muhnrririmiz cevap vermişti. 

Muhabir bu nutukta Türkiycde mat
buat nziyecini takdir e(lcn sözler ."öyle
diği halde ahiren bir alman ga7.eteı;ine 
gönderdiği bir tclı~-rafla Türk g:ızetdc
rinin ~ünde 4CO niish:ı satacak bir hale 
geldiklerini bildirmiştir. 

Htrhalde muhahirin kendi dile tek

zip edeceğini ümit ettiğimiz bu trlgrııfın 

tercümesi şudur: 

Türk matbuatı kar1sizdir 
« United Press » vasatasile 

" Zeintungs Varlag ,, ın hususi 
servisi. 

Londra - Türk mathuatı kanunuentcl 
I 929 dan beri azim müşkul:lt karşı~ıncfa 
bulunmaktadır. 1 kanunuen-elde 1 ütiin 
gazetelerin L·ıtin alfabesi~in 24 hartlerıl.~ 
tab.olunma~t hakkındakı kanun meYkıı 
meriviete girmiştir. 

Bu kanunun icap ettirdiği fenni te-
beddul:\t gnzeteler tarafından bü\·ük bir 

·affa!.i\·etle icrıı edilınİŞlir. Gazete 
IDU\ -
matbaaları Je\ aıımatını tecdit t'ctirdiler 
\"I! gazetelerin gerek fen .g~re~_sc rn~rir 
memurları T ,:ltin Alfabcsını oğrendıler. 
IIalbuki gazete karileriniıı Yaziytt[ bam· 

ba~kadır. 
• t~canbul gazetelerinden en mülıimle-

rinin ye\'mi karileri dört yüze inmiştir. 
Diger bir çok gazetelerden tek bir 

nüsha bile satılmamı~ ,-e müteaJd:r ga
eteler <lahi tatili neşri\'at etmek rn.ctıu

~yetinde kalmışlardır. Bu mühlik ,·azi
yet karşısında hükumet matbuata yardım 

e · ııeğe karar vermiştir. Kanunun n~şrindcn 
1.:vclki ehemmiyet ,.e :;atı~larına gurc ga-

teler üç sene müddetle muaYeneı göze 
receklerdir. 

IIükOmet arada yeni alfabeyi bilmi-
venler aleyhinde açtığı muvaffakıyttli 
~ücadele sayesinde gazetelerin devamı 

kabil olacak surette miktan kafi kari 
yetiştireceğine kanidir. 

Bu anda bütün Türkiye bir ilk mek
tep haline ifrağ edilmiş bulunmakta Ye 

yalnız e~'-i yazıyı bilenlerle b'ç okuyup 
yazmayı bılmiyenlere Utin alfabesi öğ
retilmektedir. 

dolayisile bilvasıta Riyaseti cüm· 
bura, Kadri ye Hanım rr c se ,inin 
lzmire nakli bildirilmel)urn:ı sır 
ifşası sayıl mıyacağmı, bir şika
yet olduğunu, o zaman İstanbul
da, alakadarlardan tevkifi lizım
gelmiyen dördü yüzünden müd
dei umumilikçe müşkülata maruz 
kaldığım, aleyhinde propağan
dalar yapıldığını, bir gardiyandan 
tehdit mektubu aldığım ve 
müddei umuminin bu işi takip 
etmediğini, Kadriye Hanım 
işirıde ademi muvaffakiyeti 
içın çok gayret ettiklerini, 
Ti.irkiyenin yegane mümessili 
sayılan Gazi Hz. ne karş~ mahre 
miyet tasavvur edilemiyeceğini, 

kendılerinin hayatlarına karşı 
taallük eden bir iş için seryave-
ri vasıtasile yapılan bu müraca
atın sır ifşası olamıyacağmı, nak
zm gayri varit olduğunu ve eski 
kararda israr edilmesini istemiş· 
tır . 

Sonra ve~ ili Ali Şevket Bey 
Kadriye H. tahkikatının İzmire 
naklinin daha evvel gazeteler 
tarafından neşrolunduğunu, Gazi 

Hz. ne bilvasıta müracaatin kanuna 
göre sır ifş.ası mahiyetinde ola
mıyacağını söyledi. 

Dığer avukat irfan Emin B. 
de nakız kararının kanun ve 
mantık cephesinden cılız oldu
ğunu, Hikmet B. tahkikab biti
rerek kararnam~yi Y:aıacaKt bir 
sırada evrakın lzmire gömJ~r\L:
mesinin muvafık olarnıyacağı 
hakkmda en yüksek makamın 

nazarı dibkalini ceJbetmekten 
başka bir şey yapmadığım, Ad· 
lıye tahkikatınm kapah kutu 
olmadığını söyledi ve şunları 
ilave etti : " Müekkılim büyük 
bir feragat göstermiştir. Eğer 
koynundaki kağıtları göstermiş 
ve hiç kimsenin bilmedıği bazı 

noktaları tasrihe kalkışmış o:
saydt inanmaz ki Adliye için bir 
dönüm noktası teşkil eden acı 
hakikatler karşısında heyetiniz 
ve vicdanı amme hayretten hay
rete düşecekti. Fakat bu fazi
letli hakim yalnız kendini mü
dafaa ile iktifa etmiştir.,, 

irfan Emin B. müekkili Hikmet 
B. in ayJarca açıkta kaldığı için 
ailesine layıkile bakamadığmı 
bu yü7.den pederini kaybettiğini 
söylerken Hikmet B. ağlamaya 
başlam1şb Sonra müddei umumi 
tekrar ittiba talep etti. 

Heyet ikinci celsede, temyiz 
mahkemes'nin nakzına ekseri
yetle ittibaa karar verildiğini 
bildirdi. 

Hunun üzerine Hikmet Bey o 
1aman tahk1kat evrakı kendisin
den alındıktan sonra mes'uliyet 
kalmadığını söyledi. 

Muhakeme, tahkikat evrakının 
Hikmet Beyden alınması ve doı· 
yenin İzmire nakli tarihlerinin 
İstanbul müddei umumiliğioden 
sorulması için 14 hazirana kaldı. 

Hikmet Bey bu arada~ Dava 
bizim hiç haberimiz olmadan 
telgrafla İzmire gidiyor. 

işin lctaf eti işte burada. 
dedi ve mahkemeye bazl mühim 
evrak vereceğini söyledi. 

~abnı ltir raporla bildirecek 
~ Ütnda tcsiı edilecek olan Türkiye
~ ls deniz postast hakkında tetkikat 
lbt ~enderiyeye giden Seyrisefain işlet
"'-!btidürü Burbanettin B. dün şehri
~ ~- Mumaile~ kendisile gö
~ ~ hır ınuharririmJze ıunları söyle-

tir: 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö
re bu postanın tesisi ancak Haziran so
nunda kabil olabilecektir. 

Şirketi Hayriyenin araba vapurlannı 

ancak Boğaz ihtiyacına k!fi geldiğini 

gören Seyrisefain idaresi kendi sevahili 
mütecaviresi için iki araba vapuru al
m ıya karar vermiştir. 

:.:::~~· ı::!er o~:=:~:::a i==~ KAN s 1 z LI K :.~;::e~ 
miştir. Mahkeme bu hususta karar Chloro:u 

ittihazı için muhakemeyi per- x.niwztık ıcin yegAne deva kaııl üıya eden SIROP DESCHIENS PARIS 
- Tetkibtımın neticesini blrraporla şembe günüııe bırakmqhr. b mwıtahip etibba tarafuıdaıı tertip edelınilör. t 
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NELER OKUYORUZ'l.:: 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Yazan : Sadrı Etem. 
Sacit Fahametle beraber at 

yarışandan dönerken bitkin bir 
halde idi. 

Madamm çayına gitmek pek te 
hoşuna giden bir şey değildi. 
Ama ne yapabilirdi. İstemiye 
istemi ye: 

- Ne yapalım.. Başa gelmiş 
çekilecek diye karar verdi. 

Sacit çay akfamı Neriye daha 
ıiriu göründü. Madam boyuna 
oaunla dansetti. Ve çaydan 
sonra Sacidi salıvermedi yemeği 
beraber yediler. Madam Neri 
bu J'CCe tuhaf bir teklifte bu
lundu. 

- Sacit Bey dedi, siz niçin 

onun refahı için bir beden zında· 

nına girmişti. Ama aiz gelin de 

bunu F ahamete anlatın. Fahamet 

o gün akşama kadar Sacide ta
kaza etti ve kapıdan dıtarı 
bırakmadı. 
O gün de böyle geçti. 

N eri Sacidi bekledi; bekledi. 

Fakat Saciddcn hiç bir haber 
çıkmadı. 

İhtiyar kadın ilk defa parasının 
kuvvctsizliğini anladı. Bu an-

layış onun ıçın bir gecenin 

uykusuna maloldu. Doluya koy

du almadı, boşa koydu dol

madı. 

Kah: 

bilim apartmana taşınmıyorıunuz. - Bu herifi tirketten çıkar· 
Bilim Mgsyö de sizi evlat gi- tırım gününü gör.ün dedi. Ya-

Vaniköyünde 
K6vun havıuını bozan 
ahırdan şikavet edivorlar 

Vaniköylü bir .:-ılrnyucumuz yazıyor: 
Vaniköy, Boğaziçinin şehre en yakın 

ve en güzel köyüdür. Bilhassa sükunet, 
temizlik \'e yeşilliği ile maruftur. Şimdi· 
ye kadar bu köyde pislık, taaffün ve 
sinlsinek görülmemiŞtir. l lalhuki geçen 
senedenberi hatta kışın bu köyün se\'imli 
yalılarında ~ivrisinek türemiştir. Sebebi: 
Tam bkelenin bitişiğindeki merhum 
Ahmet Rıza Beye ait arsayı ka!<ap Meh
met ağa isminde biri mandıra ve ahır 
yapmı~tır. Bir sürü inek ve bir sürü 
koyun burada sanki çiftlikte imiş gibi 
serhes serbes dolaşmakıadır. Sıcak ha\ a
larda koku \'e taaffünden nılılarda otur
ma~ll imkan olmadı~ gibi gübre ve 
pisHkten de tahaffuz etme) e lmkiln yok
tur. 1 lele sini:-inek ! .. Burada hiç 'lrızı\
tısı işidilmıyen sivrisinekler, şimdi sürü 
ile bütün yalılara hücum etmektedir. 
Karasinekler de hakeza ... 

Acaba Şehrem.ınetinin ve belediye· 
sinin bundaır haberi yok mu i' 1 Ier tarafta 
sıtma mücadelc-;i yapılır ve binlerce 
lira sarfedilcrelc sinekler itlAf ,.e batak· 
lıldar kurutulurken, Bogaziçinin bu güzel 
minimini k6) unde sıcma ve ha~talık 

mcnbaı 'açılmasına nacıl mu5aade edilmiş
tir? Bu hususta Vali \'C Şehremini 

.'\luhittin beyin ve :ılfıkııdarların nazarı 

diHatıni cclbedcr ve hıran evvd hu 
hastalık menbaının kaldırılmasını rıca 
ederi?~ 

o Bulmaca o 
bi seviyor, bu fikrimi ona da tağ:ı yattığı zaman vücudunda 

söyledim. bir akşam evelki atefİ duyunca 1 
"-Peki, dedi... Yarmdan yavaş yavaş kararından caydı. 2 

tezi yok valizlerinizi alınız.. Bi- Maamafih ona kızmakta devam 3 
zim altımızdaki kat boşalıyor, ediyor. 4 

derhal taşınırsınız. - Bir davet ediyor, sonrada 5 
Sacit bu teklif karıısmda a - 6 

falladı : çapkın yan çiziyor. Diye dü~ü-

" - - Fakat, madam, dedi, n;jyordu. 
7 

benim için bu imkanıııdır. Bir Yatağında bir bayii yuvarlan- ~ 
koı kocaman dairenin kirası dıktan sonra yastıklarda aygır-

1 
bizim gibi küçük memurların laşan delıkanlı kokusu duymuı l 

harcı deiildir · ı ·•gibi kokladı gerindi, gerinirken 
Madam gözlerini süze süze: aklına yeni bir şey geldi. 

' - Canım dedi, hepsi halle- - ya oğlan hasta fılan olday-
ciiıir, kolay... k lk k d d sa... a tı ocasını uyan ır ı. 

Bu son söz Sacidin sırtına l 
'l kaynar su dökülmüş gibi tesir etti. Sacidin bugün buraya oğrayıp 

Derhal go.ıunun önünden oğramadığam sordu. ~ 
Neri ve F ahamet gece kıyafc- (Bitmeli) 4 

tile geçtiler. Nerinin apartıma- r,,...-------------.., 5 
20 Mayıs 930 6 nana taşınacak olursa artık 

Fahamete elveda demekten Borsalar 7 
baıka çare yoktu. ~ 

Onun için Sacit israrda de
vam etti. 

Neri de Sacidi kandırmakta. 

......... dı 
_...,.._..,...-::---11 1 

H.amb .vo 1 
1 lngiliz lirası Kr. 1 O.H 50 1034 

Sacit o akıan.ı Nerinin apartı
manmda geçirdi. 

Fakat bu gece kadar hiç bir 
feci gece hatırlamıyordu . O 
gece sabaha kadar yıvııık, ıslak 
bir batak halinde açıldı. Kadın 
korkunç ve insanı sıkan nemli 
bir mezar gibi idi. 

·· T.L. mukabili nolu 0,-4; . 
.. . 
.. . 

f'ran~ 

Uret 
Rtl~~ 

1 

ııoıs 

~~; 6.5ll 

~ .lf\,5rı 

0,4 6,2~ 

11 >",50 
Bugünhü bulmacamız 

Soldan sağa- ve yukardan aşağı : 
f - Te\'lit ( 4 ) bir se_!:]İ bir sessiz 

Nui bu akşam bir çukurdan 
başka bir ıey değildi. 

Öğilrerek aabahı etti. 
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kelime (4). 

2 - Çiıgi (3), zcman (3). 
3 - Ah ( 2 ), ıı,üzellik ( 5 ). peşinden 

ıı,idilcn (2). 
4 - Yer (4), keder (4). 
5 - Sen (~). :l.det (3), nota (2). 
6 - Başıboş (7)., 

İstanbul kütüpanelerinde· 
Beyazıttaki umumi kütüpaneYe 
kimler devam ediyor ne kadar 

ve ne gibi kitaplar okunuyor? 
Ne okuyacağız ? Neler oku- -

malıyız ? gibi meselelerin büyük 
bir hararetle münakaşa ve mev
zuu bahsedildiği bugünlerde 
"Neler okuyoruz ? ,, gibi çok 
mühim bir meselenin tetkikini 
ve Vakit karilerine arzetmeği 
müfit ve zamanında yapılmış bir 
iş telakki ettim. 

İşte bu maksatla mevsuk ve 
doğru malumatı toplamak için 
elimden gelen her şeyi yapmağa 
çalıştım. İstanbul şehrinin hemen 

bütün mühim kütüpanelerini tet· 
kikime esas ~ittihaz ettim. 

lstanbulun okuma faaliyetini 
tesbit etmek için bundan daha 
muvafık bir usul yoktur, zanne
derim. Bu işi yaparken yalnız 

hangi kitapların daha fazla 
okunduğunu tespit etmekle ik
tifa etmedim, ayni zamanda ne 
nevi kitaplarımızın hangi sınıf 

tarafından mütalaa edildiğini; 

yeni haflerle olan kitaplarımızın 
kütüphanelerimizde ne mıktarda 
bulunduğu ve daha ziyade han
gi mevzua temas ettiklerini; 
kütüphanelerimizdeki eserlerin 
en ziyade hangi ilimlere ait ol
duklarını da ayrıca kaydetmek 
istedim. 

E . d . t . .. .. okU1"' n zıya e zıyare çı ....... tell 
cu bulunan kütüpaneler ':-. 
mahduttur. Bunlar da 5f tib· 
Beyazıtjumumi, Amerikaft, ;,f' 
Millet, köprülü Mehttı1!t 
kütüpaneleridir. 

B .~ · ~ tarafııı· 
eyazıt camımın sag 

1 111
11 

da ve bir yolla ayrı1mı~. b
1
u rlod• 

binası yazın en sıcak gun e ~j 
bile serindir. Geniş, r1.hal t 

tuklarında, kafalan ön1eri11~ 
ğilmiş insanlar yeşil çuhalı ~ 
salarm üzerinde yazmak ve 

0 ~ 
makla meşguldürler. tl~~et' 
seriya boş yer yok gıbıdır·~ 

Nazik hahıı kUtüplcr ne il 
siniz büyük bir müsaraatlÔ' 
memnun etmeğe çat.şırla~·. 'ıl 
ve va1rnr bir sessizlik, . ilı~ 
vası teneffüs edilen bır ;ti 
olduğumuzu size ihsas .e 
Burası Bayazıt kiltüpanesidı~ 

Bayazıt kütüpanesi lst• tı" 
lun hemen en zenğin ve e~ 
yük kütüpanesidir. Di\'a ~ 
kenarlarına sıralanmış ta ~Jf 
kadar uzanan büyük canıe" 
lar her nevi kitaplula dol~,r 

Kütüpanenin bugünkti #, 
yeti hakkında elde et tr 
malumatı bir cetvelle götle 
yorum. 

Günlük vasati: 180 

Kari\ er Mülahazat 
"-"""'""""'"°-=== :zo-=-""'-. ti>' 
ilk melttcp talebelcrı ıı 

ili.mektep 
calcbeleri 

o o 35 zamanlarda en zh ade za1'1 
romanı oku,"wlıır~ 

l ,be Orta mck· 
tep talebeleri 

Darı.ilfl n ın 
Talebc:5İ 

Zabitler 

i\luallimleı· 

Roman. l{ı\'azi\·at, 

1 faichiyat, Tıırih, 

Fransızca mecmualar 

1 

Tarih •. l luk~~· Ri
yazı) ar. 1 ıp. 

Te~rih 

1 Tarih. Toı:;oı:ı;rafya 

1 
ı i\lütcferrik c~crlcr ,._ ____ _ 

1 Diğer meslek 
ı __ ~:ıhiplerı 

i\ lütcfcrrik 
e<.erlcr 

Bayazıt kütüpanesinin günlük 
vasatisi 180-170 den aşağı hiç 
düşmez. 

Karilerden ilk mektep talebe-
leri olanların okudukları roman
lar en ziyade Eabıta romanları 
nevine ait ..,Iduklarını memur 
beylerden öğrendim. Esefle kay-

ll -" . 
on 7 

13u •ını[ J..aı ilcr en faıla :1 

l,ı)rneti haiz romanlar ,c ~ 
1.1\'ata ait e·eılcr ok& 

a. S ıs 
Darulfunun talebeleri oıı;ut1'1 

1 
zi~ ade tctkık eder \ c çalı~ır 

not n1ırlar. 

0 
0 6 

1 ler ne' i e~erler. 

rnecmuaı;; ~ 
d d. B k"' "k 1'9'' e ıyorum. u uçu ,,,, 
ayni zamanda her nevi ıne' 1)( 

alara ifrat derecede düşkütı~~ 
ler. Beyazit kütüpanesinio dl_ 
kari vasatisi 5000 kişidir. ti 
nan kitapların 1-3 ü rornıa0 

hikaye nevine dahildir. 

!o Ley fCunı, 
1 Tllrt 11ruı l'ln&r 

ÇerYoneç 1( anış 

1 
7~i'l~ 

ttrı<> 
,.,,.ıc 

;n 10 
2t µ2 

7 - Ey' allah(2).goz ısı~ı (S), nota (2). 
8 - Gandinın ,·atanı (4), bırakış (4). 
9 - Genişlik (2), hayrım ev\'eli (5). Şeh rem an eti l lan laı-ı 

yaşa ('.!). b. ,t 
Yorgun argin F abam eti buldu. Nukut 10 _ ~aı t edatı (:3). ileri (3) Şebremanetinden : Temizlik işleri hayvana tından ır • 
Bir türlü unutamıyordu. Bu 1 l•rerııı (lnıtlla) ıı.:3.ı 0 1.l113 11 _ ilaç c4), baş (!). 28-5-930 çarşamba günü saat 9 da Fatih Atpazarında aaiil' 

piı gecenin ıslak ve yıvışık ko- • ııoı.ır ( Amerika ) w t"' • yede ile satılacağı ilan olunur. 

kusu hali burnunda tiitliyor. .:: :·:~;;tıc {ı~:~;:u: ~~ ~:: if.=
1 
. .::ı::::a: VAK 1 T :ma:c:ı::f Fatih dairesinden : T op_k_a_p-ıd-a~~K-e ...... m_i_k_li_burun sokağı...., 

ve bu kokuyu duydukça midesi o l'rınk BelçıtaJ ı ı~ 11 ~ i. bila No. Kulei zemin mahalli müzayede ile kiraya veril~ 
lodoslu bir günün denizi gibi . ı ıırahml (Tonu] !ı~ s5 Abone şartları: r g~ inden taliplerin 18 haziran 930 çarşamba günü saat ıs 

! !IJ F rınk r ls\·lçre t 1125 !12!- M 1 L • ..il 
Yalpalanıyordu. '/.il em eıı;ette ecnebiye r:'' l 1 · ,... 

· ı Leva Bulıı.ır J 2'· 
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1Mahk~rhe ve icr~ı~anlarıl 1 a KRDı«Of lllflf omınum a 
~;~:~~!m:'=a ~ l~~~ç::::.:k :.,:~: a hkHll fiBZİBO il Uylt Hile dHS SBIOH a 
il ...n lirava makabil -vefaen kocası lierede kaıasnun Seyd 

Ç ı .. Z , lil k ıi . h M t f Salonumuz g'1ek mefruıat ve gerekse bilumum meş- 1 
lerağ eylediti Kadıköytınde Ha- • er • yeıı mn tari us a a rubatan nlsbet kabul ehniyecek derecede fiatlannın eh,en 

mahallesinin Ulusuluk efendi mahdumu kaldarmcı AH ça· olma11 itibarile yeaAne bir Türk mOeueıe•ı'dı'r. 
sanp8f8 1 h' ·ıc l d•w• f k & ~ 
sokağında 33, 33, 33, 33 mu- vuı a ey me 1 ame ey e ıgı na. ad a Etrafı erbauı açak , misli olmıyan aüzel , sevimli 
kerr r elyena 12 14 16 No. daYatınm cari muhakemeam e Marmara.ya nazır ruhu sıkmaz ve bil-

Seyrisefain 

kd~.. · ki , iki bap ha- bir tedbiri ihtiyati olarak karı-ly11•k sarat postaSI ye ıgenne ma up na OD bq Ye çocuguaa o• lira haua neıe letiıdir. Her gln fevkalade zengin olan 
ne maa cltldrln ft bahçe Mela- nafaka Ye muavenet bittakdir, mOzik H liseyi n Kaymof Bey idare-

a. .. ! M E R S 1 N) vapuru 27 met ağanın uhteıinde olup bor- mahalli ikametğahınıo meçhul sinde 18 den 23 ve Cuma pnleri de 2 - 1 kadar devam 
•• ._,., Sah 17 de Sirkeci cun Yeri11Bemesinden dolayı otuz bulanmasandan 1\aşi gıyap kara- ecler. 
~ından hareketle Gelibolu gO tlddetl ihelei eneUye nnın ilanen tebliti takarrür Salonumuzda Perşembe 'e Cumadah mada gilnlcrde e\ lenmt\ a 
D~~kaıe, KQ...:t.l..lruvu, Edremit n m e k lb ettiğinden itiraz: için 08 bet ,nn nişanlanma, hususi mera~im \C zi\afcıler için gerek l.;ira~a \e 
~ "- ı- mbıayedesine vaıolunara a mehil itaaile muhakeme 23 g-t~L e bu gfbi işlu her rl:rlü tcahhudm giriş.lir. 

aniye, AJTalıta ıidecek ynı lirada taHbi ubteslne otup haziran 930 tarihine miMdif a a 
~~ cl&.a,te meakür imkelelerle bu defa yOzde bet zamla on saat on bire talik kılınmıt oldu- Hiidüriyet 
irlikte Altınolup utnyarak h l k · d hlet~r. . beş gftn mnddetle i ale abye ğun an iıbu tedbir olunan na- Bursa v ı' la" y-e t ,· ı l n t'ı 'U lJ a ,7 111 l·ı· l ı e 1 ı_d_ı.-s---
~~---------ııı mllzayedesine vazolunmuıtur. faka ve ınuavenet kararana kar- u u •; 

T •• nMU Hud d . Con Toıon tarlası fi itttaz -etmediti takdlrde va-r .. zen ikilCİ l"N'•SI -> u. u. f d. h k k kalan kabul ve ikrar etmit }ı· ;r1· nden 
~ ( CO'MHURIYET) Yapuru ve hlmıl e e~ 1 a 111 ve ~o 8 addolunacagı teblig makamına O 
~-• Mavı1 Perıembe akpmı ve Mehmet •ı• · arMll ıman kaim olmak Gze ., .. _ l • u Uludaa otel, yol ve köprüsiinün olbaptaki keşifnam@si muci-
...._ J• efendi ile Hace Huna hanım re ban o t:.D r. • 
~ nlatuamdaa banketle menzili ve müıtemilitı ve bah- lstanbul beşinci icrasından: biace 5675 lira 73 kuruf1uk inıaata l 2· baıiran -930 tarihine mtl-
~ .... --dak, lnebolu, Sinop, çeai ile mahdut dokuz yoz sek- Mahcuz ve hruhb mukarrer sadif perıembe glinü saat 16 da ihale edilmek ftzere münakasaya 
~n, Onye, Fatsa, Ordu, b"·I E k (11....._ aen dört arşın terbiinde araıi- 'U unan 5e s markalı otomo- vazedilmit olduğundan taliplerin münakasa kanununa tevfikan 
~oa, Trabzon. Rize, Hopa- bT 2 6 930 ... ,, 

)l p den yh ·-aaı iki katlı blıda ft ı ın • - tarihine muaa111 y•vmi mezkürda encümeni daimi vilayete müracaat eyltm-1eri ilin 
• aidecek ve dönDtte azar - "' t · .. .. d T-L ... ille y111: kırk bq artını bir katlı pazar esı gunu saat 12 e 11&· 

l eleaile Rize, Slnaeae, Ol, hane ve clnkklncbr. aimde T akıhn meydanında ltruht olunur. 

"t,ton, Polathane, Gire· h ~dtlecetlnden talip olaalann 
"-, Ordu, FatA ' Sam- Müştemilltı: 12 numaralı a- mahallı mezkürda memuraD& Bilecik vilayeti 

encümeninden: 
daimi -... t Sinop ' lneboluya uğn- neye bahçeden girildikte bir e'f muracaat eylemeleri illn olunur. 

~it gelecektir. altı, iki oda, bir beli, bir mer-

Yelkenci rAPURLARı 
K•tadenfz pOStuı 

Vatan 
v·;~;s Ça rşa m ha 

"nü akşama 641& Sirkeci nhtımın
dan hareketle dotru ( Zonrul
dU. lnebolu, Samıun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene ve !. 
Rize) ye gidecektir. n 

T afsila\ için Sirkecide Yel- ı 
lttnci hanında kiin acentasma 
ftlUracaat. Tel. lstanbul: 151.S : 

n:-=----•an•ı 

l{\ralık mobilvalı kösk .. .. 
n Ve sahilhaneler o., 

~U ıı!'ınti Mahalle<! sokağı No. Ne' 'ı 
1262 hıtçı Paııal) a Koyb:ı~ı 4 Yalı 

Tarabya Tıırabya 256 
1163 caddesi 
S.I .d • • >.lllse S9 Köşk 

•t • • lfteTkileri muharrer 
~)' befrut ıahilbaneler senelik 
JQ; a ut Rle•almlik olmak llıere 

aya •-~• w • d · t' t ~it .... uecegın ~n ıs ıcar e -

ae, ~nda bulunan zeyatın 
-.-Oğ •nda Parmakkapıda İmam 
-.t11•da 20 numarada Gayri-
llllay ~iller tabsillt - tevziat ko
lt.~nuna her pn 10 dan 13 e 
ltı,f •GracaatJvı illn olunur. 
~ Be1oğlu 4559 

........ 
t)~;;f;:t~e-r_d..,a_r_l _ı k-1-la..;,:,;;;,;n;;:;;l;;;;:a::r=ı:l 
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l\AATILIK E\' \'E llÜK-
N - No 2 > 16 İstas-v ' ' b 011 soka~ı, luwahor lıyas 

ey h.alıalle~i Yedikule, 4 
Odu 2 . ' sofa, 2 mutfak ve 

ır· 1 •. 

16 
nu tentilat alunda, 22, 

~~ ttumaralt ı oJalı dük-
._,. lı . . 1 . d 

1 , eps1111n ta mun e i-
~ıa· k lak • ıyıueti 2 sene ,.e 2 

ıtte verilmek şartile 
~ 4.360 ) lira satış ıııuaıııe-
1 1 aleni müzayede usulile 
O haziran 930 salı günü 

)·a.at 14,30 da defterdarlıkta 
apııaeaktır. (R-188) 

VAKITa 
~ne oluauz· 

diYen altı, ilst katta bir ıofa, üç 
oda, bir heli mevcuttur. 14 nu
maralı hane bir katlı olup ztm~ 
ni elvan çini döşeli bir evalh, 
bir kuyu, bir hı IA, birinde yllc 
ve dolabı bulunan d&t oda, 
mutfata methali bulunan kıamen 
taı duvar kısmen tel ile muhat 
bahçede c:eYi-. .... fitae ıibi em 
kadar meyva fidanı ve bir ku· 
yu vardır; 16 numaralı dOkkln 
bir kattan ibaret zemini toprak, 
kepenkleri ahşaptır. Hanede med
yunun zeftfti Ayte hamm sa
kindir. 

Umumiyetle ahşap ve ytkdl
ğerine maklup itbu rayri men· 
kulitın tamamı iki bin beş yüz 
lira kıymeti muhamminelidir.Ta
lip olanlar ve daha ziyade ma
lümat almak iıtiyenler kıymeti 
muhammenesinin yüzde onu nis
petinde pey akçesini ve 928-
11532 dosya numarasını müıtab
siben müzayede şubesine mü
racaat etmeleri ve 16 Ha.ziran 
930 tarihinde saat on altıya ka
dar ihalei evveliyesi icra kılına
cağı ilin olunur. (276 - 30) 

iLAN 
Darülfünun Emınetind•n: 
Boston Massaküıet Mühendis 

mektebi il'si elektroteknik fakül
tesi reisi profesör Mösyö "Dö
gald Kalep Çekson,. tarafından 
28 Mayıs-1930 Çarşamba günil 
saat on yedide Darülfilnun mer
kez binHanda « 1 » numarala der
sanede ccflim tahsilinin Türkiye
de ehemmiyeti,, hakkında umu
ma mahsua bir konferans veri
lecektir. 

Tavzih 
Ankarada Anafartalar caddesin-le 

elbise tnağaı3 ı ıahibi 1\lustafa Sabri 
efendinin ~) a An karadaki ticartthane· 
sinin firması kendi namını olm11up 
biraderi namında olduğuna dair pİ)'&S8\a 
sh) li\•erek nıumailcyhin haysiyetini 
kcsrettiğime dair işae olunan havadis 
hilAfı hakıkattır Fırına kcndiıinin olduğu 
gibi mumalleyh piyasada namuslu bir 
zat oldutundan bu cihet beyan olunur 
efendim. (276-22) 

Mahmut paşada Bezciler sokağında 
No. '40 V. n. 

Eınaf ve tüooıra elzem 
Amelt hesabı ticar1 120 
Amelr usul il defteri 4 kı,ım ı ~O 

Müderris Kömurcü~ an Bey asarından 

S inci ıcradan: 
Maahcuı ve paraya çevrilmeli 

kararlanan bir çift kllpe bir tek 
yüznk iki çotuk altınl•n bir 
alyans yiiıllk bir zincir bilezik 
bir kotya bir ince zit1tlr korya 
29-5-930 tarihinde Sandal be
deataninda aaat 14 de aablacagi 
ilin olunur . 

lslanb•I mah'k~tnri asliye 6 tnı 
••~ dairesflUün . 

Hikmet Hanımla kocası Kum 
kapıda Muhıine ha\un mahalle
sinde tulumbacı sokağında 
9 No h hantde sakin Hasan 
efeoDı auwa.. ..mntekevvin 
boıanma daYa•nda mumaileyh 
Hasan Efendinin ikarnetgihmm 
meçhuliyetine binaen bakkıada 
gıyaben cereyan eden mahkeme 
neticesinde kanunu medeninin 
132,134 ilncU maddeleri muci
bince botanmaya dair sadır 
ol•n 21 kinunusani 930 tarihli 
hükmü havi ılAmın hlr n\\11bası 

26-,..93() tatlhinde ihale lulanacatı illn olunan •• tali1>Jerin 
mllnakata ıeraitini ifa etmemeleri basebile ihale muamelesinin 
devamı icrasına imkln bulunmamıı olan Vezirban - Sakarya tariki 
araaıncla mlceddeden inta olunacak 2134 lira 76 kuruş hıdeli 
keşfli 8 adet Bilzün inşaata 24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeni
den 20 gün mGddetle aleni münakasaya ko•ulmuthar. 

1 - Ehliyet vesikası almak yeya kayt ettirmek iç.ift m6-
nakeaa 9eraiti umumiyesinin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazıla 
vesaikin münakasa gününden liakal sekiz gün evvel vilayet baş-

mühendisliğine tevdii. 
2 - Miinakasa: tafsi\Atile şartnameler sureti musaddakalanmn 

viliyet nafia bet'IDilhendisliğ'lftden alına bileceği ' •
1 

3 - Münakasaya ittirak edeceklerin mllnakua ve ihale kanu
nile prtnameler ve teferrOah dairesinde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını 12 haziran 930 tarihine mUsadif perfenbe günü saat 
14 ten evvel vilayet encümeni riyasetine vermeleri ve ihalenin 
viliyet Daimi Encümenince icra kılınacağı ilin olunur. 

TI sküdar tramvay şirketinden: 
divanhaneye talik edilmiı oldu- 1596 numaralı kanuna tevfikan 1-haıiran-1930 dan itibaren Gari 
ğundan tarihi illndan bir ay köprüsü resmi kırk para olarak tahsil edileceğinden mıntaka yer
zarfmda ilamı mezkure itiraz leri ile bilet ücretlerinde yapalan ve Nafıa Veki.letince taıtik edi
edilmediği taktirde hliknıü ilimm len aıaiıdaki tadilit ve temilibn aynı pnden itibaren tatbik edi
kes~ i kal'I et etmiş addedilecği 
• leceği ilin olunur: 
~ olun~· 1 _ ÜakOdal""Haydarpap hattında yolcular lehine olmak l1ıere 

lsıonoul icra rl) aselinden: Ahmediye mıntaka11 (Dotancılar) Ye Çiçek~i mıntakaaı (Duvardibi) 
Emirganda bağlar hilali ve duraklarına naklolunmuı ve mmtakalar şu şekli alnaıtbr: 

İstinye yollarında atik 8/10,8/10 Oskildar· Kısıklı: Btllbillderesi- Bağlarbaşı- Kısıklı. 
mükerrer cedit 14114 numaralı Ü.kOdar-Haydarpqa: Doğan - DuYardibi .. Baytar mektebi .. 
köşk bisaedar ve alikadarlaran- -
dan olup halen ikametaihı meç· Haydarpafll. 
bul Cemil pata Cenaniyar Gül- Batlarba11 ·Haydarpaşa :Askerlik şubqi • Duvardihi • Baytar mek-

ter Hanımlarla Ahmet Celalettin - tebi - Haydarpafa. 

Mehmet Cemalettin beyler ve 2 _ 4Uncü mmtaka ücreti yine yolcular lehine 3 üncü mıntaka 
umumi vekilleri Saip Beye: Qcretiyle birleştirilmiıtir. 

Hissedar ve alikad•r olduğu- 3 _ Bilet ücretleri, nakliye vergileri ve k6prll resmile beraber 
nuz her veçhi ball 14 numaralı 
köık ve müşlemilAbndan 2/4 fiiyle olmuıtur: 
hissesi Mehmet Cemalettin Mevki Mıntak• Tramvay Nakliye Gazi köprüsll Yekün 

b Ücreti Vergisi Resmi 
Ahmet Celalettln eylerin borç- Para 
tanndan dolayı 4 'Onc& icraya Krş. Para Krş. Krt. Para 

929/89 numara ile •azedilmit 1 5 10 1 6 10 
icra ye iflls kanununun 111 inci 1 2 8 20 20 1 1 O 
maddesi mucibince hissenin 3 ve 4 13 10 30 1 15 
sabş tarzı tayi11 edilmek Dzere ı 1 3 10 1 4 10 
mürafaa gi\tıll olarak 31-5-930 ·2 2 6 10 1 7 10 
gOnU saat 14 tayin edilmit 3 ve 4 9 . . . 10 1 10 10 
olduğundan yeYm ve aaati 4 - Nakhye vergısınden muaf olan hüviyet varakala talebe, 3 
aıezkfırda icra riyaaeti itiraz ve 4 üncü mantakalarda dahi 2 inci mıntaka üçreti verirler. ' 

merciinde haıır bulunmablz Umumi İdare 
lüzumu ilanen tebliğ olunur.276-21 &ll:M Q Ol U • y U RT MECMU ASI !füiiillifis 

Fatüz sullı icra dair~sindın: ı· . . TARAFINDAN ~:: 
B• d . t • · • t•f Memleketımı7.dc )abancı inilA ku\'\etini tah•kküth \"e uıvikanna karşı E::: 

ır eynan emını ıs ı aıı zam- .. il · · :::: 
halkımızın musc d.h ı s\·an bana~ı kalcbrmış olduJ.unu " bu } iızden A7.erhn' · !m 

nında mahcuı ve .. blmasına ! :ı canın baştan başa ntcş ve k
0

an içeri~inde bulunduAunu nuıra alarak. \ıar· :m 
karar nrllen bir salon grama- i baycanın mi111, harsi 'c bedii hın tını vaşamak 'e 'a~aımak maksadı le her His 
foau Ye elli adet pllk 3 hazlraa sene. tc~tlp edilen 'e bu scnl' d~hı ~ ma) ıcta tertip c~ılmeo;i ıc,:ın mu~rnic\ i HU 
930 1 O O t 

14 
S resmıyuı •lınmış olan " Milli A7.ubı)t•n p;r~ç<I .. nın l u \il \apıla<.·ıığını !fü 

sa 1 g n saa te •D· • Oıclu· Yurt ., hcnti t•hriri,·e•e•ı Jst•nbulda \IJıy•n muhterem A?.crba, can im 
dal bedesteninde aatdac•ğ'a ilin , atanda~larilc hılCmum mileuaşlara 'e dostlarıı ilin eder i!g 
olunur. 276-31 uamiıliiMıi-=-UU1111!!!=1n:nn:::n::ın:r:r:::=n=::::::::::::::::::::::::i llHH-=:nmunmu::nififii!L9am::::::11:t:u:m:.:::r.:t .... -:= ••••••••• ..:..::::::=:::::::::::::::::: 



Gutttyı ıonderilecd: mektupların üzerine idare içinse ( idare) yazıyı 
Ut se (Tazı) l~ıretl konulmalıdır. 

.... ,.. ...._.._ ··- •JY••tl ... ~ • .ı.ı....... ............ • ",... ......... L ..,. ......... - ııı.ı.u. alnd.rkatmdan idare ,..,·.ı ......... . 

Devlet Demiryolları ilanları 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresi 
memurin ve müstahdi-
min kadrosu tamamen 
doludur. Hiç bir sınıftan 
memura ve işçiye ihtiyaç 
yoktur. 
Memur ve işçiye ihtiyaç 
hasıl olursa keyfiyet ga
zetelerle ilan edileceğin
den beyhude müracaat
ta bulunulmaması. 

Müdüriyeti Umumiye .. .. .. 
259 kalem tıbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakaaası 16 

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

~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna ver
meleri lazımdır. 

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

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

1930 p.azartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresiııde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teınanatlannı 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri ll
z..mdır. 

Münakasa şartnameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve muhasebe itleri dairesinden, latanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edilebilir. ...... 

Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin 
kapalı zarfla münakasaıı 14 temmuz pazartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İıtirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatla-
rını ayni gtinde saat 15,30 kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
llzımdır. 

r.1finakasa şartnameleri 50 lira mukabılinde Ankarada ve Hay
darpaşada idare veznelerinden alınabilir. 

Bilecik vilayeti daimi encü
meninden: 

26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilan olunan ve taliplerin mü
nakasa şeraitini ifa etmemeleri haaebile ihale muamelesinin devam 
ve icrasına imkin bulunamamış olan Bilecik - Vezirhan tariki üze
rindeki taş köprünün 4050 lira 87 kuruş bedeli keşifli tamiratı 
24 mayıs 930 tarihinden itibaren yeniden 20 gün müddetle aleni 
münakasaya konulmuıtur. 

l - Ehliyet vesikası almak veya kaydettirmek için milnakasa 
şeraiti umumiyesinin linci ve 2inci maddesinde yazılı veaaikin mü
nakasa ıününden laikal sekiz gün evvel vilayet bq mnhendialiğine 
tevdii. 

2 - Münakasa tafailitile fartnamcler sureti muaaddakalarının 
viliyet Nafıa bat müb~~ialiğinden abnabileceği. 

3 - Münakaaaya ıştırak edeceklerin m6nakasa ve ihale kanu-
nile ıartnameler ve teferruatı dairesinde ha:ıırlayacaldarı teklif 
mektuplarını 12 lıaziran 930 tarihine müsadif perıembe gtmll saat 
14 ten evvel viliyet encOmeoi riyasetine vermeleri ve ihalenin vi
llyet daimi encümenince icra kılınacağı ilAn olunur. 

ı 

MATBAA VE iDAREHANE: 
tsTANBUL. Babıali. Ankara caddesinde •vAcT YtJID"• il 

Tel. 1970 (tdare)1971 ıYazı)t902 (Kltap ı Telgraf ıVatrt. J'Oıltl ~· 

Bursa vilayeti Nafıa 
disliğ!nden Küçük i13.nlat1 

başmühen- §AK 1 T ıo 

1 - Uludaf-Zirve yolunun 7484 lira 90 kuruıluk iııfaat baki- • Her,..-.:--••••"= 
yesinin İDfUı 14-6-930 cumarteıi; : ........ Tartıe•• JD : 
2- M. Kemalpqa·Suaurluk 23737 liralık tamiri 14-6-930 : 1 Defalık n,., •A : 

• ~ :1", 
cumartesi; : .. • • - 1 

3 - Buraa-İneg61 yolunun 16545 liralık tamiri 15-6-930 pazar; : -' • " f§ 1 
4 - Bursa-Mudanya yolunun 46005 liralık tamiri 15-6-930 pazar : 4 • • : 

gilnü ıaat 16 da villyet daimi encllmenince ihale edilmek üzere : lhtlvaç lutlmavın-) .~: 
k al rf uli ak k fn : caya kadar ( ozatrrl t,,. : ap ı za us 'yle mun uaya çı nnlmlfbr. Talipler keşi am~ ve : 10 defa) il.tıs edil-{ : 
fenni ıartnameleri g6rmek Ye fazla izahat almak ve ehliyet vesi- : mek dzere mlJ]Uo J ... : 
kalannı kayıt ettirmek flzere ihaleden sekiz gin evvel Nafia i AbonelerimlUn her ~ •1'-f ..,... i 
Bqmnbendialiğine mllracut edeceklerdir. : bir defua meccanen! ,.-! 

Bedeli keıfin % 7 buçuk nilbetinde teminat ve miktan taahhüdü : 4 satırı reçea tıinların wJa j 
mtlbeyyin teklif mektuplann kanun ve usuli dairesinde tanzim ve : için 5 er kuruş zammotunıır· •'" 

ihaledıi evvel viliyd makamına ita eylemeleri ilin olunur. 
0K.i:~i:ı:·::.·s:;~ 

Kiralik yalı - Çengtlk 

Büyiik T avvare Pivankosu Kulelide No. Ti beş odalı .. 
'.T-' 'J' yalı kiralıktır. Görmek isdyeJSıet' 

8 ı·ncı· tertı•p S 1·ncı· ke•ı·de tindeki Tevfik beyin yalısına 
Y için Çarşıda Bcdestan atik rel5i 

11 Haziran 1930 beye müracaatlan. 

Ketideler; Villyet, Şehremaneti, Defterdarlık, iş, 

Ziraat ve o .. an1ı lwıkalan mllrakıplan ve halk 

laumnında yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

PERTEV 
TUrAEET 
PODRASI 

Kad ın tualetlerinin llzımı gayri müfankı cildin teravetinin 
hamisidir. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihan 

iatimal eylemesi nefasetinin en büyük delilidir. 

Bilecik vilayeti daimi 
encümeninden: 

26-4-930 tarihinde ihale kılınacağı ilin olunan ve taliplerin mü
nakasa ıeraitini ifa etmemeleri baıebile teklifnameleri kabul olunamı
yan Söğüt - Gllmele yolu üzerinde müceddeden İnfa olunacak 11009 
lira 48 kuruş bedeli keşifli 0,60 açıklığında 9 .ııdet tam kemerli 
beton menfezlerle bir adet S metre açıldığında ayakları beton dö· 
şemesi ahşap k6prünlln inpab 24 mayıs 930 tarihinden itibaren 
yeniden 20 gün mflddetle (ve kapalı zarf) uıulile münakasaya Jt o
nulmUftur. 

1 - Ehliyet vesikası almak veya kayıt ettirmek için münakasa 
ıeraiti umumiyeainin 1 inci ve 2 inci maddesinde yazılı veaaili mü
nakua g&nllnden laakal ıekiz jln enci viliyet başmllhcndiıliğine 
tevdi. 

2 - Mnnakaaa tafailltile farlnameler sureti musaddakalannın 
villyet Nafia bqmilhendialiğinden alınabileceği 

3 - Mnnakasa ya iftirak edeceklerin münakasa ve ihale kanuni
le ıartnameler ve teferrilatı dairesinde bazırlıyacaklan teklif mek
tuplarını 12 haziran 930 tarihine mllaadif perşembe gGnü saat 14 
ten evvel viliyet encümeni riyaaetine vermeleri ve ihalenin viliyet 
daimi encümenince icra kılınacaj'ı ilin olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
ln6nü yatı mektebi için bir sene zarfında muktezi otuz kalem 

yaş sebze kapalı zarf usulile 11 haziran 930 çarpmba gilnO saat 
on bire kadar mtmakaaaya konulmuftur; taliplerin vakti muayyene 

kadar teminat ve teklif mektuplannı Daimi encOmene ita ey
lemeleri ve ıeraiti 6irenmek iatiyenlerin daimi encllmen kalemine 
mllracaatlan. 

• >f. .. 

Vilayet daimi encümeııindeı1.: 
lnaaa yab mektebine muktezi 1200 çeki odun elli ton kok k6-

mnri1 altlDlf ton kriple kömllrll kapalı zarf usulile 11 haziran 930 
çarpmba gilD6 saat on bire kadar mllnakuaya konulmuttur; talip
lerin vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektuplarını encllmeni 
Yiliyete tCTdi eylemeleri Ye tu•iti 6irenmek istiyen)erindaimi en- , 

cllmen kalemine mtıracaatlan. 

lar sokağında mescit yanın 

saulıkur. Galata Kalafat yerinde 
da Mustafa Bekir Beye müracıı&-

Kiralık kötk - Göztepe 
caddesinde istasyona beş dakika 
f ede, kış ve yaz oturmağa eh·e 
kos suyunu havi köşk ehven ~.I 
nelik veya alu aylık kiraya ve, 
Pazarlık için derunundakllere :y 
edilmesi. 

Sabm 
Yan makinesi - 1' 

Remington markalı Türkçe, 
klAvycli . idarede I I numaraya 

Muhtelif ~ 
Memur aranıyor - atı' 

ve kefil gösterebilir bir depo ı4 
ihtiyacımız vardır. Taliplerin ~ 
mumhane caddesinde MuradiY' "fı; 

numaraya müracaatları. ~ 

Matmazel Anjel - w/l,j 
enjeksiyon mütehassıSL Taksilll 
Fınn sokak No. JO 

Hadikai Meşveret ida 
alclığım ıehadetnameaai..,i, 
ettim. yenisini alacağ1• 
kisinin blikmll yoktur. 

331-332 senei dersiyesi me 
Feridun bin Mehmet 

Mükemmel Dit_. 
kaaık .,.._ 

· - • J. ROUSSfl. ~ 
batı bOt111 ~ 
mınu ullll ~t 
kır rnaıhlf .. 
tur. Zfra •~ ,_ 
bal "" ellll' '11 

\ rıhah ._..,.., 

. edilir. ,,..-

8al1n kusunuz olarak ti 
te"'ln için __ _. 

vaını• par19..-

~ 
lstanbul tubelerf : ... , ..,...1 ..... ,.....,,. 

.. ıdlll .......... ~ 
Matazalanmızı ziyaret_., • .
runuzu bildirmek .OretJle :.-

posta YUltaslle ler8 &. 1 
Flldllr: M ... : T. L 1 •pi .. f~ 1, 
L.Ma ......... : .... ' 
Ulı9 ...... ..- .... ·~~ ...... 

Doğum ve Kadın ~ 
müteb ...... 
Doktor fl 

Hüseyin Nat.;;? 
Tlirbe, eski Hillliablllet ~ 

No. 10 Telefon: iti· ~ 
M• ul mQdür : Re/il' 


