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Darülfünun tarihinde 
görülmemiş bir vak'a 

leizım Esat Bey ne bp fakültesinde 
hocadır ne de diıçi mektebinde 

' derse giriyor ! 
- -------·--.....-·----·~·,...., .... ,__..,""'"""' ...,......~ l 

Dişçi mdttbl blna!t 

Ditçi Kbım Eaat Beyin Da- dedikodular yapılmakta olduğu
rtllftbum muallimlijine intiba- nu haber vermiftik. 
handan bundan enel bahaetmif Alcbtumz mal6mata g6re, Kl
•e bu metele etrafmda birçok .. E.at ~ • 11•••·ute ia-

tibabı meselesi , dedikodulara 

M • c bak verecek tekilde ve pek .ka-
1 S onson nşık bir surette icra edilmiıtir. 

Tayyareci genç 
kadın devrini 
tamamlıyor 

Atıı Conson deniz lıt.ıyafetüe .. 
t. ~ia Ami Comon, kadınlık 

'ihinde teaadOf olunmıyan bil
~ bir cesaret ve gayret gCSa
~k Londradan yalnız batına 
l lr tayYare ile hareket ebnit 
~ tayyaresile A Tusturalyayı 
be lfttaf etmiıtir. Bir taraftan 
l>et tGn Britanya, diğer taraftan 
'-· On dnnya kadınlığı lngiliz 
4'11 • 
'dt llıı bu barikulAde macerasını 
bir 111 adım takip etmektedir. 
J.. kaç glln evvel Mis Ami 
~ııda birkaç saat telgraf 
~ lllnuı lngilterede derin bir 
~can tevlit etmif, ancak genç 
iL •~limetine ait haberlerin 'ile . 
b\lı:ne umumi heyecan sllJdinet 

Uf tur. 

Söylendiğine ıöre, Khım E
aat B. Maarif vekili Cemal Ha.
on Beyin lıYiçre arkac:lqadar. 
Cemal HDanD B. vekilete gel
dikten sonra Kizım Eat Beyin 
behemehal bir muallimliğe tayi
nini anu etmif, Kizım Esat 8. 
liselerde vazife kabul etmediği ve 
mesleği de diıçilik olduğu için 
Dişçi mektebinde bir muallim
liğe tayini tenıip edilmiştir. 
Bunun üzerine Maarif vekili 
Cemal HüanU Bey, darillfünun 
emini Neıet Ömer Beye bir 
tezkere yazarak Kiı.ım Eaat 
Beyin Diıci mektebinde ameli
yatı aenniye muallimliğine intiha
bım tavsiye etmittir. Netet 
Ömer Bey, keyfiyeti Difci mek
tebinin merbut bulunduğu bp 
faknlte riyasetine bildirmif, fa· 
ktllteai reisi Snreyya Ali Bey, 
fakülte meclisini tophyarak Khım 
Esat Beyin bu muallimliğe inti
habı teklifini mevkii müzakereye 
koymuttur. Fakülte meclisi, da
rillfnnun hocalığına intihap edi
lecek zabn ya imtihanla, yahut 
mesleğe ait eaerlerinin tetkiki 
neticeainde intihap edileceği 
hakkındaki usul Te nizamata te
baiyet edarek Ameliyab aenniye 

( Alttarafı 6 ıncı eayıfamızdadır] 

ruim Ue kar;ıanac:ktlJ!. Ken
disi seyahatinin en tehlikeli 
kısmım bitirmiş aayılabilir. 

Bu seyahat hakkında ajanam 
verdiği aon haber tudur: 

Bidney, 27 (A.A) - Miı Ami 
Conson Cluncurryya vaaıl olmUf 
ve Lonıreach'a motevecciben 
hareket etmiftir. Cloncuny Bria-

Kaçakçılık!-
Recel Karol vapu
runda kaçak cıgara 

k&iıdı tutuldu 
Cezası ı milyon lira 

Polia larafnaclan dun hir va
purda mlhim miktarda kaçak 
e1gara klfldı •• ı&mllt ef)'a 
7akal&Dmlfbr. Ba husuata aldığı· 
mız mal6mat fadur: 

Poliı betbaci phe mUdllrG 
Kaan beye iki gOn evvel 
Pireden hareket eden Ro
muya bandarab Recel Karol va
purunun Umniye ufradıtı "Ye 

buradan •&pGra kaçak efYll 
ylikletildifi ihbar edılmiftir. 

Dlin aabab •apur limana !i
rince Kenan bey yamDcla glm
rlik mllfettif lerinden Cemal Veli 
bey oldajıl halde yapar& Jitmif, 
ambuluı ~ neticede 2 nu
marala -barda manifesto harici 
• L iL • .-kah altı denk Ye 
bir ba9'İll '\ulaıUftur. Kenan bey 
bp denkler hakkında kaptanlarm 
mal6matlanna m&racaat etmif, 
fakat kaptanlar hu denklerden 
haberleri olmadığmı taylemif
lerdir. 

Kaptanlanıı ifadeleri zaptedil· 
dikten sonra denkler açılmlf, 
ve içlerinde hablar, aılan mar
kalı cıgara kliatları bulunmuı
blr. BaY81cla ltinlerce lira 
lnymetinde slmtlt takımlar çak· 
IDlfbr. Cagara kltıtıan 142560 
defterdir. Bunlar tlt8ıı iabi•n
na, gGmOt takımlar -.e bahlar 
,nmrük idaresine teslim edil-
miıtir. Bir defter Y6z yapraktan 
ibaret ve bir yapraktan bet 
kurut ceza alındığına pre bu 
kaçak cıgara klğıtlannın cezası 
728,000 lira diğer etyalarla be
raber bir mılyon lira tutmakta
dır. Tahkikat devam ediyor. 

101 tayyare 
Devri alem seyahatine 

çıktı 
Paria, 26 (A.A) - Be,nelmi

lel dem llem m&aabakuına 101 
tayyare iftirak etmiftir. Bunlar
dan 85 i ecnebi memleketlere 
aittir. 

1930 Daktilo 
K.rahçesi kim 

olacak? 

Daktilo kraliçesinin in· 
tihap günii yaklaşıyor 

MBaabaka nual oalcak ?I 
latiyenler TOrkçe, istiyenler 
Fraıwıca ittirak edebilirler ~ 'llüa Ami Conaon AYDıtr~a

'7 lcabramanlara vakışacak me bane'a 900 mil mesafededir. ıı.----......-....---------.----.... 1 

Perıembe günü çıkac,ak hafta
lık . (V akıt)ta mühim bir anket: 

- Bir erkek kendisine ihanet eden 
karısanı &ldOrmek hakkına malik midir ? 

NELER OKUYORUZ? 
lstanbul kütüpanelerinde .. 

Amerikan kütüpanesinde ayda 4500. 
Millet kütüpanesinde 750 kişi 

kitap okuyor 
En ziyade hangi eserleri okuyorlar ? 

. . 

Fetihte Millet kOtüpeneıl 
[ Ne okuyacağız? serJtvhası al· rafından ilk defa yalnız gazete 

andı yapmış olduğumoz anketten ve mecmua kıraati maksadile 
sonra gıyreıli gençlermizden Hasan tesis edilen «Amerikan mütalt a 
Refik Beyin lstınbul kütüpanelerinde aalonu» bugün lstanbul mmtaka
dolışırık yapmış olduğu kıymetli 
bir tetkikini neşrediyoruz. Dün birinci sının ikinci derecede karii olan 
yazısını neşrettiğimiz bu tetkik bu kütüpanesidir. Eser adedi itiba
gügkü okuma vaziyetimizi sarih bir rile en fakirlerinden biri olan 
surette göstermektedir. ) bu mllesaenin fazla kari celbin-

lf deki sebebi onun kitaplarının 
Divanyolunda Amerikalılar ta- keyfiyetinde aramamız lizımge-

Yazan : 5elaha.ttln Enis 

Yeni romanımız Mahalle 5 haziranda başlıyor 
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lir. Fihristlerini tetkik ettiğim terbiye, edebiyat •hemmiyetli J 
zaman pek az kısmının eskı e- bir yekun tutmaktadır. I_ YAK iT 111 Tll.CıRA,veTI Lı••--
serlere ait olduğunu ve kısmı ~\"ıraat salonunun idart kıımile 1§ • : H A • _ ._ • •ili,' 
azamın!n son devir edebiyat., i- alakadar olan Cemal B. bUyGk ~ • Bıi - • • 
li rn, fen , hareketlerinin mahsulü bir nezaketle arzu ettifim ma• 

olduğunu gördüm. En zengm lfımatı verdi. Kolayca anlaşıl- Tekau··t kanunu D h·ı· k·ı· 1 Bı'tar~t aza kısmını romanlar, hikayeler teş- ması için gene bir cetvelle gös- a ı 1 ye ve 1 ı l 1 

kil etmektedir. Maamafih tarih, teriyorum. 

Günlük vasati: 1~.5 kari 

Kari sınıfı 
Lise 'c orta mektep 

tıılebclcri 

ilk mektep talebdet; 

1 laniHunun talcbclcrı 

Okunan kitap
ların cinsi 

Edebiyat, Roman.' 
Ri~ :ı.ı:i~ at Tarih 

Roman 

Terbi\ c, Tarih, Fel
sefe. Tıp 

Zabitler Taıih, coğrafı ) a 

Jlk mektep ve Lise Terbiye, Tarih 
mualliml crı 

\~keri l .bc Talchclcri Hoınan 

°O kari 
nisbet i Müllhazat 
°lu 50 ı.ir kı. mı yalnız okurlar.fl 

bir kı~mı tla çalı~ı rl ar. 

010 J 5 ilk mektep talebeleri ~·alnır. 
roman okurlar 

" 0 12 T etklk ve tetebbu ınak-
auil e 

" 0 l IJ Hu ~ınıf kariler tetkik ede; lcr 
0 

0 =- Tetkikat maksadilc 

n,. .3 Yıılıııt: okurlar 

1 )i~er mc tek erbabı Bılha,,n roman ve 0 
0 • Yalnız okurl ıır. 

·mmcf errik c erkr 

Cetvelin tetkikinden anlaşıldığı pek az olan mevcudunu tezyit 
üzere en fazla okunan eserler etmesi temenni olunur. 
romanlardır. lf 

Halta memur efendinin ifade- Fatih tramyay tevekuf m&hal-
sine nazaran bir sene içinde üç lindeki taş bina etrafındaki kü-
dafa cilt görmüş romanlar var· çük odalardan mürekkep olan 
dır. Müessesenin kitap kısmının bu kütüphane "Mi:let kütüpha-
maıisi hemen şu son altı sene nesi,,dir. 
içindedir Maamafih bugün birçok Esasen yedi muhtdif hususi · 
insanların istifadesine hadim o- k i: tüphanenin terakübünden te-
lacak kadar eser toplanmıştır. şekkül etmiıtir. Sirasile en faz-

la eser sahibi olan ve "Millet 
Bu hususta müessesenin idame-
ıini temin eden Amerikan cemi- kütüphanesi,,nin mevcvdunu teş

kıl eden kütüphaneler şunlardır: 
yeti çok çalışmaktadır. Alı Emiri Efendi, Feyıullah 

Bilhassa ~on ~ ünlerde getirti· Efendi, Velıyliddin Carullah E-
Jcn " Ansiklopcd ia Britanika ,, fendi, Reşit Efendi, Hekimoğlu 
çok müfit uir eser olup her ba- Ali Paşa, Pertev Paıa, Amca 
hıs üzerinde arzu edilen malu- oğlu Hüseyin Paşa kütüph~ne-
matı ita etme~ i dolayısile çok leridir. 
şayanı takdirdir. Yalnız bu an- Bugünkü ihtiyaca tevafok 
s iklopedi yüzlerce cilt esere faz- eden bunların arasında Ali Emiri 
lasne tekabül eder. Bundan baş- efendinin kütüpanesidir. Yeni 
lca bu ı:müesseaenin diğer şayanı eserler, tarihler Ye edebiyat iti-
dikkat ciheti de ayrıca a!elümum barile en :.- engini de budur. Ay-
gazetc ve mecmuaları ihtiva et- ni zamanda bu yedi kütüpane-
mesidir. Gazate ve mecmualarla nin tezhip, hat, minyatür, cilt 
beraber k ı tap karileri de hesaba ve muhteva itibarile en kıymet-
katılırsa günlük kari vasatisi 525 li olanlardan teşkil ediİen nefis 
kişid r. l u adedin içinde her ve çok kıymetli olan milzeden 
sınıf•an kari vardır. Kitap oku- de ayrıca bahsedilecektir. Kütü-
yaı ların aylık vasatisi 4500 ki- panenin kari miktarı ve okutma 
şidir. Çok faal bir rol oynayan faaliyeti hakkında cetvel size 
bu kütüphanenin yeni harflerle bir fiki verecektir. 

Günlük vasati: 3.5 kari 
Kari sınıfı 

Lise \'c ortıı ın•·ktcp 
tnlcbcleri 

Okunan kitap
ların cinsi 

Roman, 1-:dehiyaı 

0 o kari 
nisbeti 
o/,. 3J 

Mülihazat 
\l utalb etmek maks:ttlile. 

Oarülfünun talebelert 

lk mektep talebeleri 

Zabitler \ c air mes· 
lek erbabı 

Tarih, T cf:.ir, siyer 

llnman, Ri;;aili mev
kute kol ek ~İ\ onla rı 

l\Jc leki e:ıerlcr 

T etkik ,.e tctehhu mak .. adile 

Okur ve rc ~iınlerilc. kari
kati)r)ere hal.. .. r. ıı r. 

T ctl ik edip not ~lırlar 

Cetvelden de anlaşıldığı üze
re kütüpanenin en çok okunan 
eserleri sır asile, risaili mevkute, 
gazete koleksiyonları, tarihi ve 
edebi romanlar, manzum asar, 
ulümu tabiiye, riyaziye ve as
kerliie ait eserlerdir ... Aylık va
ııtiai 750 karidir. 

Devam edenlerin mühim bir 
kısmı tetkik ve tetebbü etmek, 
not almak maksadını takipeden 
kıymetli şahsiyetlerdir. 

Kütüphanenin muhtevuı çok 
kıymetli eserlerden mürekkeptir. 
Bütün salitin divanları yalnız bu 
kütilpancde vardır. 

V AKı 1 ın telrikasn 184 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Onlar susturulmamış olaydılar 
müıtebide sadakatten başka in
sanlıktan behreleri olmıyan idare 
kodamanları o altın külçeleri 
üz:erinde yuvarlanabilirler midi? 
Hakkı susturarak, adaleti kelep-

çeliyerek n.emlcketi bütün ilmi 
fikri, harsi tcrakkilerinden men
ederek göz yaşı, kan, irin men
balanndan gelen bu verasetler le 
bugün geçinenler ar.Rba babala
rın w n vatana ettiği filan meb
rur hizmetten dolayı biz de bu 

nanü nimete müstahak olduk 
diyebilirler mi? Müstebidin key
fine hizmet millete hiyanettir. 

Müstebide sadakat zulmün 
tervicidir. Her müstebit etrafına 
topladığı kalpsiz, ahlaksız açla
rın hırslarım doyurarak istibdadı

nı söktürebilır .• Abdülhamidi 
Abdülhamit eden mukarripleridir. 
Çünkü içinde hafiye olmıyaru 
yoktu.. Saltanatı kulplanndan 
tutanlar menfaatleri uğruna mil
leti bir pula satanlardı.. Ağııla-

Yeni ve müİıim tadılat 
yapıldı 

Rebidlmhurluk eden zevat 
evlenmemiş luzlar 

ve pollJler ... 
Ankara, 'l7 ( T elefon\a ) 

Bütçe enciimeni askeri ve mülki 
tekaüt ve istifa kanunu layihası
nın müzakeresini ikmal etmek 
üzeredir. Layihada encümence 
bazı tadilat ve tashihat yapıl
mııttr. Bu tadilit şunlardır: 

1 - Polis mesleğinde bulu-
nanların hasbelvazife maruz 
oldukları müşkülat dolayısile 

22 sene flizmetleri 25 sene ad
dolunarak tekaüt olunscaklardır. 

2 -- Mülki memurlardan mu
hakeme olunmak üzere açığa 

çıkarılanlar ve men'i muhakeme 
veya ademi mes'uliyet kararı 
alanların beraet edenler gibi 
açıkta geçen müddetlerinin ta
mamen tekaüt müddetine ithali 
temın olunmuştur. 

3 - Eski tekaUtlerle yetimler 
ve dulların vaziyetlerini nazarı 
dikkate alan encllmen maaş

larına münasip ve mfimkün 
olan zamların icrasını muvafıkı 
nısfet görmftş ve bu nokta Uze
rinde Başvekil ile tamasa gel
miştir. 

İsmet paşa ise bütçenin hali 
humna nazaran layihanın ikti
sabı kanuniyetle mevkii meriyete 
girdiği zaman mevcut olan mü
tekaitler ile yetimler ve dullar
dan derece lazerine maliilen 
tekaüdü icra lulmmış olan zabit
lerle askeri ve mülki memurlara 
maaf, tahsisatı fevkalade almak
ta oldukları ve maaıının yüzde 
yirmi betinin 1930 ıeneıi haıi
ranından -itibaren verilmek üzre 
zammını ve diğer mütekaidin 
ile eytam ve eramile de keza 
maaf tahsiaab fevkalide almakta 
oldukları maafabn yüzde onunun 
tammile bu yüzde ondan yansı
nın bu sene haziranından ve 
diğer yarısının da 931 senesi 
haziranından itibaren verilmesini 
mümkün ve muvafık görmüş 
oldukları cihetle bu yolda bir 
maddenin l;yihaya ilavesini tek
lif etmiştir. Bu teklif encümence 
layihaya 19 uncu madde halinde 
ilive edilmitt r. 

4 - Reıaicümhurluk eden zat 
hakkında ayrı bir madde tan
ıim edilmit ve bu makamda bu
lunacak zevatın tekaüt . müddet
lerini ikmal etmiş olsuiı, olma
sın reisicümhurluk makamına 

rmdan millet, mlisant, hOrriyet 
sözlerini kaçıran m~sumları 

sürüp mahveden istibdat kaba-

dayıları meşrutiyette fare deliği 
bir paraya kaçıştılar. Soluğu 

ecnebi memleketlerinde aldılar. 
Can kıymetini keadi canlan 
tehlikeye uğradığı vakit anla
dılar. 

Müıbet felsefeye kafa tutan 
bir de menfi felsefe vardır. Şe

rirler ahlak sistemleri kurmaya 
uğraşan filozoflara şöyle bağı
rıyorlar: 

"Her şeyde hakikat aranmak 
külfetile beyhude yoruluyor, hiç 

bir şey bulamıyorsunuz. Hakikat 
ha~ikat, bu ne kadar gözlere 
görUnr.ıez hislere çarpmaz gibi 
bir şey ... Bu faidesiıt bırakalım 
zıtlannı alalım. Yanlış, yalan, 

Yarın şehrimizde 
bulunacak 

Ankara, 27 (Telefon) - D:ı
hiliye Vekilimiz Turing kulüpler 
kongresini açmak üzere yarın 
akşam ekispresle lstanbula ha
reket edecektir. 

Çar.kırı maarif mücürlüA'1 
Ankara, 27 (Te lefon) - Çan

kırı maarif müdürlüğüne Kütah
ya ilk tedr;sat müfettişi Fazıl 

Bey tayin edilmiştir. 

Cemal Hüsnü B. 
Asarıatika hafrivat11u ... 

tPtkik etti 
Ankara, 27 (Tele fon) - Ma

arif Vekili, beraberlerinde müta
hassıs Fondeıus ren ve arkadaşı 
olduğu halde Givurkaleye gide
rek a sarı atika hafriyatmı tetkik 
ve avdet etti. 

Bir içt ına 
Ankara, 27 (Telefon) - Bu

gün Ankara ilk mektepl~ri baş
muallimlcri Maarif müsteşarının 
riyaseti altında toplanarak ted
risata ait miisahabelerde bulun
dular. 

Yunanlılarla ara1111zda 
Mual!Ak meselelerin ham ic; n 

bir içtima yap1!2cak 
Aokaradan alınan haberlere 

göre Tllrk-Yunan münasebatm
da muallak mesailin nihai bir 
sureti halle bağlanması ıçın 
bugünlerde Hariciye vekilimizle 
Yunan sefiri, hirtaraf aza ve 
Tevfik Kamil beyden mürekkep 
bir içtima aktediıecektir. 

tahsis kı'ınmış olan tahsisatı 

şehriyenin her ayda beşte biri
nin itası encümence tensip ve 
tesbit edilmiştir. 

5 - Yirmi yaşına gelmiş o
lan kız çocuklarına verilecek ik
ramiye miktarı bunları himaye 
maksadile encümence tezyit e
d imiş ve vefat etmiş bir müte
kaidin evlenmemiş kız çocukla
rına da ikramiye verilmesi mu
vafık görülerek bu yolda layi
ha ya bir fıkra ilave edilmiştir. 

6 - Yirmi beş yaşını geçmit 
olan evlenmemiş kızlara kanun 
mer'iyete girince iki buçuk se
nelik maaş ve tahsisatları mec
muu ve yirmi ile yirmi beş ara
sında evlenecek kızlara verilecek 
cihaz bedeli de iki buçuk sene
lik maaf ve tahı!satları mecmuu 
olacaktır. 

dolan ... Hayırdan kaçalım şerre 
sarılalım bu hadler üzerine kuru
lacak muadelenin çarçabuk hal-

lolunacağını göreceksiniz. Zaten 
bu ine kadar bütün dahilerin 
tnkenmez mesailerine rağmen ha-

kikat yanlışa, iyilik fenalığa ga
lebe edebildi mi? Keyfinizin 
önüne set çekecek hiç bir haki
kat yoktur. Her -'ey mubahtır 
işte yaşamanın düsturu ... " 

Eugün görüşlii~ ünüı , temas 
ettiğiniz insanlar kanunları n zab
tıla tımarhane gardiyanlarmın 

nezaretleri allmda yaşıyan de
lilere ben~trler işte korku ile 
ancak onlar kadar, onlar gibi 
usludurlar. Kanunu, mahkemeyi, 

hapisaneyi, polisi, jandarmayı 
kald ırınız. İnsanın hilkaten ne 
olduğunu o zaman RÖrürsünüL. 

1-J ariciye vekilile mii" 
zakerede bıılundulBt 

)tub· 
Ankara, 27 (Telefon) - ·ta· 

telit mübadele komisyonu j~i· 
raf aza ları bugün Hariciye b ıı 
linin yanında toplanarak • 
müzakerelerde bulundular. -

Hint Nazırı 
İngilizlerle Hintlilerin ' 11 

Jasacağından ürnit ,~r 
Londra, 26 (A.A) - Hi~ 

Jerij nazırı M. Ben Lon, ... fi 
toplanacak umumi konreı; 
münasebetile bazı beyanat~~ , 
lunmuş ve Hindistanın 1n~._M 
niyiinin menfaati namın:ı iı~ 
ve istismar e c'ihcek bir piy~ 
dan başka birşey olmadıtıDI 
ir ileri sürülen fikirleri ~ 
tikten sonra Hint ve lngil~~ 
letlcri arasında çıkan anl8P"'", 
mazlığın ortadan kalkacai' f 
bu halin yerine kar,ılıklı bif Jr 
lif ve hürmet hissi kaim 'f"' 
cağı ümidinde bulunduğunu ti 
!emiştir. 

Sanayi birliQi 
Dün kongresini aktet 

ikinci içtima 8 hazirand~ 
lstanbul Sanayi birliği .. , 

umumiyesi dün senelık kon~"i.ff 
al<tetmiştir. Evveli '1;eycti? 
raporu okunmuş ve bunda 9' 
likçe tayin edilen bir d•; 
tarafından her glln 15-20 '
leye bakıldığı ve geçe• ; 
180000 kişinin ziyaret . ;/. 
ği bir yerli mallar sergisı~ 
dığı, oktruvada eaaılı t~ .. ~ 
icra edildiği , muaddel t~ 
hazirandan itibaren tatbik 
leceği azaya bildirilmiştir. ti 

Bundan sonra ağuatoıt• .~ 
lacak olan yerli sergi için ~ 
den hazırlıklara başlan ~ 
sergide satış yapılması ~ 
sunun temini görüıülrnDt~; 
kongre hiuiyatının telif~' 
büyük Ga:ıi ile makamab ~ • ..tt 
iblağı alkışlarla kabul edl'" 
içtimaa nihayet verilmişti~· 

8 
Is'' 

Kongre ikinci içtimaını 

ziranda yapacaklar. 
• 

J\n1erikalı tav,·artC'ı'-'. 
n. k · d b · h : "'. de tııı:..,ır ır aç gun en erı şc rımız v-· 

Amerikalı tıı \') ıııer.i M. Doltıl dtıl' 
ne tarikilc of\'ı,·a ghmi~~r. -.,,,. 

Medeniyette katolundu.i":,1' 
netliğiniz uzun mesafenın -,,ı' 
da henüz hangi merhaleye~-
bilmiş olduğunuzu o 
anlarsınız. b;,lf 

İşte ben bu ine kad•~ rıtİ' 
batılın çarpıştığı bu yıl iat~ 
rın boraların arasında ~rer t 
Fırınlarda kızaran ekıne j 
piştim... r 

d Yanı ' 
Güneşe, ayaza a . • 

karetle iltifatı bir tutar bt~I tJ 
old um Faka t keyfine h~,ydl 
mıyan anarşik hay~tın c:;nc 
luğu önünde ftred ı rtl·· !f1I tıO 
yeteceğini anladığım adli· peJlf 
bir menfeatım uğruna tt ~ 

w G.. .. kestirirse d•'" 
cegım. ozune r-r' 
evvel o beni bitirecek:· bıJ,O . . ın 

gücü yetene an:ırşı sırı · 

hiç taraftarı degi im. 'J Jll fJ.
1 

l · l 



...... ____ ~öl!!P.!-!!ll!l!l!llll1!IJl!P-1!!1!!~~11!!!!!!!1!1-1!!!!1111l!B!!!!!~~~~~~~~~--!!'!'!!!!"!!~~~!!!!!!!!!1!:-'!l!!!!!!!!!l~~!'!l!l!I 3 - VAKiT ~ Mayış 1930 ~ 

Şeker fiatlan Belediyeci efendiler sizden Dünkü Şehreminlerınden 
bugünkü Şehreminine 

Cenıtı Pı. ile Operat6r Emin B: Muhittin 
beyin tarizlerine cev•P, venyorlar 

C...n Pf. ,. Ben Jıptıtım l9leri sıydım. Siz de ioraatlnızı 
s6yleyinlz 1 ,, dl~or 

Q ~ ... 

&ebremiDi Muhittin B. eabak 
Y Şehremini Cemil pap111n 
• iflerl hakkındaki beyana-

mubbele ederken Emane
"- .t,eYm plmiş reçmit Şeh
"-aaİeriılia mina bıraktıklan 
M. bil itleri ve borçları temiı
a....;lde utı"aftlğlaı elylemifti. Don 
~ ~erinden operatör 
f:._ Beyle Cemil papya mil
,.~ ederek bu ittilaama ae 
cliıeceklerioi aorcl OpeaW 
Emin 8. tualan • y e ı: 

Emin ı. <'lror ki 
- Muhittin B., Emanet şim· 

"JfJI, lt~Har ve. bundan sonra da-
116 ?ı~fı ıımalilar bueOn bize 
rdLulik iddiuanda bulunanların 
Y&pbldarı itlerin bedelini ve 
ho~laruıı ödemekle mqguldilr 
~ olacakbr, demiıler Ben kendi 

~·- bu iddiayı reddederim 
.,.._.....,.~iMii zamanımda borç 

bu civarda üç butane varmr. 
Ananın yuı bqmda Etfal bu
tanesi var. Bu hastaneyi kaldı
np atalım mı? 

Asri fınnlar açmak, sahhi 
ahırlar gibi itleri ne için yaptır
madıtımı aual buyuruyorlar! 

Şebremanetinde bulundufum 
zaman btık6met her yapaca;ım 
f ıe bin ıekllde çelme vuruyordu. 
Arzu ettitim mç bir ite muvaf..... ~ 

Mezbaha kanununu çıkarmak 
için aylarca uğraştım ve meı

baha ücreti için etin okkasına 

20 para ıamm~ muvalfaf, ola
.. di-. 

Bup blldmetimia tebrema
netine olanca kuvvetile mDuhe
ret ettiği halde- latanbalumuı 
Avrupa köylerinin en adiliaden 
biJe daha bakımsıı haldedir. 

En garibime giden ıey nt:dir bilir 
misiniz? Matbuatta bir iki defadır 
vaktile şehir namına yapılan ia
tıkrazlara telmih ediliyor va "bu 
borçlan &demekle meıgultız!» 
deniyor .. 

Artmak tehlikesine 
maruz de(Jil .. 

uf acık bir baraka isteyoruz ! 
---- --- -

- Baz genç san'atkarlar resimlerimizin çerçeve-
Bir istihsal inhiıarı vüouda 

ı•tirilme•t dilfilntllüy°" 
Şeker fiatlan inhiaann IAtvın-

lerini bile güçlükle tem•n ederken onları asa
cak münasip bir duvar yaptırabilir miyiz? 

du 80lll'a utacatını pek geç de 
oka dGftbıea ticaret oda11 ev
velki gGn ikbal wklletine buna 

mani olmasa hakkında bir telgraf 
1 

çek•if, dun de nun bir rapor 
gön~ermiftir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre hükumetçe ıeker sa
nayiimizin ıüratli bir inkitafa 
yürümesi için bir (Şeker istihsal 
iaJaiArı) e.a11 hazırlanmaktadır. 

Bu şekilde memlekette yapıl
mıı ve yapılacak olan ıeker 
fabrikalan ve pancar zeriyab bir 
elden idare edilecek ve bu is
tihsal işini iki brillt bankanın be
raber olclufu bir tirket idare 
edecektir. Bu formnlle ıeker fi
atlannın arltnaıına meydan ve
rilmiyecekt ir. 

H 
erkea biliyor ki her gGn 

bir az daha insan olmak 
için üzerinde çırpaadığımız şu 
kara topraklı araan çamurundan 
kafamıza, ruhumuza kadar sıç
rayan lekeleri ailecek, pıleri
mi~ yerden ayırıp ıöve çevi
recek, ruhumuzun ötesine bak· 
bracak kunet güzel aan'attır. 
Bu ihtiyacın maalesef biade he
ntıı eaaab bir hareketi yoktur. 
Ufak fakat yerinde bir resim 
galeriai, bir konser salonu ~~ 
bir şehir tiyatrosu nümuneaı 
yapbrmak ıehir mecliainin baş
lıca nzifeleıindea olmua pek 
tabiidir. 

Bagünkil bedii zeYkimb ne 
dir ve bunu ne ile ölçebiliriz?. 

Misafir emebilere ylzlerce 

Cuma günlerini nasıl geçirmeli: 6 

Boğazın Anadolu sahilmde 
gezme ve eğlence yerleri 

Anadolu kavağına gidenler ne maa
rat eder ve ne yaparlar ? 

Yazan : Kıuhittin Sebati 

mene evvel Sinan ve talebeleri
nin bıraktı;. Aaan miDN1riyeden 
bqka ne pterebiliJVna?. 

MeYcut asan mimariyenin bir 
çop da zamamn tahripklr eline 
terkeclilmit .e Anki bu faeia11 
gGrmemelc için de etnfma 
zevksiz e'Vlerle birer tahta perde 
çelcUmiftir. 

Vllcudumuzu dinlendirdiğimiz 
keudimfıi dinlediiimiz ve dn
tOndOiflmilz oda nerededir?. çi
çek zamanı sokaklannda marul 
satılan İstanbul oturacak salonu 
olmuyan ibtidai bir eve benzi
yor. Memlekette palastik aan'at 
hareketi bqlıyah yifllıiuobet 
otuz sene eluyor. Hami,.a ~ 
• umama açık olan ufak bir 
Al•? Yirmi bet aenede aeyr 
edilebilecek yirmi tane olsun 
resim yapılmadı mı? O halde 

çiçeklerle sDslediğimiz gilzel 
ıan'at mektebi ne iş görmüş 

oluyor?. Yirmi beı yaşındaki 
bir aiaçtan niçin meyva almayı 
dütliDmllyoı uz?. 

~ tibi temiz itler 
&ar • Zamuaamda eski borç
,.._ :-- ediyordu ve Cemil 
di kea a ~ç aldı İM bunu ken
te• 'lllae ıarfetmedi yal.. za· 
--. bo;:uı belediye olmu; ba· 

atıbulda?,, 
Evet kendilerine 16j'IDmü ge· . 

Her tilrlü yoksulluk içinde 
kınanarak bir şeyler yapmağa 
utraf&D JenÇ aan'atklrlar re.im• 
lerine takcakları çerçiveyi gGç
lllkle temin ederlerken nuıl o 
reımi asmak için muvafık bw 
duvar yapbrabilirler?. 

Cen,11 Pf. diyor ki : 
le._ Şehremini Muhittin Bey
doJa llllbaakqaya airdiiimden 
ea . ~· mDteeasif ve müte -

lirı111 K dil . . . 
şth.. • en erını ıevenm. 

Itri ır haldunda 16ylediğim söz· 
~.~it için ve kendileıinin 
"'11e -= gCSzltm olduLru için 
~ •IY'Orum. Bundan emin ol· 

'lot 1-r. Allah beni Şehremini 
--alttan m~h~faza huyunun. 
lal bw ,ehırli olmak aıfatile 
-~=eketimin halini, periıan 
t--._ !&'dik~ mustarip olu-

h~lllanetin Şiflide elyevm e
~ l:tulunan ceıim ana hak
~ Muhittin Bey .. Erbabı 
-.l"'ı - lcaaaatine fire Şişli
~ ....._ verem hastanesi 

iy lllalat şeraite Uyt1ln gel-

8.'" diyor. 
• n doktor sıfatile kendile-
~ teylerim iri ADatoryom ol

"•k Avrupada oldutu gibi 
hJi •erem hastıneıi tesisi lizım >tt: en 11hbi, en münasip 
•r •raadır. Cerrabpaıa ci-
ınd 1c· ~ill k • 1 bostanlardan yüz 

-.,... at IDÜl'eccahbr. Zannet· 
lardG~i hiç bir doktor bu zraayı 

ten IOnra oraya •baatane 
edi ...... d. Hl ,, emn. a en 

re ıere söyliyebilirim: 
1 

Zamanı emanetimde bir defa 
bir milyon, bir defa da Uç y6ı 
bin lira alınmııbr. Bu üç tüı 
bin lira ile bugtin tehre senede 

bir buçuk milyon lira varidat 
getiren meıbahayı bqlattım. 
Bir milyon lira ile o vakit aeJef. 

lerimden intikal eden bir takım 
borçlan Yerdim. Üç •eaelik bOt• 
çe açıtmı kapattım. AkAray, 
Fatih 1emtlerinin istimllki için 
para verdim. Bet park ...Ocuda 
l'etirdim. Borsa banmı, Kadıköy 
nhtamını aatm aldım. Şehre ylı 
binlerce lira varidat teıain ettim. 

Muhittin beyefendi acaba ne 
yaptılar? BBen bi,.ey yapma• 
dımu kendileri ne ıçin bir t•Y 
yapmıyorlar? 

Turing kulüp 

Kongre n1urahhaslarını 
istikbal 

30 mayısta tehı lmizde topla
nacak olan beynelmilel Turinı 
kulüpleri ittihadı konıreıine it· 
tirak etmek tizere lstanbula ge
lecek olan murabhuları iıbkbal 
etmek üztre Poliı dördOncü f U· 

be mOdllrü dnn Romanyaya ıit
miftir. 

K•"•lrlara uzaktan bdlcıı 

Boğaziçinin • 'lnadolu sahi- vapurları K&prftd~n doğru ~oıta 
linde meelft yerleri mi· buraya 1,15 dakıkada gehrler. 

teaclcfit olap Anadolukav-*9ndaa Vapur Dcreti Kavata gidip gel-
batlar ve •ruile fl:yle uzanır: me birinci mevki 46,S ikinci 41,S 

1- Anadohl k•••tmda : alt- kuruştur. . • . . 
lüce, Abıhayat, yuıe te~ai. Cama ıtınlenınn tanfesı ıudur: 

'> n_..ı, zc1a. beyk Kavaktan Köprüden 
1.- '~ynO • oz çayırı, K6 rU • Kavata 

beyko'l korusu, kaymak dondu- 6~51 8 
ran, At I> ıbada ıoğuk •u baf1 

7
• 
38 

9 5 
de~ıine giden kara kulak suyu. s' 32 ıo' s 

3- Paşa habçesinde: •ulta- 11'35 12
1 

niye çayın, polonz k&yU. l•tOS 13,15 
4- Çu~uklu ıaıinosu. 1~30 14,5 
5- Anadolu hisarında: g&k 17,30 15.5 

su ve kllçDkıu çayırlan, hayat 19,30 18 
korusu. 20,30 18,30 

6- Vaı i ~ytınde: raaatane Anadolu Kavağın1 gidenler 
ve icadiye tepesi. iskeleye çıkırıca. Boğa11n ~eme.n 

7- Osküdar yolile: çamlıca· hemen en sakın ve seuız bır 
Jar, tibaclı suya. alemdatı memi- noktasında l:ulunduklarmı ~.isse· 
releri. derler. Burada etraf tenha ve 

Anadolu kavetı çıplakbr. Gelenlerin ekserisi 
Köprüden 13.70 mil meaı- Yuşa tepesine doğru uzanır veya 

fede olan bu köy lcaraMDİz Sttl"ce sahilinde eğlenirler. 
boğazımn metbaliDde ve botasm Yuşa dağı yalçın sebil üzerin-
hemen ıonundachr. deki kireç ocaklanna nazırdır. 

iki tarafı mDrtefice iki dağa Dar bir patik6 ile yarım saatte 
day-.n' köy bu dajlann ara- çıkılır. Gazino yoktur ve buraya 
ı·ndaki vadide lwrulrru tur. Ba- yakan bulunan (Abıha}at) suyu· 
ramn birinci huıusiyetı sularmm ııun başı cumaları çok ka'abalık 
gayet tath olması ve havnrnın olur. Herkes h ç masnf etmeden 
mlllyi111 ~ulunmaııdır. Şfrlrd burada kendi halinde eğlenir. 

Azaaı bulunduğum mllstakiı 
ressamlar ve heykeltıraşlar bir
lıği fimdilik senede biri Anka
rada, diğeri latanbulcla olmak 

üzere iki ıan'at sergisi açmağı 
bir vazife edinmiı olduğu halde 

her iki şehirde de sergiye elve

rişli bir oda bulabilmek için 
aylarca uğrapyor ve neticede 

yapmak iatenilen hareket çok 
basit ve adi bir ihtiyaç gibi ai-
1 nip g:diyor. 

ılttnbutda eylülde açacağımız 
sergiyi nerede açacağız? Bu se
ne de &ecen seneki gibi vilayet 
ve emanet erkim sergi) i ziya
rete gelmiyecek!er mi?. 

Şehir meclisinden ehemmiyelle 
rica ediyor ve istiyoruı: Bize 
bir saray değil timdilik ıehri.1 
merkezinde tahtadan b:r baraka 
bir resim ialer:s yaptırsan. Bit 
asacak resim bulamazsak bile 
ecnebi san'atkirları cavet ede
rek musikide ve tiyatroda yapbğı-

auz iihi bu sahada da beynelmild 
san'at eserierile bu ruhi ihtiyac1 
mOmkün olduğu kadar tatmir. 
etmit oluruz. 
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SUTUNLARDA 
SEYAHAT 

Ne vakit? .. 
O Onkil gazeteler albnda 

"Rodop,, kaydını taşıyan 
bir haber neırettiler. Bu haber 
yilzellilikleden eski evkaf na
zın "Ömer Vasfi,, hocanın, 
Garbi Trakyadaki mel'un hare
ketleriaden bahsediyor ve ca-
milerdeki hahları sattırmaya kal-
qbğını ıöylOyordu. Rodop gaze-
tesi buna: "Reziliğe bakm!,, bat· 
hj'lnı koymuıtu. 

Yabancı bir bayrak albnda 
çıkan o gazete, imrenilecek bir 
heyecanla bu iğrenç vak'ayı 

, kaydediyor. 
Kuvvetli, sert rilzgirlarile 

tepelerinde dalgalandıran dası
tanlar dekoru Rodop, bir kere 
daha hayalimde canlandı. Bu 
heyecanlı .sahrlarda sanki o du
manlı dağlardan sıçramıf kıvıl
e1mlar yanıp sönilyordu. Duyuı
taki uil ateşe imrendim doğrusu. 

Rodop gazetesini çıkaranlar, 
Tırakyaya bizden uzakbrlar. 
Hele Vasfı hocayı ne aralannda 
tapmışlar, ne içlerinden yetiştir
miılerdir. 

Hainliğini de onlar bizden ög-
renmişlerdir. Bir Vasfi hocanın 
bir vatan ıçın ne yap11kan 
tehlike, ne karadamga olduğunu, 
girdiği yerlerde ne bulaııklaklar 
yaptığını biz onlardan iyi bilir, 
daia yakından tanırız. Böyle 
iken dlinkil gazeteler •Rodop"un 
haberini sadece almışlar, baıka 
hiç bir kelime ilavesine lüzum 
görmemiJlerdi. 

Halbuki biz, ana vatanda 
çıkıyoruz. Tarihi zaruretler, 
harpten doğmUf musibetler 
daha doğrusu siyasi gaflet-
ler ynznnden kaybettiğimiz oı
keletdeki Tlirklere herkesten 
G.ha yakınu. 

Çünkü vicdanımtZla başbaıa 
kaldığımız demlerde onlann uğ
ı·adıkJan feliketlerden kendimi
ı.e acı bir hisse ayırmaktan kur-
tulamayız. Bu azap ve utanç, 
·.tizi daha derin ve daha içli bir 
'laaasiyetle oralarla alikadar 
olmağa sevkeder. Ana vatandan 
lekelerin en çirkini ve hiç silin
mezile kovulan bir hainin ma
sum ve mazlum kan kardeşleri-

mizi soymasına set çekmek 'Rodop, 
çulardan evvel bize dliıen bir 
vazife idi. 

Ne yazık ki bu aziz işi yapa
madıktan başka onların heye
canlarını da eksik naklediyoruz. 
Sinirlerimizi saran bu afyonlu 
havadan ne vakit kurtulacağız 
bilmem ki! ••• 

lcırını t.ıır cu~/~i : 

VAKiT 
28 MAYIS, 1880 
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Esrarengizi eşen 
··ı·· ? oum. 

Üst tarafı birlnci sayıfamızda 
Abdurrahman efendi davet 

edildiği mahalle gittiği uman 
Urla kaymakamı Talat, Fırka 
mutemedi Hüseyin, belediye 
reisi Atıf, eczacı Hilmi ve jen
darma zabiti Halit beyleri kar
şısında bulmuştur. Bu zevat 
Abdurrahman efendiye şu tek
lifte bulunmuştur : 

- Sana bin 1000 vereceğiZ: 
Eski ifadenden rücu edeceksin. 
İşte bu paraya mahsuben aana 
300 lira 1 ifadeni istediğimiz gibi 
vardiğin gün, kalan 700 lirayı da 
alırsın. 

Abdurr.abman efendi buna 
razı olmuı, fakat paranın müte
ba kisi için bir kefil gösterilme
sini talep etmiştir. Bunun üzerine 
Ferhat Ef. namında bir zat kefil 
olarak gösterilmiştir. 

Abdurrahman, parayı aldığı 
gecenin sabahı Urla müddei 
umumisi Halit beye giderek 
mes'eleyi anlatmış ve demiı ki: 

- Ben ileride vicdan azadı 
çekemem. İtte bana verilen 300 
liral. Bu para bütün gece beni 
tazip etti! 

Bunun ftzerine mUddei umumt 
Halit B. para verildiği ıırada 
ismi geçen zevabn maznun sıfa
tile ifadelerinin alınmasına karar 
vermiş. Ve paranın mütebaki 
kısmım vermek üzere kefil olan 
Ferhat Efendiyi davet etmiştir. 

Fer hat Efendi bildiklerini söy
liyeceğine yemin ettiği halde, 
tuhaf bir tesirin altında, kalarak 
hiç bir şey söyliyememiştir 

F erbat Efendi bundan iki gün 
sonra gene müddei umumi Halit 
Beyi makamında ziyaret edere~ 

- Ben çok fena vicdan azabı 
içersindeyim. Korkuyorum müd
dei umumi Bey, hiç bir ıey 
söylemiyorum. 

Demiştir. Bunun üzerine müd
dei umumi Halit bey, Eerhat 
efendi ile bir otomobile binerek 
lzmire gelmiıtir. F erbat efendi 
yolda Halit beye nasıl kefil ol
duğunu ve hadisenin gizli kalan 
birçok noktalannı tenvir etmiş 

ve bunları söyledikten sonra ihti 
mal bayabnan tehlikeye girdiğini 
de ilave eylemiştir. 

Halit Bey, dün öğleden sonra 
lzmire gelerek Ferhat efendiyi 
müddei umumiliğin kapısına bı
rakmış ve müddei umumi Hida
yet beye herıeyi olduğu gibi 
anlatmııhr. Hu sırada kapı açı
larak Ferhat efendi içeriye gir
mıt ve: 

- Benim ifademi alan, ben 
namuslu bir adamım, herıeyi 
söyliyeceiim demiıtir. 

Hidayet bey ct-vaben her ıeyi 
Vükela ve saire ziyafet ve anlatmasını söylemiştir. F erbat 

cemiyetlerinde mükemmel ta- Ef. rüşvetin nasıl teklif edildi-
kımlarile aıçılak etmekte olan ğini, nasıl kefal gösterildiğini, 
Veznecilerde qçıbaşı Osman kendisinin de bunu nasıl kabul 
Efendi vefat ederek yerine ettiğini, namuslu bir adam oldu-
mehareti milsellemesi bulunan 1 ğu için buna tahammül edemi-
kalfasile ıakirdanı kelevvel yerek her şeyi ifşaya karar 
bu hızmette buluoacaklarm- verdiğini ifade etmiş ve bu sırada 
dan lüzumu halinde gene Vez- yüzü sap sarı kesilerek birden 
necilerde milteveffayı muma- bire durmuıtur. 
ileybin mahdumu Mehmet Ferhat efendi, bundan sonra 
Efendiye mnracaat olunması. bütün ısrarlara rağmen hiç bir 

* şey ilive edememiş ve korktu-
Kızanlık köylerinden Be· ğunu, llayatının tehlikede oldu-

yash kariyesi mUhacirJerinden ğunu, meçhul phıslar tarahn-
Bıyıklı oğlu Eminin dokuz ya- dan tehdit edildiğini ı6ylemiştir. 
flllda bir kızı kaybolduğundan Bir aralık Ferhat efendinin 
her irim bulur ise ve bulmuş vaziyeti blıabiltlln fenalatmıı ve 
ise Yenicami civannda Mey- kendiaini müddei umumilik 
daacak maballeaine ,etirmesi. pençeresinden aşağıya atmak 

._ ___________ _.. istemiftir. Bu m"ada mGddei 

GELiSi ~ 
GOZEL 

Yaşaran Amerika 
Amerika mecmualanndan bi

risi bir anket yapank bn-
tlln Amerikalılara fU auali aor
mut: 

- içki içmek istiyor maaanuz, 
istemiyor musunuz? 

Bu suale verilen cevaplann ek
serisi mllıpet çıkmış. Birkaç ıene-

dir, içkia,ni gizli kulnplerde, "ıpe
akeuy» lerde içmeğe mecbur 
olan Amerikalının bu işten bık· 
mi§ olduğu anlqıhyor. 

Eh, zamanıdır, Amerika da 
yaşana yeridir. .. 

Kıyamamıılar! 
oun Yalova hakkında bir yazı 

yazmıı ve bunda fU cümleyi 
kullanmııbm : 

"Sabahtan gelen kalabalık o 
gftzel tarhlan marul kabuklan 
hıyar koçanlan, yumurta kabuk
lan, çiroz kuynıklan, klğatlarla 
berbat bir hale koymUflardı." 

Galiba bizim mürettipler, o 
canım tarhJarı böyle aüprOntWer
le berbat bir hale koymağa kı
yamaml§lar ki, "tarhlar" 1'elime
ıini "tarlalar" teklinde dizmişler. 

Bizim mOrettip arkadaflar gibi 
oraya gezmeğe gidenler de o 
gftzel yerlere acıaalar da oralan 
kirletmeıeler ne iyi olur f 

* Niğdeliler gibi 
Niğdeliler ıehirlerinde pek 

kıt bulunan temiz içme 
auyunu temin edebilmek için bir 
piyanko tertip etmifler. 

Bu haberi duyunca: 
- Ah, dedim, biz de bir pi

yanko yap.ak da bu aayede 
. yangın ~ınta Terk'.oa mualukla
nna IU getirebilıek 1 

1.lJplu. .14u 
umumilik kitiplerind~n Sabri 
beyle polis Hul6si efendi Ferhat 
efendiyi yakalı yarak BBf muavin 
Haydar Naki beyin odaama 
almıtlardır. Fakat buna rajmen 
hayatından emin olmadığım 
zanneden bu zavallı adam bir 
aralık aOr'atle pençerenin yanma 
koprak kendisini 12 metre 
yOkaeten atlDlf ve beyni, y&ztı
nOn muhtelif mahalleri parça 
parça olmuttur. Mecruh derhal 
memleket hutaneaine kaldırla
rak tahb tedaviye abnmııbr. 
Fer hat ef~ndinin hayab tebleke
dedir. Geceyi atlatabilirse ha
yabnm kurtulması ihtimali mev
cuttur. 

Merhum lbaan Ziya beyin 
mildafaa vekilliklerinni a1ukat 
Mustafa Enver, Necmettin, Şakir, 
Muıtafa Halit Beylerle lıtanbul 
avukatlanndan Hayrettin beyler 
kabul etmişlerdir. 

Avukat Hayrettin bey bu haf
ta zarfında ıehrimize ıelecek 
dosyalan tetkik edecektir. 

Bu meraklı dava yann atır 
ceza mahkemeıinde rilyet edi
lecektir. " 

GLAKSO 
yu tecrObe etmek daimi ola
rak tatbik etmektir. Onunla 
kabili kayaı ye ona kaim o
lacak gıda yoktor. 

Milyonlarca yav -
rulann hayat ve sıh
hatleri ona mcdyun
durlar. 

Muharriri: Ömer R•~ • 
Hasan Sabbahın cenneti 

nasıl bir yerdi ? 
Marko Polo bunu tasvir ediyor 9e 

onun "Hakikaten bir cennet ,, 
olduğunu söylüyor 
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Biltiln din ilimlerinin bu su
ale verdikleri cevap milspetti. 
Hepıi de " lizım gelir ,, demiı
lerdi. Bunların içlerinde yalnız 
biri bu sualdeki noktayı anla
m11, ve " llzımgelmez " demişti. 
Çliokll bunların bildiği imam, 
her kesin bildigi imam değildi. 
Bu imam hiç bir kayde tabi 
değildi. Bu imam isterse halili 
haram, haramı halil yapar ve 
bunlar onun hnkmftntl kabul 
ederlerdi. O halde bunlarla har
betmek zaruri idt. 

Bu tek adamın noktai nazan 
kabul olunmuı ve harbe karar 
verilmiıti. 

Harbin aleyhlerinde neticele
neceğini arıbyan lbni Attaş, Ha-
san Sabbahın Alamut kalesine 
girmek için müsaade istemiş, 
onun bu teklifi kabul olunduğu 
halde bir takım gaddarane hare
ketlerde bulunmaaa berine, harp 
wkv bulmUf, neticede lsm .. ililer 
imha edilmiş ve onların taç aiy
dirdikleri lbni Attaı esir düt· 
mnıttı. 

Sultan Mehmet. bu adamı bir 
hafta kadar esir tuttöktiii sonra 
derisini yüzdnrerek &ldnrmnı, 
bu suretle 12 sene kadar bu 
havaliyi yakan ve yıkan bu taç
b dai de ortadan kalkmııb. 
Meydan Hasan SabbahındL 

Hasan Sabbahın hareketı 
lbni Attqın katlinden sonra 

Şarktaki İsmailtlerin riyaseti 
Hasan Sabbaha geçmiş, Hasan 
kendi programını icra için tam 
fırsat bulmUftu. Hasanın hedefi, 
lsmaililiği tam manasile hakim 
kılmak, onun bütün rakiplerini 
ve dnımanlannı imha etmekti. 
Bunun için her ıeyden evvel 
elde, hiç bir fedakirlıktan çe-
kinmiyecek, ve istenilen her 
ıeyi yapacak bir alay fedayiler 
llzımdı. Bunlar köril körüne 
hareket edecek, ıeybin her em
rini yerine getirmek için işken
cenin her türlüsünü, ölümün her 
çeıidiai cana minnet bileceklerdi. 
Haıanın bu seviyedeki fedaileri 

yetiıtirmek için bulduğu çare 
hakikaten dahiyane idi. 

Mqhur seyyah Marko Polo 
bunu anlatırken der kiı 

" Cebel şeyhi, iki dağ arasın
daki bir vadiyi kapatarak burada 
bir bahçe vtlcuda getirmifti- Bu 
bahçe o zamanın en bily6k ve 
en güzel bahçesi idi. 

"İçerde, meyva ağaçlannın en 
g6zelleri ve en nadideleri vardı. 
Bahçenin etrafında muhteıem 
k&ıkler ioşa olunmuş, bunlann 
içi nefis bir surette tefrit edil
mişti. Bahçenin içinde ıaraplar· 
la stlt ve balla dolu ırmaklar 
vardı. Dünyanın en gftzel kızlan 
burada idi. Gtızel sesli olmala
nna da dikkat olunan bu kızlar, 
ttlrlll ttırlü muıikt Aletlerini ça
larlar, ve her raksı bilirlerdi. 

sıru hakikaten cennnet ~ 
larını istiyordu. 

"Cennetin methalinde ~ 
zam bir kale duruyordu. ff' 
sanki bntOn dOnyaya ~.....,. 
met edecekmiş gibi IOD ~ 
milstabkemdi. Bu mnthit _...,

zaptetmeden bu bahçeye I" 
mezdi. 'I 

« Etraftaki memlek~ 
Y8fına girmiı ~ençler ~ ~ 
getirilir, onlara burada ,-_ 

hakkında birçok cazip mWt". 
anlatıldıktan sonra cennetill~ 
atılırlardı. Fakat bunlar 1 
bırakılmadan evvel u~ 
bir madde ile uyutulur, 'J 
sonra cennete bıralolırdl-f' 
milddet sonra uyanan ~ ~ 
diıini en güzel kızlar ~ 
en mubtqem k&tkler l~~ 
en nefis, en kıymetli ef1S ;;I 
rinde görftrdO. Kızlar ~ 
her emrini yapar, her~ 
yerine getirirlerdt Buraya~r_ 
gençler, günlerini İfU DUf, 
ta.rap i~indc geçirirleı 1 

ten cennete girdiklerin• 
olurlar ve buradan çıkmak 
mezlerdi. ~ 

"Fakat Şeyhul Cebel bit~ 
adam göndermek iatediji~ 
bu gençlerden birini ~ 
den çıkarır, ona isteclitl ~ 
verir, sonra ona « Bu ~ 
ifa edersen, seni tekrar ~ 
sokanm • derdi. Şayet ~
arzusu bir adamı 6ld ..... I! 
bu gençlerden birine « tfft,,;; 
di, filin adamı aldllr, d_...-~ 
meleklerim seni cennet~ 
rilr, ölOrsen, ben mel .., 
genderir ve ıeni cennete 

deririml,, il, 
11Bu suretle iatenild 

mutlaka 6ldilrillftrdtı.,, (IJ tll 
Markopolonun anlatb, ,j 

cennet Huauın dahiy .... 
idi. _,,. 

(8 "' 
[1] Mırkopolnnun lngtUtQ' 
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Bir banka 
~ınizde bulunan bir 
lt;alya bankası tasfiye 
llaGer ediliyor .. .,.~ı:.== 

iti '• pi•atadald amaild bah-
-... d " ...: .... dola,. baradaki ........ 
... tu&,.,. k-. ..... " 

LZet mlcllldlj- lllraCUt 
tt .... 

Re ' awn mfcllrlljllllde bala-
11. Selim Dal ...... 

~!imi. ft tuflJ• meanarlulda
..,_ TaUin we Halda be,ler 

..... erdir. 

Ticaret odası meclisi 
---~t odaa meclill bagün ıs te 

olarak roplenac:ak ve latanbul t*n ile fındık lldh..U hakkmda mec
--~ iki rapora mbakere ede-

1 
2 

MGddel umumi Klmll 8., b&tln clribnleri 
..bit pr.IG, ceza iatedl ' . .._~-s 

6 
7 
8 

Gezete ve mecmua aboneleri byd· 
etmek, muhayyel mUAmere tıilederl 
dağıcmat sandle dolanclanahk da..an•a 
rfl'yedae laanbal üçüncü ceza ....._. 
metinde demn olanmaf, mabakeme 
bltmlfdt. 

Mtlddel amaml Dmd B., munun 
Galalada ArapJDl hanında yOdwıe 
sahibi Mahmut Saim Et ile dlltr mu· 
nunlar Sadi Rqlt Ef: ve Nedime K 
baklannda lddlanemesfni 1erdeanlt, Ylli· 
yed esub ve ttnfll surette tetkik. cfir· 
mUn nasd itlenclilinl ltabit ederet ~ 
rihatta balunmufM. 

Ktmd B. , Mahmut Saim Ef. nlD aç
D&ı fUlhaneden menfaat temin edece
lfai tahmin ealll micı11elelere w lllr 
mabalJere evvelt lleJdpn ederei mtmfa· 
bı ceftbl il.._, IOIU'lt laalll' bulun· 
durdala mettup " .. makbmlan dol
darup w Raflı El. 11 yabat Nedime 
buuma bunlarla lflncletdilhd. para ıahal 
ecdrdfiiJd anlaaDlft yevmi ..-
abone bydetdrdllf beyanne mahtelif 
,.ıeıden. cahallAua balundujuna " ba 
anda .. Selinik. blDbsından yedi. •e.n. 
ka Kommerçiyala.. dan 32, MUMlill ida· 
rMndea 16. dlcmda Aca .. & -
a. W.llilt a. ... s. ..... - .. 
...,....... ... •sı•wllade Dr. ı.. 

~ ... il. """ 1. Kogo ~ 
f!~ ~ ... llra ..... 

9.._. ..... 
Rell ICadıetallah a. .... anlan mi- 10 

dafa11 davet ecat(f. Nedime H. • Ben 11 
ba )'lllhaneye -...... ıpn mem• .. ._.liiılıım 
llfatlle Pdlın. .... clolandmcahll DllnH balnMQlnııaın 
hlktr ..... Sidl Rlfk il. • Ben ele ""1Jedllınlf fe/dl 
öyle. .. deml1t Mahmat s.ım El,• v.. l 2 3 4 5 6 7 8 91011 
han .. on 1ene •llleccelcUr. Gaecelerln 
tenfallnda beUd haca olabllr. Mlveuilm 
ümmildr, belkt lnzleaa birkaç klflyi 
unutmuftat. Bu. abes eddolunamu w 
dolpclanc:dı ta delalec -- • diyerek 
unn azadıye lı:endlnl madafaa ecmifdr. 

Mükemenln karan. cmqarte11 abaln 
bJldirlJecd:th-. 

WM-4~-

uıene niçin 
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Hapi.Mınetla 
•• 

Bir ınahk6rri kendi ken-
disini asar* intihar etti 
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...... '* ....... . 
....... KatiWeia - ..... .,.. 
...... Hall -.Wrt.ı,.tta 

NIUh 
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r..up ..,.. brlmte• Muzaffer Huum 
• lfdıp• uk.t ffsesl ve Davuıpqa 
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6 • • 750 M50 
ıı .. .. 1400 2700 

V AKIT ı 5 karaftan fulap 
...... 1r, kendi niaiae kadar 
ptirbaek İatİJGl'llaDIZ 

Abone olunuz 
Daba acas " kolay edin

-., pzetemizia aboneleine 
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-- cealllill'ıı~ ...... 111 -- remenl ederiz. ,. __________ ... 
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Darülfünun tarihinde 
görülmemiş bir vaka 

(Üst tarafı l lncl sayıfemızdadır] 
muallimliğine namzet gösterilen 
bu zatın da ilmi eserlerinin mev
cut olup olmadığı, varsa tetkik 
edilmek üzere fakülte meclisine 
toYdiini kararlaştırmıştır. Bu ka
rar Darülfünun eminliğine bildi
rilmit, Darülfünun emini de Ma
arif Tekili Cemal Hüsnü heye 
iş'ar etmiştir. Fakat Kazım Esat 
beyin ilmi eserlerinin gönderilip 
tetkik edilmeei lazım gelirken, 
Cemal Hüsnü Beyden şu cevap 
gelmiştir: «Kazım Esat Beyin 
mealeie dair ilmi eserleri vardır. 
Ben ıahadet ediyorum. » 

Bu cevap Tıp fakültesi reisli
ğine bildirilmiş, mesele tekrar 
fakülte meclisinde müzakere 
edilmiş, meclis Maarif vekilinin 
sözünü hüccet ve senet ittihaz 
ederek Kazım Eıat Beyi Ameli
yab senniye muallimliğine inti
hap etmqtir. 

Halbuki her hanği bir zatın 
ilmi eserleri olduğunu söylemek 
hatta bunu sözde bırakmayıp 
ibraz etmek bile, bu zatın Da
rtlfüııun hocalığına intihabı için 
klfi deiildir. Mademki ilmi eser
leri vaTdır. Bu eserlerin fakülte 
meclisine gönderilmesi, fakülte 
meclisince seçilecek mütahassıs 

bir ilim encilmeninin bu eserleri 
tetkik etmesi, neticede eserleri, 
ilmi kifayeti olduğuna dair bir 
karar vermesi lazımdır. Kazım 
Esat Beyin intibabmda bunların 
biç birisine riayet edilmemiştir. 

Tıap fakültesi intihap müzekke
resini tanzim ederek Darülfünun 
emanetine göndermiş, Emin Ne
ıet Ömer bey Darülfünun diva
nına arzetmiş, divanca da bu 
intihap tasdik edilmiştir. Lakin 
işin asıl garip tarafı buradan 
sonra başlamıştır. 

Darülfünun hocalığı intihabı 
usalen mensup olduğu fakülte 
meclisince yapılıp divanda tas
dik edildikten sonra Maarif ve
kiletinin tasdikine arzedilir. O
rada da tasdik edildikten sonra 
heyeti vekileye verilir, nihayet 
Reiaicümhur makamının tasdikile 
kat'iyet kesbeder. 

ı< azım Esat beyin ameliyatı 
Senniye mualliml :ği divanca tas
tik edildikten sonra, Dişçi mek
tebinde, mevcut iki Ameliyatı 

senniye muallimliğinden başka, 
bir üçüncü mualJimlik için tahsi
sat olmadığı anlaşılmıştır. Mese
le Maarif vekili Cemal Hüsnil 
Beye bildirilmiş, fakat Cemal 
Hüsnü Beyle Neşet Ömer B. a
rasında. geçen bir telefon mu-
haveresi işi halletmiştir. Bunun 
üzerine Kizım Esat Beyin tayin 
müzekkeresi hazırlanarak Maarif 
veklletine gönderilmiştir. Fakat 
bu defa küzım Esat Beyin va
zifesi tebeddül etmiş bulunmak
tadır. Bu ı:at Maarif vekaletine 
gönderilen tezkerelerde Ameli· 
yatı senniye muallimliğ ine değil 
de, Tıp fakültesinde tahsisatı 
münhal bulunan Mebadii emrazı 
dahiliye muallimliğine intihap e
dilmiş gibi gösterilmiftir. 
Şunu da ilave edelim ki, Me

badii emrazı dahiliye muaUimli
ği bir müddet evvel · Tıp fakUl
tesi müderrisler meclisi kararile 
!aRvedilmiş bulanmaktadır. 

K:izım Esat B~yin Mebadii 
emrazı dahiliye muallimliği:>e 

ıntihap edildiği hakkında Darül-

fünun emanetinden Maarif ve· 
kaletine gönderilen mUıekkere 
muameleye konulmuş, heyeti ve
kileden geçmi' ve tastiki Aliye 
iktiran etmiştir. 

Kazım Esat Beyin Mebadii 
emrazı dahiliye dersini okutma
sına imkan yoktur. Esasen diş
çilik tahsil etmiş olan bu zatın 
Mebadii emrazı dahiliyeyi okut
ması da matlup değildir. 

İdari bir şekli hal zannedilen 
bir hareket neticesinde Kbım 
Esat B. Tıp fakültesinden 60 

lira asli maaşı alacak ve dişçi 
mektebinde 25 lira maaşlı Ame
liyatı senniye dersini okutacaktır. 

Halbuki, bazı devairde bu ka
bil işler (idctreten) yapılıyorsa 
da, bu idareten şck• inin Darül
fununda tatbik na Darülfünun 
nizamnamesi manidir. 

Kazım Esat Beyin Mr:badii 
emrazı dahiliye dersine intiha
bının ali tastika iktiran ettiği 

Tıp fakültesine bildirilmiş ve 
bu haber fakülte muhitini hayrete 
düşürmüştiir. 

Hatta fakülte reiıi Süreyya 
Ali B. müderis arkadaşlarına, 

fakülte mecl s'. nce, Kazım Esat 
Beyin ameliyatı senmiye dersine 
intihabı yolunda ver len kararın 
nasıl olupta tegayyür ettiğine 
şaşıp kalmak lazım geldığini ve 
buudan kendisinin kat'iyen ha
berdar olmadığını söylemiştir. 

Mesele örtbas etmek iıtenilmiı 
ve evrak Clişçi mekt~bi mOdür-

lüğünc havale cdılmişti r. Fakat 
Dişçi mehtebi müdürü Tıp fa
kültesinde Mebadii emrazı dahi
liye hocası olan bir %atın Dişçi 

me1~tebinde Ameliyatı senniye 
okutamıyacağını söy eyerek Ka· 
zım Esat Beyi derse kabul et
memişt ir. 

Dariilfü nunun nizamnamesine 
göre bir rı.uallim veya miiderri
sin kendi dersinden başka bir 
dersi vekaleten okutması icap 
etse, bu vekaletin heyeti veki· 
lece tastik edilmesi lizımd&r. 
Vekalet lastik edilmedikçe o 
zat dersi okutamaz. Halbuki 
Kazım Esat B. meseleı,inde bu 
bıle yapılmumıştır. 

iç yuz.unu bütün tafsilatile 
yazdığımız bu mesele Darülfü-

nunda çalkanıp . durmakta ve 
Darülfünun tarihinde gözülme

miş bir vak'a olarak tavsif edil· 
mektedir. 

Küçük h a berler 1 
5on gümrük ı tati,ci klcrin~ razarıın 

~on uç ayda geçen senr\ e nua
rıııı ithahlt ve ih rııcat ı ını/. aıalll" ı,tı ~. 

\ aln ız mart ayında ithalatta 8.0<J4.S 11 
Jıralık bir eksilme gorülmelnrdir. Bu ı;u
rctle lehimize buyuk bir fark: hı ı l ol-
ıııu~tur. 

poıı müdürh eti mutderrikası kim
se:sizleri toplayıp iste~ en aılelere 

ıhhat rııporile beraber hizmetçi olarak 
'errccktir. 

Amerikanın sa hık T ürlh e mume:-· 
sili amlnl Bri~tohin • re~ebbO:ıile 

~eh rimizde bir hı:ı tanc iıı~a · ı cekarrür 
ctmi~tir. l la tanenin )apılma ı jçin 
:500.000 dolar sarf ına lfü~um '1;Üri.ılmek
ıedır. 

prng Darülfünunun ticaret. ~nayi 
' e maaliin tahsil edecek ü~· Turk 

talebenin bir <:ene meccanen okutula
cağını i\ l.ıarif \" ekületine bildirmiştir. 

Geçenlerde ltah 11 baş\'ckili ,\1. Mu
j;olininin .kızı :\lıtmaul Edda ile 

damac.lı !\arkı bala~ ı ~C) .ıhatindc İ zm ire 

1 Çocuk Sayı faları 1 
den !'.fu!· 

232 - Birinci erkek fü,esın 

tafn Kem:ıl B. . den 546 
233 - Birinci erkek lisesın 

Takdir varakası kazanan 
oktıyucularımızın isimleri 

;\ l. 1 la~·ıi. t?41 }\e· 
234 - " .. -

mal Beyler l\lehtrıe1 
235 - Arakıye Depo~unda 

An Kara 
~02 Ycni~ehirde Recep B. 
_03 Ceza rebi Ali Rı za Bey nll'-

ltı Ka\ a Bekir Bey. 
201 Cazi terbi~e eni~titusünde 

164 ,\ c:af 1 fü .. amettin R 
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20CJ Pofü müdüriy ti kıı;mı adl!·inde 
Ş:ıkir be~df'n Recep Turan h. 
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~ J 9 - Ynnık orocdibak civarında 

106 ıncı sokakta 50 ~o.lı berber lbrahim 
Er. diıkkAnında All İhsan R 

220 - 'l'elı:ı;raf muha ebcslnde 1 lil
mi bey mahdumu \lüjgan B. 

Bursa. 
22 1 - Bursa poctane karşı~ınıfa lo· 

kan tacı O~man Efendıden 1 l. ilasri Be· 
ye. 

222 nirincl l~rkek licesinden 531 
1 la an Fe\ 7.İ B. 

2.!J - 1 inci erk el, !Lesinden 554 
[\ ı. lh5an 

224 - ,. n .. ,. Atıf Kemal 
Be der. 

22S nazi p1şa cadde~i f)r. Ba-
taheddin B. mahdumu • emih B. 

~~h - Gı\7:i p:ı~a caddesi numara 
55 de Tank • abri H. 

22:- Lbc :-.ı den 31 il. Fahri it, 
228 - ,, u· I den 4;"!) ami B. 
229 • \ rap ,\ lchmet mahallesi ca· 

mi aralıgı numara 1 de Uıtfü Zühtü B. 
'.?.W Bandırma ;'\ l:ınh a ~ n:ıhh esi 

bolca :ıgaç k:ıri~ esinde muallim f"chmi 
H. mahdumu Bur_.a lisesinden 20.'l C'a
hit B. 

2.1 1 - Tahtakale Çelebi ler Çar.-ısı 
1 numarada Pekmez hanı mu,tcciri ~n
lim H, mahdum u Bursa muhtelit ona 
mektebinden 36i3 salim B. 
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243 - Eczacı 1 Iull.)~i be'' ~e 
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245 - Lise sır\ıf 

K. Orhan il 9 J 

24-;- - De' ele mahallesinde 
maralı hanede A. Mu1.aff er B. 

Dc\ amt '' 

VAKiT 
Tabı işlerinizi ya~· 

Şehremaneti 
~-1/-6ıe-/930 tarihine müsadif pazar gününden itibaren Kal# 

Fener bahçe tariki tamir edileceğinden esnayı tamirde . t~ fi 
nısfı geçit olarak bırakılacaktır. Bilumum vesaiti nakliye gıd~ 
gelişlerinde gayet ağır olarak hareket etmeleri fevkalade d 
ve- itinada bu~unmaları malumları olmak üzere ilin olunur·~ 

Şcbremanetinden : Çengelköy caddesinde 15 ve 17 nulll 
mahallerden yola terkedilen kısımdan bakıye kalan 24 ,. 
murabbı kısmın metre murabbaına 6 lira ktymet takdır o)ull 

satılmak için açık muıayedeye konmu~tur. Taliplerin tarln• 
görmek için her gün mDzaycdeye girmek i~i~. i~~ı: günü ~ 
21 haziran 930 cumartesi gilnü levazam mUdurlugune gelın ~ 

ı·r.~ Şehr. manetindm : İcra edilmekte olan kanalizasyon aıne·~ 
dolayısile 30 Mayıs 930 tarihinden itibaren Unkapanı cad~e~ 
atlama tafı ile Hacıkadm caddeleri arasındaki kısmının bılc 
vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. ~ 

Şe.hr.'111a11etinıim : Sebze halinde 1, 2, 1-2. 4, 5, 6, 13 nu~-~ıl 
barakalarla Yavaşçaşahin mahallesind~ Uzunça~şı b~~ında t~ 
numaralı dükkan pazarlık auretile ıhale edıleceganden # 
olanlarm şeraiti anlamak için her gün milı:ayedeyc girmek ,t 
2 Haziran 930 Pazartesi günü saat on beşe kadar levazıın 
düdüğüne gelmeleri. ~ 

Şehremanetinden: Aksaray yangın yerinde 2.JS,234,374,218il;-
222 harita numaralı arsalar arasında 65,67 metr~ murbbaı ,, 
arsanın metre murabbaına üç lira kıyme~ takdır olanarak ul"ı' 
mak için alakadaraları arasında açık muzayedeye kondl .~ 
Taliplerin şartnameyi görmek için her gün müzaye~e~e g~ 
için ıhale günü olan 19 haziran 930 perşembe gunu le 
müdürlüğüne gelmeleri. · tJ 

Şehremanetinden: Aksaray yangın yerinde 1494 ve 1~ 
harita numualı arsalar arasmda 25,80 metre murabba• .. : -,/ 
murabbaına 4 lira kıymet takdir olunarak satılmak ıçı. JJ'! 
müzayedeye konmuştur. Taliplerin ıartnamP.yi görmek içırı tJ 
gün müzayedeye girmek için ihale günü olan 21 huir•0 

cumartesi günü levazım müdürlüğüne gelmeleri . ~ 

Şehttmanetindcn : Hasta naklıne mahsus 15,16 nu ,,Of' 
berliye markalı iki otomobil satılmak için kapalı zarfla ~ 
yedeye konmuştur. Taliplerin tartname almak için. h~; ~ 
levazım müdürlüğüne gelmeleri teklif mektuplarını da ıb• ;# 
olan 19 haziran 930 perşembe gUnü saat on beı~ kadar 111 

müdürlüğe vermeleri. dl 
3 Hu.iran 930 ill 8 H. 930 Kuruçeşme mahalli mabtU' 
9 " 930 ,, 11 11 930 Amavutk6y belediye 111e· be)ıt' 

12 11 930 ,, 17 " 930 Bebek ve Rumelihisarı 8~ I~ 
18 " 930 ,. 21 ,. 930 Boyacıköy ve Emirgin Eoıır 
22 ., 930 ,. 23 ,. 930 İstinye İstinyede 

u~r:tmı şlar ve iki gtin kal mışlardı r. 24 " 930 
11 

26 ., 930 Ye"liköy Dairede 
Yalova yolunun ıı;elecek sene\ e d 

J.:adır asfalt olarak inşa~ı kararlA~· 1 28 ., 930 ., 29 ., 930 Tarabya Tarabya a d• 
urılmı~tır. j 30 ., 930 " 30 11 930 Kircçburnu Kireçburnull 

G cnç dok"'lorlır mü~takil bir birlik 1 ı Tem muz 930 ,, 5 ,. 930 Bnynkdere beledi~e ın:İıe 51"' 
teşkil edeceklerdir. 1 6 " 930 ,. 12 

11 
930 Sanyer maden y enuııah 

M üskirat inhisar idareo;i tararından ı 
13 

" 030 ,, 14 11 9 .,0 Rumelikavagw 
1 

Kavakta t _ .. ,~ 
likör fabrika,ının inşn~ına baş· 1 J ... '5' ır 

lanmışlı r. Ballda gösterilen gtınlerde esnafın ellerinde aıevc~arafasad.,., 
Adalar eleknik ~lcrinin f tınhu l j ve mikyasatla dirhem ve ölçeklerin memuru mahs~s ıne"" 

elektrik şirketine dC\ rl dola)t"ile rüsumu alınmak ıuretile damgalanacağından gösterıleP 
( Adalar elrktr ik , irkcti ) f eıhcdilecektir. 1 

Ml· m ·ccha · ı · l\1 ar R"ıt ur ~~m~u~a~~:en~~~:·n~l~e:~:e~m~U~n:c~a~a~t~~~r~ı~i~~~n~o:l:u:n:u~~~~~~~~~ a ı u -~ !> • .. .. 

ı:une kadar şehrimize gelecektir. 
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~ah keme ve icrailanları] 
t lst<utöuı diJ,diincü icra menıurlu- İLAN 

"11dan: lstanbul hir."nci ticaret mahkeme· 
f'ik Orhan &~ ve Vasfiye hanım \'arisi sindtll· Banka Kommerçiyaleye 
eyı:~~k~a~ımın \'cliye hanımdan istikraz merhun bulunan 21 adet' kıredi 
bak· 1 crı bin dört yüz elli liradan d 
d . ıye beş yüı retmiş liraYa mukabil konsiye tahvilalmm bilmüzaye e 
. aıne uhdesine bi~inci derecede teminat satılmasına mahkemece karar 
ırae 1 , 
. . c_y edıklerl Ayasohaikebir mahalle · verilmiş oldug~ undan talip olan-

sırıın U k""b" . s ·u ı mahallesinde Soğuk kuyu larm 31 mayıs 930 cumartesi 
~edbresesi ıokağında 7-9 numaralı bahçeli h 
ır ap h · K k saat on dörtte esham ve ta -ane ve derununda carı · ır -

f~rn_c tabir olunur nısıf masura mı~ vilit borsasında kazır bulunma
k ıın yirmi hisse itibarile seki7. hissesı Jarı ilin olunur. 276-41 
kırk beş gün müddetle müzayedeye 
ı.ıh~·~k beş ~7. lira hedel_le talib~ 
1 esınde olup bedeli müzayrcte haddı 
'Yıkında görülmrdiıı-inden bir ay müddetle 
telltd 'd· /) 1 ı müza,·edeve konmuştur. 

liududu: bir t;rıfı Soğuk kum med-
rest&i b' ..... · t dı' h ır tarafı Osman nurı e en 
•nesi bir tarafı Zi,·a be\· konağının 
~ . . 
M:a.sı tarafı rabif rarikiam .'.le mahduct~r. 

sahası tahminen beş vuz ottı7. arşın 
~u . 

rabbaı araziden mezkur· hane 250 
~rşın üzerine mebni olup 280 arşın 
•hçtdir, Demir parmaklıklı bahçe kapı

~~ndan girildikte zemini kısmen bozuk 
~r ıtalıktan ılb basamak mermer mer· 

dı\• nl . '· \ S e e mermer bır sahanlığa. .çıı..ı ır. 
lhanlık etrafında bir metro ırtıfaında 

del?lir parmaklık vardır. Çifte kanadı 
~'P kapıdan içeri girildikce zem~n! 
lllttıtıer döşeli bir ulak sofa. karşılıklı ıkı 
Oda_ ll'lermer sofadan ikişer kanatlı altlan 
~~p üstleri buzlu camlı \'e )'ağlı b~ya!ı 
•1 kapıdan sol taraftaki kapıdan lçerı gı-
~dikte ahşap bir ı:ofa üzerinde. ~ir oda. 
Uf tt, bir hahı. odalardan her ıkı:;lnden 
ı- •k ahşap bir sof;l\·a birer kapıları 
•tdır. · 

dı Ahşap merdivenden ikinci kat~ çı~ıl
b'kta htr sofa Uıerlnde üç oda hır kıler 
ır hııı)a., odanın birisinde iç içe bir oda 

tha vardır. Üçüncü kata mcrdiYenle çı
i !dıha ) ılnız bir salon beş oda bir kiler 
kı halA. ~tne merdi\'enlc dördüncü kata 
ÇıkıJdıkta l i sofa üzerinde iki oda bir 
hıııa. bir salon \'ardır. ikinci katın diğer 
tarafında buslu caaılı kapılardan çıkılan 
bsının a,·ni tertibaıı had olduğu görül-
!büştür. 

0

8binci J • ıfa<lan ahşap 
rtıcrdinnle ıpgı lnlldikte mermer döşeli 
bir 90fa üzerinde elvan dö~eli bir oda 

11bir'-gtJ.sulhanc zemini mermer döşeli bir 
QiMfit hir kömürlük bir merdi,·en ala, 
dolaplı iki kanatlı ahşap kapıdan sofaya 
&ecndiktc zemini mcrr.1"r döşeli diıtcr bir 
IOfa ••c yarım ına~tıra kırk ç~mc su haı
ııeaı ,.e ba~m.ı tulumba ile tekmil hane\'e 
l:, İlcıle olunuı. ~ofada mermer yalaklı 
ıl ~eşnıe vardır. l:tirasına talip \'e daha 
~e ~alum:u almak isti~·enlc: "n cama
lt\ lU kıymeti muhammenesi olan altı bin 
rın '!üz >elli liridan hisseye musip mikta-
926-' _zdf onu nisbetinde pey akçesini ve 
daireye ~cısya numarasını müstashiben 
tarı 9·30 :u~a~aat e) lemelcri ve 30 hazi
tıya kad ~~hınde saat on dörtren on al
d•n nıu:r 1, ıl~i kac'i)~Si icra kılınac&ğın· 
larıtııA ,terılerın dairede hazır bulunma-

' 11 Of uuur. 

rn~siillı lıakuk malıke
--atn: 

ktıd bakkal Hakkı efendinin Os
arda Nuh kuyusu caddesinde 

~tlık karşısında Salim beyin 
e• ~· hanesinde mukim Mazhar 
r~ı . . d 

111 el Zımmetin e erzak esma-
il il an matlubu olan yirmi lira-
d~· t-.bsili hakkında ikamE- eyle
• 1 davanın muhakemesi için 
h·tar olunan davetiye mumailey
~ın bulunduğu mahallin meçhul 
t \ılunmuş olduğu beyanile bila 
~hliğ iade kılındığı anlaşılmış 

0 lllağla bir mah milddetle ila
~~n lebliğat icrasına karar ve
~ 1'ltt olduğundan mumailevhin 

.. 6-930 pazartesi günü saat 
\" dörtte Üskiidar birinci 
'1\ttık mahkemesinde binat ha
~ bulunmadığı ve yahut bir 
"~kil göndermediği takdirde 

r~·b muhakemesinin İcra 
~•iı ilan olunur. 

d l3eşil.taş icrasılldatı: Deyninden 
kolayı mahcuz ve furuhtu mu-
:rrer bir adet Buik markalı 
~ 0hıdhil 1 Haziran 930 Pazar 
[)·n~ saat on beşte Taksimde 
d 'lllitrinin ıarajmda aatılacağınlt:n talip olanların yevmi mez
t rda hazır bulu11.aı.:ak mernu-
Uaa . n l . ·1· 

0'-a muracaat etme erı ı an 

-· (40·276) 

Kadlkliy sulh icrasından: 
Hamdi Beyle Reşit ve Emin 

ve Süreyya ve Neş'et Beylerin 
kadıköyiinde Rasim paıa mahal
lesinde Düz sokağında eski 4 t-44 
va yeni 66-68 numaralı iki bap 
hanenin kabili taksim olmama-
sından naşi izalei şüyu suretile 
satılması hükmü Ham iktızasın
dan bulunmakla 66 numaralı ha
nenin kıymeti muhammenesi _üç 
bin ve 68 numaralı hanenin iki 
bin sekiz yilz tiirk lirasından 
ibar.,t olup birinci açık arttır
mada 66 numarala haneye 2100 
ve 68 No. haneye de 1900 lira
ya talip bulunmuş ise de kıy
meti mubammenesini bulamamış 
olmasından dolayı ihale geri bı
rakılarak ikinci arrlırma suretile 
6-7-930 pazar günü saat 14 te 
satılacağından iştirasına talip o
lanların ( rusumu belediye ve 
intikaliye ve masariti sairesi 
milşteriye ait olmak nzere) kıy
meti mubamminelerin % 10 u 
nispetinde pey akçelerini mustas
hiben ve mezkur haneler üze
rindeki haklannı evrakı müspite
leriyle 2o gün içinde ve artbrma 
şartnamesini görmek isteyenlerin 
de 17-6-930 pazar güni1 Kadı

köy sulh icra dairesine müraca
at eylemeleri ilin olunur. 

(276-36) 

Sultanalımd beş 11c: sulh lıuk.u ~ malı
ktmtsinden; Paşa kızı Ltitfıye hanımın 

altıda bir hissesine -mutasarrıf oldu~u 

Şehremininde Simkeş mahallesinde Tek
ke sokaf;ında iki kat üzerinde n .~bni kain 
ah~ap feYkala.dc harap alt \.:aıı [:!;eniş hir 
avlu 'e bir oda , .e üst kıı.unda üç küçük 
oda ve arka tararında halayı müştemil bir 
miktar bahçeyi ha' i :J No. ile mürakkam 
hanedeki mczkt)r his~esi açık :ırttrrma 

usulilc satıla~ı \'e birinci arıtıtmada talip 
zuhur etmediP;indcn ikinci armrmıya ka
rar Yerilmiştir. 

Talip olanların kıymeti muhammenesi 
olan seksen üç liranın ~·üzde onu nisbc
tinde pey ııkçeı-ile beraber l 3 temmuz 
930 pa7.ar günü .~aat on dfütte Sultanah
met beşinci ~ulh hukuk mahkemcsiııc 
müracaatları ilıln olunur. 

Doktor 

İhsan Şükrü 
Sinir hasralıklan mütehası111 

Cuma ve pazardan maHda ~ den 6 ya 
kadar Tepehıışı i3. Tel. Beyoğlu 

80'..?, t\adıkÖ\' 49 

~efterdarhk llenlar• I 
KIBALIK Of)ALAR -

~o; 12, 13, 14, hiivii k vı 1-
dız lıammn alt ~~ttı, ll~\lı
mul pa~a ra<lde~i, 3 oda, 
senelik kirası 500 lir-_ı, ki
ralamak muamelesi aleııi 

ıniiıavede ile 11 hazir·arı 
93 , "'çarşamba gumı sa~.l 
14.30 da tleflerdarhk la ya 
pıtaeakllr. (H-196) 

7 - VA KlT i8 Mfyıı; l .i~t· ---. 

~a KBOıK~Y iSKHf ~ZfRiftOf Ki a 

!\'Terkez acente~i: Calata Köprü başında l 
oması ıtı~arıle yegane bır Turk mü~ssesesidir . 

Hcroğlu 236~. :;;ube accnte~i l\lah- 1 E 
· trafı erbaası açık, miıli olmıyan güzel, sevimii ı 

mudiye flanı altındı i~tanbul 2;'40 
1 
.. __ ..., ___________ ._ Marmara.ya nazır ruhu sıkmaz ve bil-

1 f~bzon ik.nci pOS\UI 

1 
hassa neşe lezizdir. Her gün fevkalade zengin olan 

1 O müzik Hüseyin Kaymof Bey idare· 
( C MHURiYET) vapuru sinde 18 den 23 ve Cuma günleri de 2 - 1 kadar devam a. 

29 Mayıs Perşembe aktamı a eder . a 
Galata rıhtımından hareketle ~alorıumu7.da Pcr.-cmlıc \C <.'umadaıı m:ıda gürılcrde c\lt•nmr. 
Zonguldak_, İnebolu, Sinop, ~·~rnlanm~. lııı-u-:i nıcra .. im \C zi\·aictkr için !!erek kiray:ı ,~ 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, crel.ce bu ıı:ihi i~ler her türlü ıcahhüdatıı girişilir. 

Gireson, Trabzon, Rize, Hopa- a• •• a Hüdünv<·t a 
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürmene, Of, 
Trabzon. Polathane, Gire-
son. Ordu , Fatsa, Sam-
sun , Sinop , İneboJuya uğrı
yarak gelecektır. 

İzmir sürat posta3ı 
( GÜLCEMAL) vapuru 30 

Mayıs Cuma 14,30 da Galata 
rıhhmından hareketle Cumar

tesi sabahı İznıire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi sabahı 
gelecektir. Vapurda mükemmel 
bir orllestra ve caz.bant 
mevcuttur. 

Karadeniz Postası 

Sulh ~~~\~~l;.,s Perşembe 
günü Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Siirmene, Rize, Mapavri, Atina 
ve Hopeye azimet ve ayni iske
lelerle Vakfıkebir , F a~sa Vt: 
Ünyeye uğrıyarak avdet ede
cektir. 
• Yük ve yolcu ıçm mahalli 

müracaat: Sirkeci salonu kartı· 
sında Mi~an Oğ~u Han No: 2 
Telefon Istanbul 354 

İstanbul Etıbba ınuhadenet 
ve teavün cemiyetinden: Önü
milzdeki cuma günü aylak içti
ma için bayı kiramın on bu· 
çukta Türk ocağına teşrifleri 
mercudur. 

Ma~rnuı mıd~rlülün~en: 
An kaz 

Kıymet müzayede günü 
lira 

1750 14-6-930 cumartesi 

Üsküdarda . Tavaşi Hasan ağa 
mahallesinde lnadiye meydanın-

da mülga Bandırmalı dergahı 
elyevm Hekimoğlu camii ve 
odalar ve minare ve dergahın 
selamlık yeri olan dört odadır . 
Bahçe davarı temel taşlara hariç 
olarak ankaı 1750 liraya ilin 
vazedilm ştir · Talip olanlar 

14-6-930 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Çenberlitaş civa· 
nnda İstanbul evkaf müdiriyet 

binasında mahlülat idaresine 
gelmeleri. 

FRENGi~ 
ve belsoğukluğa yakalan

mamak için: 

PROTEJiN 
Kullanınız. Tesiri yüzde yüı

•dilr Her eczanede bulunur 

Pangaitıda Akbaba sokağında 7 No. hane 
Ortaköyde Cavit ağa mektebi 
Yenicamide Çiçekpazumda haseki Mu~cafa ağa mektebi 

Vilayet daimi encüı11eninden: 
Balada muharrer emlak icare veıilmek üzere 11 Haziran 930 

Çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin encümene müracaatları. __ .. Tarife ilanı ... 

lstanbul Liman Şirketinden: 
1 - lktısat Vekaleti celilesince tasdik edilen yeni tarifeye 

göre ( kahve, biber, sabun, teneke, çubuk demet demir ve 
saçlar, kurşun mamulatı, gazete ve ambalaj kağıdından 
maada kiğıtlar ) dan badema tonuna (225 ) kuruş tabliye 
ücreti ahnacakbr. 

2 - Tarifen;n sair kısımları aynen muteber olduğu all-
kadarana ilan olunur. 

• Umum Müdürlük-

Şirketi Hayriyeden: 
Yeni ücret tarifesine göre tertip olunan müddetsiz aboneman 

karneleri köprünün İstanbul cihetindeki aboneman gişesinde• ve 
haziran 930 ayma mahsus aboneman kartları da Büyükdere, Y~ni
köy, Beykoz, Çengelköyü, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar gişe
lerile Köprüde Üsküdar ve aboneman gifelerinde satılmıya başlan
dığı muhterem yolcularımıza ilan olunur. 
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·•••·•·••··•·• Kilo 

Kilo 
400 Salça 3000 

700 Kaşar peynir: 1000 
700 Beyaı u 500 

7000 Koyun eti 300 
8000 Patates 500 
3o0ü Kuru soğan l200 
8000 Pirinç 600 
4000 Sade yağ 11000 
5000 Şehrjye 500 
2000 Makarna 700 
2000 Şeker 30000 
1000 Tuı 
1000 Zeytin yağ 17 

Kuru fasülye çah 
Un 
Kayısı 
Kuru üzüm 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Nohut 
Ekmek 
Süt 
Yoğurt 

Adet Yumurta 
Kalem Yaş sebze 

Vila)ret dain11 encümeninden: 
Balada nevi ve miktarları muharrer erzak, et, ekmek, sebze 

ayrı ayrı ihale edilme!{ üzere kapalı zarf usulü ile 11 haziran 
930 çartamba günü saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin yevmi mez~ ürdc vakti muayyene kadar teminat ve 
teklıf mektuplarını encümeni vilayete tevdi eylemeleri. 

__ z_AVtLER. _, 

Kuleli idadisi .~ i.ıncü sır:ıfından al

ını~ oldu#,'um tastiknameıni 7.a~ i eıtim. 

\ e,n i5:inl ıılecagımdan c~ki~inin huKmü 
,oktur. 

'-:n ı;r.:~ ~:ıdcttin KııdıkÖ) 

Profesör Doktor 

M. Lutfi 
C:u1hıınc 'e ( erral-pn•a h.ıstanclerl 

1 
l\!nıazı t:crıh muallimi 

Dahili ,,.. intani haal•larını Cınn~ ve Pazar
dan mada lan ılin ikiden ıonra Dinn1:.lu 
~·lt•rel Solrak N. 7 de kabul etmektedir. 

ı Tc!ekııı. lst 213t> 
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Cucteyc ıc11atr!Jccclı: mclı:tuplann üzerine idare içinse ( Jdarc ) yuıya 

lk • ( Yuı ) lptttl tonu imalıdır. 
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Devlet Demiryolları ilan1arı 
Milnakasası fesbolunan iki ytız ton rezidil yağının kapalı zarfla 

tekrar mllnakasası 16 haziran pazartesi günü saat 16 da Ankara· 
da Devlet demiryolları idaresinde yapılacakbr. İştirak edeceklerin 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde saat 15,30 a 
kadar münakasa katipliğine vermeleri lizımdır. Milnakasa 
prbıameleri bq lira mukabilinde Ankarada, muhasebat dairesin· 
den btanbulda Haydarpap veznesinden tedarik edilebilir. 

* * * KofUm takınılan ve teferruatının kapalı zarfla mllnakaaası 23-6· 
930 pazartesi günll saat 17de Ankarada devlet demiryollan idare
mde yapıla~r. 

İft;rak edeceklerin teklif mektup'annı ve muvakkat teminatlarını 
ayai gOnde saat 16,30 a kadar komisyon katipliğine vermeleri 
lbımdır. 

Talipler m&nakasa prtnameler:oi on lira mukabilinde Ankarada 
maliye ve muhasebe işleri reislijinden, İstanbulda Haydarpqa 
•r,inden tedarik edebilirler. 

• • • 
Arap ha:eflerile n1athu abonen1an karneleri hamil-
lerinin nazarı dikkatine: 

Hayclarpqa • Pendik kısmında muteber SO varaklı aboneman 
kanaelerinia Arap barflerile matbu olanları 1 haziran 930 tarihin
dea itibaren katarlarda muteber değildir. 

Ellerinde Arap barflerile matbu karnesi olan muhterem yol
culanil 11ibayet 15 haıiran 930 tarihine kadar, Köprü ve Haydar
pqadaki bilet kifelerimize müracaat ederek istimal edemedikleri 
kame biletlerinin bedelini almalan ilin olunur. 

* * * •ftlk depoıunda kömür tahmil ve tahliyesinin kapah zarfta 
..._kuuı 16-6-30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada De•· 
Jet Jlemiryollan İdaresinde yapılacakbr. 

fİtirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat uıninatla
nm ayni gOnde saat 16 ya kadar münakasa komiayonu kitiplijine 

""'e)µi .Jizımdır • 
..talipler mOnakasa prtnamelerini bir lira mukabilinde idare

'Iİll Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden ve Bilecik istasyon mil· 
dlrlllitinden tedarik edebilirler. 

lstanbul tramvay şirketinden: 
1596 numaralı müzeyyel kanunun birinci maddesi ahklmına tev

iikan, Gazi Mustafa Kemal (Unkapanı) ve Karaköy k6prüleri ma
tarif; daimeıi karşılığı olarak istifası 1223 numaralı l:anunun birin
ci daaddesi ile tesbit edilen 1 O para resim, 1 haziran 1930 tarihin
den itibaren 30 para tezyit edilmiştir. 

Binaenaleyh 1 haz"ran 1930 tarihinden itibaren tramvay ve oto
bn.lerde, hangi mesafeye olursa olsun, ita edilecek birinci ve ikin
ci mevki biletler için 30 para fazla alanacağı ve tenzilitlı tarife ile 
•1abat eden askerler ile mekteplilerin bundan istisna edildiii 
lralDftJ ve otobtıs yolcularan'I ilin olunur. 

Tramvay ile Karakiy köprü -ilnil her geçiıte alınmakta olan 1 
kun11 •ene 1 haziran 1930 tarihinden itibaren ahlolunmıyacakbr. 

lstan hu 1 1 5 ma vıs J 930 
MÜDÜRiYET 

'Tünel şirketinden: 
1S96 numaralı mDzeyyel kanunun b"rinci maddesine tevfikan 

Gm Muatefa Kemal ( Unkapanı ) ve Karaköy köprüıeri masarifi 
daimesi karışılığı olarak istifası 1223 numarala kanunun birinci 
maddeai ile teabit edilen 10 para resim, 1 Haziran 1930 tarihinde 
itibaren 30 para tezyit cdılmittir. 

Binaenaleyh if bu tarihten itibaren ~skerle ile mekteplilere veri· 
lenl4!rle1·den maada bilcümle Tünel biletleri, madeni markalar ve 
birinci ve ikinci mevki abonman kamelerinio varakaları iizerinden 

Hanmefendl 

Spektrol 

Mutlaka 

Emizde 

Bulunmalı. 

Spektrol Suyu : 
Yünlü, ~kli, deri, dlllı mobilye 

ve sairede lekeleri derhal çakanr. 
lşdal tehlikesi yoktur. 

Spektrol Tozu: 
Beyaz çamaşır üzf!rinden pas ve 

meyva lekelerini tamamen çıkarır. 

Spektrol: 
Her yerde ve eczanelerde bulunur. 

Tarifesini mec~nen isteyiniz. Umumi 
deposu : Galata Minerva Han. No. ? 

iLAN 
DarlllfOnun Emanetinden: 
Boston M ... ldlzet Mlhendia 

mektebi ilili elektroteknik faktll
tesi reisi profesör M6ayl .. 06-
gald Kalep Çekson• tarafmdan 
28 Mayıs-1930 Çarpmba pil 
saat on yedide DarOlfOnun mer-

kez binuında • l • numaralı der
sanede •ilim tahsilinin Ttırkiye
de ehemmiyeti" bakkında umu-
ma mahsua bir konfer- Yeri· 
lecektir. 

•••••••••Tarife••••••••• • • : ı De/alılc °"' $0 : 
• 2 •.n. • . . . .,., . 
: J "~ •• • • • • : 4 • • z~ • 
• • • lhtlJ111ç luılmavın-] : 
: c.va lıatl•r ( aaml ıoo : 
: 10 tkla) ıı.tn edil- ' : 
: mek tlzere maltla) : • • : Abonelerimlsin her 0ç aylıt 1ç1n : 
: bir defaa meccanen! : 
: ~ satırı aeçea lllnlanıı futa .atın : 
: için ~ er kuruş ummohıııur. : . ........................ . 
Kiralık - Sabhk 

Kiralık .k6tk - Gönepe Bahariye 
caddesinde istasyona bet dakika mesa
fede, kı• ve yu ocurmağa elverişli, ter· 
kos suyunu ha\i k<>tk ehven fiadı se
nelik veya alb aylık kira)"& verilecektir. 
Pazarlık için denmundakilere müracaat 
edilmesL 

-----~~------~~-------
Sablık ana - Arşını 2,50 lira 

Beyazıt harik mahallinde imam hama· 
mı sırasında set ilzerinde 10 No. lı •rsa 
sabhktır. Beyaıatta Anadolu lokantuında 
Omer beye milracut. 

fazla olarak 30 para istifa ecfüecektir. Sabm 
ltbu resmi vermemİf olan abonman karneleri hamillerinin mez• 

k~r tarihten itiJ,aren ellerinde mevcut abonman biletlerini, Tünel Yaa .. JöDHi - ICaDamlmış 
11telerinde her bilet için 30 para fazla tediye etmek aurehle lzer· Remlngton markala Türkçe, lngillzce 

lera sllrprjh. cliier biletler İle tebdil etmeleri lizımgeleceği Tllnel ·~t.ı-•vy-ell_ .• •c1are_de_•.
1 
•• a.u•m•ara-ya-m•iira•caat.--ı 

yolcularuul illa olunur. , .. Muhtelif fsranbul, l 5 Mayıı, 1930 
MUDÜRIYET 

Kocaeli vilayetı dain1i enciirneninden: 
• Karamllrsel . Yalova yolu l~rinde bulunan Y alakdere klprü

sıle on menfes 1.DfUb olbaptakı tlrtnameıi Ye 21000 liralık ke,fi 
mucibince 4- haziran -950 ~mba tllnil saat on bette ihale 
edilmek kere kapalı zarf ..Jile mllımkuaya konulmaftur. Talip 
olulann 160 liralık teminat mektubile mezk6r tarihe kadar teklif 
mektaplanaa Ye ehliyet Yaikalannı •bakMa kanuaundaki teraite 
te.&kan Kocaeli wlyetine •ermeleri f81'lnameai alnaek ._ taf
lilit •imek ialeyeaieria Kocaell bqmllllendialijiae mtiracaat etme
led ila thsnur. 

Memur aramyor - Otar yazar 
ve kefil gösterebilir bir depo memuruna 
ihtiyacımız vardır. Taliplerin Galatada 
mumhane caddesinde Muradiye ban (5) 
numaraya müracudan. 

Matmazel A.ajel - MuaJ ve 
eajebiyon mltelwla& Tablm Feridire 
Fınn sokak No. 10 

Mefhar 5-etci - Fatihli Haca 
Hüseyin tqndan Kelmlf*. Fatih canan 
piyanko lli1mt tabai i dsaltnde. 

MATBAA VE iDAREHANE: 
IST ANBUL. Babıali. Ankara caddesinde • V ACT TU&D"• 

LTeL 1970 (fdare) J971 ıYuı)J902 (Klupı Telgraf: Vabt. PGIU l911•'"' 

Küçüklerin --biaman düşmarıı 
Bet yafına varmaaan Olen çocuklann d6rtıo 
te biri QOCUklara mahsus lahalln kurbanııdır. 
lahalln veaalr bir QOk haatahklann ,, ... tat 
elrayetl adi elneklerdlr. Yavrunuzun "•• 
yatını korumak loln aıneklert P'llt .......,, 
tile imha edlnlz. Fllt alnek. alvn el~ 
pire, sUve, karınca. hamam b6oelt ve_... 
ta kurularını öldUrUr ve yumurtalannı k.
t'lyen imha eder. Tehllkfflzdlr. Leke ~.,,. 
maz. Fllt ı hatarat OldUrDoD dl .. r __.. 
ıerıe karıttırmayınız. Sare tenenp • • · 
yah kueata dikkat ediniz. • 

Tayyare Piyankoad 
8 inci tertip 5 inci keıide 

11 Haziran 1930 
Kqideler; Viliyet, Şehremaneti, DefterdarWr, 

Ziraat Ye Osmanlı bankalan mlrakıplan ft laalk 
huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 50,000 

1 

Mahltilat müdürıüğünden: 
3 üncü hatta 

Harita& Fiab 
No. Mtro ~ntim Lira Lira 
1 196 00 21 4116 
2 195 88 17 3329 
3 llS 20 4300 
4 120 12 1440 
s 115 24 12 1382 
Fatihte clnlger zade mahaılesinde tramvay durak .-

klin mOnhedim Halil pqa camii arsuından blllda mıJdar1 

kıymetleri ve harita numaralan muharrer anallr 7 maJll 
4 haziran 930 Ç&11amba gününe kadar mlizayedeye 
4 haziran 930. çartamba günD saat on bqe kadar ibaW 
icra lulnacapdan talip olanların yevm ve saab m~ 
berli tqta dairei mabsusasında mukim lstanbul evkaf _..,,., 
miltqekkil idare encllmenine mOracaatlan • 

f ıllk ve f~ıı ~nnknsı islln~ıl 11-
Ki ra ı 1 k depo 

Eus No. mevkü maballl-
211 ffocapap Hobyar mahallesi Aşir Efendi ıOOo liı!f 

kDtnpanesi sokağı postane arkası atik 
Eminin& sulh mahkemesi binası 

Ballda muharrer depo bilmOzayede kiraya veril~ 
lerin ihaleye m6aadif 12-6-930 perwembe -t 16 da 
mlracaatlan. 


