
" Ali ikbsat meclisi 
Elc.ik azalar dün Ticaret odasında 

intihap edildiler 

· DOnkO lntlhepten Dır flltlb• 
~ ffuira pazar glbıD Ankanda toplanacak olan Ali ikbaat 
~ mıe .. e1attan seçilecek azalar dtla ticaret odumda iD::!r edil•ftlerdir; iııtilıaba btltllu oda meclili ~ ... manlı

iftirak etmifler, neticede ithaLlt tacirlerinden Şerif zade 
~" wle Şe•ki. bonaclu Fehmi J.m.n Be,1er •Plıldan, 

Mustafa, Faik Beyler de yedek •uhka.ra wçilmltlerclir. 
Asalar mecüe ittirak için camart.m .... Anbraya gide
~. 

Yeni romanımu 

Mahalle 
Yazan: Seldhatti,n Enis 

5 Haziranda 
baılıyor 

Adliye Vekili 
Mahkemede uzun 

izahat verecek 
Anbra 28, (TeWaa)- Ymn 

...t aada ..U,. cm ••keme 

.... Aa,. Yeldli-ffaJUr Rlfat 
Bey da9- ele.na olunaeakbr. 
Bu cellecle AdU,e weldli biuat 
bulwıacak - •afu.al ilahat 
'l'el'eCektlr. 

Dahdiye vekili 
Ankara, 28 (Teıefcm)- Dahl

u,. ... llueketllli,... tehir 
ettL 

NELER OKUYORUZ? .. 
otfor. ~et~ika- Istanbulun ok11ma v 
tını bıtırdı J.t~4 ~ 

J. 
-eti ••• 

İhtiyacı;;-·tamamen . 
dahilden teminine 

çahııhyor 
~. 28, (Telefon) - Fran· 

ii.":*_~tiriıen ıeker müteballl8ı ......_-.ror yaptığı tetkik aeyaba-

llllJa ~ve nponmu yu
..... br. Htık6met bil-
~d 111ea.ielcetin ıeker ihtiyacmı 
lr.t eıa tellıin için esulı tetki
ıeJ•Pbrıyor. Bu tetkiklere mfts
"1cer ea Jeniden tem olunacak 
\er 1r.~lr.aıan, p~ocar ve ,.. 
1tta ---.ı zeriya~ ye nakli· 
t...1_ -~ •tlaait mahallerde yap-

'~· Adanada da bir fab
-.... dDıllnDlllyor • 

t'crrrnı.z ";7;~ 
l 

ilet ederse ne \ 
f 

Jlaparsınız? J 
Oid&rm--;iİ mi, öldnr-

nıemeli mi? ı: 
.... lflk111et Şevkinin katli hadi
~ llamaa tellkkiıinin m6-

~--· yol açb. Klzım 
~ Beyin geçen perwembe 
~ Haftahk V AKIT ta ça
~bir m•bleai kl••ik ta
~ ...._ ujnmda iflenen 1 

dna1eti ıiddetle tel'in edi- 1 
liLL- ~na, pir, muallim, l 
~. muharrir, hekim, 

5 
~~ bagtmkl Haftalık l 
~ ta bu meeele hakkm- \ 
11...ı _flldrl.w a6yllyor. Bu- ~ 
·~ Haltahk VAKiT ta bu ~ 
~ •llüm anketten bqka l 

Etem Beyin muaahabesi, J 
~ lcaclm, miuh, llhhat \ 
'1....... Bekir Srtkı Beyim 1 
~.bir hikayem ye tiirler ) 

--..................... lllllllNll ........... aa1 

Bu koca ıehirde bir ailftde kitap 
okuyanJa19 sakinlerinin ancak 0/0081 

nisbetindedir 

DIJ'llll yolıın41t IC6prtlltl ldltllpllned 
En IOD ziyaretim Divaayohm- ba kltlpuealn bir ~ 

dakt K6prillll Mehmet pap ki- ftl' aa o ela brilerinin mllhim 
tlpaneaine olcla. Bu kOçlk bi- bir lrwwmm tetkik ve tetebba 
...... içiaclekl ldtaplann ekle- İçlll ........... 
riyetini KlprlllB Mehmet pap Wuarafa t lnd •Jlfaıızda) 
tarafmdan topluuıalar tefkil 
eder. Son nm••a.nta clliw bir 
iki b....r kltlpaaeala de ftldı 
ile epeyce zenginlemiftir. Bina 
zaten Mehmet paf&IUD infuacLr. 
KlltDpanenin muhtmyabm bp, 
hadis, tehirler, tarih tqkil et
mektedir. 

Diter zikrettilim ye faaliyet
lerini anettiğim kltlpanelere 
nazaran karii az gibi g&tba6-
yona da gthade bir kiti bile 
ziyaret etmiyen ldttllpaneleri
miz oldup i~ K6prllll Mela
met Pqa KltDpaneai az çok 
bir hayat eseri g&terdiği için 
pyam tetkik f&1lld8. Mamafi 

Şerif B. 
Yakında polis müdür

lüf1iinden ayrılıyor 
Anlaın, 28 (Telefon) - ı.tan

bal Polis mOdBrl Şerif Beyin 
ukerl vazifeaine avdeti için ıe
çen .... e heyeti vekilenin verdi
ği bir aene mlclclet evvelki ,aa 
bitmiftir • Şerif B. bugOalercle 
ull vuif..me dinecektir. 

Yerine kimin tayin oluaacata j 
heniz belli clejildir. 

Gazi Hazretleri 
Ankaraden ehnan haberlere g6re 

Relaio11mhur Hz.nln 1 O Haziranda lıten
bulu ve Yalovayı tetrlf buyuracaklar• 
kesbi kat'iyet etmlttir. 

Darülbedayi san' atkir
lan dönüyorlar 

Bugün İzmirde bulunacaklar 

~ 

Tarneye plnn'f Olu Dulllbeclayl m"atklrlarmm ll•aiaclm 
Kılma gittiklerini JUllUfbk. S..'atlrArı.r.. K-.. ~ tara
fmdu blJllk bir allka ile bqa•••m•ılar, ICıbnma mahteBf ima 
merkederiDde temaiDer ftl'IDitlealir. S..'atldrlmmm ICabmtan 
IOlll'a Antalyaya geçmitler, orada ela h~ temlil ftl'IDitlerdir. 
Darlllbedayi aan'atkirlan 26 ma,.ta Aatalyada ı..n ı...-et 
etmiflerdir, bagln lzmire ftl'llUf olaceklarcbr. 

San'atklrlanmız lzmirde hir hafta kaldakta IODr& latanbala 
ıeleeeklerdir. Resmimi& Darlllbeclap Mll'•tktdanm Kıbnata otel
,...... 1n • c1e~. 

/ Haydar Rif at B. 
1930 Daktilo Yeni bir dava 

Kraliçesi kim 
olacak? 

Daktilo kraliçesinin in· 
tihap ıfbıil yaklqıyor 

lllabab wd oalak ?I 
ı.tl,ealer Tllrkçe, iatiyenler 

Fra11111ca ittirak edebilirler 

&ÇIJ'Or 

lıaitalealan alınan 
hukukçular 

Aftbt Ha,du Rifat B. aJe,.. 
lllDe Aclli,e wkili Mahmut Eaa• 
B. tarafmclıua açılan claftlarm 
rl'yetiae ba abalı Anbra ceza 
..ı.kemeainde deYaa olımacak
br. Haydar Rifat 8., dftnkl ...... 
le Ankaraya litmiftir. 

Haydar Rifat s.. l.tanhalda 
balandafa alddet aıfmda Ad
liye veldtinin daw kendi aç
bfı daYa ile birlikte hllkmohm-

·- Me derıln, Amer ikalı ten~r~ofler kedınların erkek~ 
erden daha oeıur olduklarını a6ylemit 1.. 

- Havelenmak huauıunde, delil mi ? ... 
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~e~reminini ~auı Doktorlar 
Di\"anı ha vsi vet kararı ., _, 

tahriren ıchliğ edilecek 
Etibba odası haysiyet divanı 

diln sabah toplanmıf, profesör
lerle kUçük doktorlar arasında 
hastaya ba~mak yüzünden çıkan 
mürakaşa etrafında birn ~iddetli 
lisan kullanan doki.orları çağırıp 
dinlemiştir. 

Dün Mitat ve Muhip Nurettin 
beylere gazetelere yaıdıklan ya· 
zılar hakkında bazı sualler so
rulmuş ve izahat alınmıştır. Di
vanı haysiyetin kararı doktorlara 
tahriren teblii edilecektir. 

Dün divanı hayıiyet dit tabibi 
Zamgoçyan efendile diş tabibi 
Şevket Bey arasında çıkan diğer 
bir ihtilaf hakkında da ittihazı 
karar etmiştir. -

Besim bey 
-·-

Edirne ~laarif Enıini hak
kındaki tahkikat lehinde 

neticelendi ... 
J';dıme !\laaıif Emini 1 lı.ise) in Besim 

Bey hakkında lıazı kim eler tarafından 
~lkAyeılcrde buhınulmuş. bunun üzerine 
maırH \ ekdletl de müfettişler vacııaslle 

tahkikata glri,ml,ti, Bir müddcttf'nberl 
de, .. m etlen bu tahkikat neticeJnde Be· 
sim B. hakkındaki şikllyetlerin esas ız 
olduğu tcbenün etmi,tir. Bu genç ve 
çalı, kan maarif~·i hakkındaki tahkikauıı 
~ö t.crdiği netice~i memnuniyetle kar,ılı
)Oru7.. 

[2eıgraf haberıerı Aslı yok! Gümülcüneli 
Devlet bankası 
Ankara 28 (Telefon)- Devlet iki Başvekil arasında te- Niste nasıl 

bankası layihası meclise verildi. atı r.dildiµi söylenen mek- yaralanmıctı ? 
Layihayı iktısat, maliye ve bütçe 1 tuplar eskidir v 
encümenleri tetkik edecektir. Yüz elliliklerden GümülcUneli 

Şehrimizde münte~ir Rumca t 
Lı:.yı'hanın pazarteıı"ye h t" 7 smaili cerheden ve o sırada • eye ı gazetelerden biri Yunan başvekili 

umumiyede müzakeresi tahmin M. Venizelosun başvekil İsmet Herçek isminde bir Macarh ec-
olunuyor. Pş. Hz. ne yeni bir mektup gön- zacıyı yaralayan Mehmet Beyin 

Hukuk ınektebinde dererek itilaf husulü hususunda- davasının Niste görülmekte ol-
Ankara 28, (Telefon)- Hukuk ki arzularıoı teyit ettiğini ve duğunu F ranıız gazeteleri ya-

mektebinde imtihanlara yarın ismet Pş. Hz, nin ayni suretle zıyor. 
batlanıyor. ceyap verdiğini yazıyordu. İstih- Gümülcüneli mahkeme huzu-

1\1 üsta kil rcssan1lar sergisi baratımıza göre bu haber vak- rundaki beyanatında demiştir ki: 
Ankara 28, (Telefen )- Müs- tile M. Venizelosla, Başvekilimiz - Vatandaşım olan carihe 

takil ressam ve beykeltraşlar arasında teati edilmiş olan ruek- Nisin bir kahvesinde tesadüf 

b 
tuplardan galattır. İddia edildi-

irliği 3üncü resim sergisi pazar ettim. Benimle bir mesele çı-
akıamı Türkocaı~ ında aırılacaktır. ği gibi yeniJeq mektup teati k k d 

"' edilmemiştir. arma .iste iğini anlıyarak kaç-: 
'fekaüt kanunu mak teşebbüsünde bulundum. 

Ankara 28, (Telefon )-Teka· Polis köpekleri Fakat muvaffak olamadım. Gizli 
üt kanun liyihasınm cumarteıiye Polis müdüriyeti Almanyadan bir komitenin emrini icra ettiği 
M. meclisinde mOıakereai bekle- bir polis köpeği getirtmiş ve kanaatmdayım. 
nıyor. QolffUnt ismindeki bu köpek 
Hin<listaııda çarpışn1alar dün tehrimize gelmiştir. Dolfünt Şahitlerden ve menfilerden 

Hilmi Ömer, İsmailin hiç bir z.tt
Rangon, 27 (A.A.) - tfüman) alılar ile altı aylık iken Almanyada polis 

t b. ı · b d b' man carihin iddiası vehile gadir mccusilcr arasında akşam üzeri yeni çar· mep e ıne i rmış , ura a ır 
pışmalar olmuştur. Birmanyılılann mecu· sene tahsil ettikten sonra birin- ve itisafta bulunmamış olduğunu 
sllere ait evlere taarruz ettikleri söylen!· cilikle mektebi ikmal etmiştir. iddia etmiş ve müdafaa avukatı 
)Or. Mecusilcrden 10 kişi telef \'e birçok Köpek bir maktulü kokla- Meter Toresi buna mukabil: 
kimse de ağır surette mecruh olmu~ttır. dıktan sonra kaçan katili koku « Siyasi mahkümların yekdiğe-
'abahlcyin çıkan arbedede 6 kişi olmuş· ıle bulup meydana çıkarmaktadır. 

tür. J\ıtrgaşalıkların başladıkları günden- rini müdafaa etmesi ve birbiri-
beri morga 54 ceset nakledllmi)tir, Guro nin lehinde şehadet .etmesi ga-

Decca, 2:' (A.A.) - Bir takım MUslü· yet tabiidir. » demi•tir. S Haziranda Ankarada Gazi ., 
mantar ile mccu.silcr arasında çıkan ı.:a,· · Hz. Tarafindan kabuledilecek ikinci şahit Jal Beks iıminde 
galar e nısındıı yaralanın 44 kişiden 14'ü b k 

d 1 Olan Fransı• 1·eneralı Guro hazi- sa ı sarayın mücevherci baıısı 
ha~tanc e o müştür. .. 

Rangon, 28 (A.A.)- Bu .sabah her ta· ranın ikisinde lıtanbula gelerek idi. Bu şahidin iddias nca Meh-
rafta sükun hüköm sürmektedir. l\laama· bir gün kaldıktan sonra Anka- met Sabri bey cinayetini ani bir 
fih polis tarafındarı ittihaz edilmiş olan raya gidecektir. cinnet sarasına kapılarak yap-
ihtiyat tedbirleri d•nm etmekte ' 'e askeıl mıştır. 
kuvvetler faaliyem: bulunmaktadır. Bahri F t ı 
ticaret henüz tnkua halindedir. Jki güne esa ÇJ ar Gümülcilneli şahit olarak yal-

mak lizımgeleceğine dair birçok kackr tabii ahval ve şeraitin .,·det nıı sabık Osmanlı saltanatı şu-
hukukçunun mlitalealannı tesbit eJcceği ümit edilmektedir. İJk h-k"" __ k_ h · rayı devlet azasından mabeyinci 
etmiştir. Bombay, 28, (A.A.)- Her tarafta bu ta i at İ· Ahmet Reşidi göstermiştir. 

sabah süktın büküm sürmekte idi. Ticari t b }d 
Bı."'nlar arasında •abık Temyiz faaliyet başlamış. dükktnlar açılm•tur. am U U Osmanlı saltanatının bu yUk-

azasından Sanih, mllderris Ab- Askert kıtalardan birisi geri alınmışur. Muhakemeye yakın- sek memuru şark meselesini iza-
durrahman Münip, Cevdet Ferit, Londra,28(A.A.- Bombaydan J d ha kalkışmış ve Gümülcinenin 
Cevat Abdilrrahim, esbak Ad- Deyli Meyle bildiriliyor : ar a baılanacak Buraa · valiliğinde bulunurken 
liye nazırı İsmail Sıtkı, Baro Dün Hindistanın muhtelif yer- Ankara' ( Telefon ) - Şeyh hiç bir istibdat yapmadtığmı idida 
J·nı"b t ı· · d Al' ı · d ı. ı k 'ddA Saidin ojlu Salihattin ve refik-. ıı mec ısı azasın an ı erın e vuaua ge en azço cı ı eylemiştir. Ahmet R<'şit bir sıra: 

k su· 
Fakat bu defa pe 

dan bir iş için ! .• -o· 
Vali vekili ve ıehre?1i~l d•"' 

bittin B. aleyhinde yenı ~l 1,. 
açılmııtır. Davayı açan QdOrO 
zetesinin eski tahrir ~ ,oııt 
Muhtar B. dir. Fakat bu ;:eıı· 
mevzuu pek sudan addedı·ttib•t 
tedir. Muhtar B. Kadıköy .1 111,ç 
spor klübfi sahasında bil' it'' 
esnasında yere düımiif, :1•b•Y' 
dan yaralanmıı, bu sah• ~ar S. 
van otlatıldığı için, Mub ,,. 
tatanos hastalığına tutuhJJllft ~· 
yaptırmıı ve 15 gUn kadll' 

ta yatmııtır. · .,1r.ı--
Şimdi Muhtar B. spor dtf' 

rını niçin temiz tutumY°' ~ 
ıehremini aleyhinde bia 
bir dava açmıttır. 

Ticaret odasıııd• 
Dün biri hafi, diDe~ 

aleni iki içtima ak~~d,_ 
Ticaret odası mechst ~ 

fevkalade olarak toplanoılf 
celse hafi cereyan etmiştir: fıl' 

Bu celsede geçen senelıi-'! 
dık alavire satıılannın rnab, 
noksan idrak edilmeslie 1ııf 
vaziyet görUşülmüş ve bd f 
susta Vehbi B. tarafında;. ~ 
zılan rapor okunmuşsa 

karar verilmemişti. ~ 

Bundan sonra içtima ~ 
umuma açılmış ve lstanbu~~ 
mes'elesi müzakere ed~ S. 
Azadan sigortacı Hamdı -.,. 
hususta liman şirketi ~ 
tarafından yazılan Ne ~· 
raporun vazıh olmadıjını r:ıd1 

miş ve neticede aza 1'~ tf 
köprüsünün nakli mesele~ 
bir iş addederek evvela ıerl' 
ihyası için İkhsat ve"ı 
müracaata karar vermi~ -·-Galip, Ham-'ı' Halı"rn, umuru hu- k khkl L k d b. • lerinin tahkikatı istintak dairesi 

c arıtı ar u novYa a 1 •ıra- f d k ı d'l · • M - Hakkı beyin Nisteki tarzı 
kul.-iyc müdürü Ziya, avukat yet eylemiştir . Bu sehir 1857- tara ın an i ma e ı mııtır. u- •• 
Orhan Mitat, Salih Şebabettin, 1858 isyanı esnasındaki muhasara hakemeye haziran ortalarında hayatı evliyacasmadır. Eğeriddi- Om er 8 • 
M. Adil, Mustafa Hayri, lsmail sebebile büyük bir töhret ka- batlanacaktır. Bu teıkilit ile a- a ettipleri gibi bir memur ol- 1· . 1· d . ii \'t 
R 

zanmııtır. Zabıta burada Gan- likadar bir kifi son zamanlarda saydı oda nice dig· erlerinin hali- zn11r po ıs nıü ur J1 
atip, Saracoilu Ahmet Şükrü, k'f d'l k D' b k" JıtlCJ 

u distler tarafından idare olunan tev ı e 1 ere ıyarı e ıre ge- hazırda yaptıkları gibi büyiik k:\let emrine n1i ~ · .. ı 
.yıaclt, Ziya Molla, lsak Frera, . 1 tirilmif ve buraya gönderilmek 1 1 d k f l ]r. .. 
Nesim Mazı'lyah, Hu"samettin nümayıfçi er üzerine atet etmeğe pa as ar a ey sürerdi! İzmirde çıkan ı A nado ~I ~-JI 

b k 1 üzere yola çıkarılmııtır. Ankara- ·~ b ri"'::ı 
Ah t S d . R B mec ur a mış ve iğtişaıçılardan d 1 Deyince maznun vekili M. To- tesinin Ankara muha 1 ı..4 me , a ı ıza . ler vardır. ya ıön erilmiş o an mevkuflar JY 
Diğer taraftan Haydar Rifat B. dördünü öldürmüş, otuıunn ya- araaında esbak Beyazıt Şevket reıı.: aldığı bir telgrafa gör.e, bir p 

M E 
ralamııtır. Düodenberi Bombayın Ef. de vardır. - Eg· er Fransanın daha ge· polis mUdürlüg· üne, Esk•t.e a 1 

ahmut sat B. aleyhine yeni ht rf h il 1 · d k k ır 
b h k d 

mu e ı ma a e erm e arııı - çen Şubatın be•ı'nde mösyö A- lis müdürü Mustafa Nur• 
ir a aret avası açmaktadır. lıkl • ı k d B d d K "b · [ • -:ı 

Yirmi giln kadar evvel aleyhin- ar, 0 ma ta ır. ura a art . l rlt 1nese eSl ristid Biriyanm eli ile Muhade- yin edilmişti!\ IJlf' 
ölü ve 53 yaralı vardır. Tei~raf ö. mer beyı.·ıı 

0
°..i 

de küfürler edildiği kaydile açı- .a._ - net misakını aktettiği bir m ile- ır. 
lan bu dava istidası bugün An- Şehremini cevap 10 milyon avans tin resmi mflmessillerini kasıedi- ka bır vazıfeye tayın ~ 
karada Adliyeye verilecektir. vermiyor Ankara, 28 (telefon)- Kibrit yorsanız rr.cmlekctimize karşı duğuna veya vekaletb·r ;f 
Haydar Rifat B., ıahit olarak OUnkU uüıhamızda esbak feh- inhisarını iıteycn grupla ceryan olan vazifenizi tarzı telikkiniz ne alındığına dair hiç /

1 

Sa x.ı Şnk .. C 1 H" ·· eden müzakerelerin mOhim bir k · t" ı o b • t yoktur raç o• u ru, ema usnu, remini Cemil Patanın şehir bak- ço garıp ır ıye agırmıı ır. · 
F lib R fk B l · k safhası bitmittir. Grup 10 mil- ş h' Eğ b 1 ' d .... a ı ı · en gö~terme te- kanda Muhittin beyin evvelki a ıt - er u mese eye ve şahidi ıusturmuşlar ıt· ~, 
d' yon doları ikraz olarak değil bir · .. b" ı. ·ı k · · l atı ır. cevabına karşılık olmak u"zere k . sıyası ır şeKı verme ıstiyor- Bundan sonra yara an 

f\.... avanı olarak verece hr. * 
vçllncü ceza mahkemesince bir beyanatı ,.1kmııtı. l sanız adul efendilerin Kemalist carlı eczacının avukatı :. U' 

Mn 
~ nhisarın buiünkü. kadrosu.. d .... ., ~ 

ıtantik Nlzım B. e hakaret Dün Muhittin beye son beya- idaresi hakkın a karar verme· fırank zarar ve ziyan iste• .... P' 

dd 
nun beş sene muhafazası temin 5 ... ~ 

ma esile Haydar Rifat B. aley- nat hakkında mUtalaaımı sorduk: edilmiştir. Elyevm müzakere ba- leri mecburiyeti hasıl olur. mülcünelinin avukatı 
1
1 
J' eV 

hinde verilen kararın Temyizce "Yazıyı okumadım, cevap ver- zı eıaslar üzerinde yürümekte- Müdafaa avukatları bu sözlere fırank zarar ve ziyan ta e 

•b•o•zau.ld•u•tuİiii!!~s~ö~y~le~n~m~e~k~t;ed~ir~.i!l!i~~~m~iy~e~c~e3ğBimij3"ied~e~d•i.~~3e!~~~~d~i~r.~~~~~~~~~~~~~k~a~r~ş~ı~şi~d~d=e=tl~e~h~u~·c~u~m~~e~tm~iş~le~r~~t~i~r.~~~~~~~~~~ 
kadar pürüzlü, tehlıkelı mes'le- aldım... Utanmaz adam geçrn ~at;J 
ler. d•valar var çıkınız bakalım Çaldım. Dolandırdım. Sağdan ketlerindcn bir moral ~1 tı 1.. 

• meydana... soldan sızdırdım. Karşım:ı hiç bayatta kendine benıeY1Pc1cl~ 
Bu davetime atılacaklar varsa bir davacı çıkmadı. Çünkü yere nar görünen sinsilere teAc• ;ıl 

bunlar mutlaka toklAr zilmre- vurduklarımı benden mucrım alnını açıp huzurunuıd•" 
sinden değil açlıklarına çare mahkeme kaçkm'ar:di. Yakala- yor efendim.. ~ 
arıyan sergüzeştçilerden bir ka- rını adalete teslim etmeden beni Avnüsselih derin re•e~;,, ~ 
çıdır. ele veremezlerdi.. sahneden çıkarken salfl. j f~ 

Diğet in davası için didiımek Bugün huzurunuzda bütün sanda bulunan gencin bı~,d' 
ne gülünç şey.. Hırsları, hırçın- cür'dkarlıklarımm hesabım ver- kaçırmıı olduğu birkaÇ 
lıkları servetle yetişen her ihti· dim. Keşke her suçlu da benim ateşile şöyle haykırdı : ob',J 
yaçtan beri ahlaklılar gibi ben gibi günahlarını ortaya dökmek - Hey gidi utanrnaı dl e•~~, 

ı . "k•ı r 
c!e uslanarak dalaletten selaha cesareti bulunsa... nsaniyet bun- adam. Felsefen ben• ı 1cıırt" 
döndüm.. Son zamanlarda çok lardan ne kadar ibretler çıkarır- Bütün çalıp çırpt~JjlO ~ 
iyilikler ettim.. dı.. İtiraf korkusundan saklı ka- benden yana sana h 

Gebeleri sıkıt cinayetinden lan ne kadar hakikatlar meydan 
kurtardım. Gönül facıalarına alarak insanın kadavrasında ol-
çareler buldum. Kıskançların duğu gibi ahlaki otopsileri de 
aııklann ellerinden silahlarını yapılırdı. 
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Yazan : Hüseyin Rahmi 
Topladığı para ile yaşamak Ben scllmete erdilcten sonra 

istiyen bir (kapitalist) im. EJim- artık bir daha fırtınaya döne-
deki eri kimseyle paylaşmak is· mem. Baıka açlar için rahatsız 
temem. olacak kadar budala değilim .. 

Bugün taşkın kafaları kızıl insanlığın ne olduğunu ıize 
bulutların arasında gezen ne uzun uzadiye anlattım. Kendi 
kadar müfrit komünistler varsa vicdanlarınızla istişare ederek 
bu zavallıların karınlarını doyu· beni mazur görDntiL. içinizden 
runuz. Ceplerini doldurunuz bu kararıma hayır diyenler 
hepsi benim gibi olurlar. . Beri bulunursa bugün insaniyeti tekem-

____ -IJll..,.daki a lar ene aç kalırlar. mül saadetinden meneden bu 

olsun .•• 



Polisi en üç bol 
takımı teşkil ediliyor 

Zabıta memurları top oynarken 
Allah vere de hırsızlar meydanı 

boı bulmasalar 

't ~~-

Polblerln top OJ'lladılclannın rearnldlr 
Alclıtıam ma)Gmata göre, oJD&IDll balana• poıw. ha 

~bul polis tefkillb mensuplara t.lnmlan tabiye edeceklerclir. 
"8mda futbol t.lnmlan tefki· Bu iç takım aralarmda ilk 

tefebb&. eclilmiftir • ıuk maçlar yapaukla• ft ica-
Olialer aramda ıporla ujra· bında Dç takımdan HÇilecek 

,_ ft billaaua futbola çalı· kuvvetli oyuncularla cliier lmltlp 
~ aazanclikkate ahnacak takımları aramda m&ubak•••• 
derecede çok olmam bu tqeb- tertip edilecektir . 
...._ 1ebep olmuttur. Oyuncular beyu putaloa, 
Şimdilik Beyojlu l.tanbul, glmllfl ceket siyeceldedir • 
~ cilaetindeki polialerclen Ceketin yaka ft kollan lmmm 
birer po8I fathol tıılnmı tefldl olacak, atjWeriDha IOI tarafna.. 
o-.C.kbr. &ırdclm ~ ela birer •P ........ ba ... a
lliye, a.,a., Galatuaraycla cakbr. 

NELER OKUYORUZ? 
[ Oat tanlı 1 IDd .,,,.,...., J 

GCınlOk vasati: 22 kari 
Okunan kitap
lann cinsi 
Tarih, Tıp 

% kari 
niabeti M&l•haırat 

Tetkik makadile 

Tarih, Fizik, Kim· 
) a, Riyaziyat 

Çalışmak, öğrenmek için 

s.ır 

Tarih ve mütefer
rik eserler 

·ı. 15 Tetkik ve okumak için 

aıeılek erbıbı Tefsir, Hadis, Tarih 1/1 IS Not almak ve yua yumak 

0 
1eDİ tabeclilmiı eaerleiin az 
~ bu ktlttıphanenin 
"- kari bulamama11na ae
i:!__olmılrtacbr. Billıaua diğer 
-."'Panelerdeki kari adedinin 
~eaine 11ebep olan talebe
•---..haraya plmemuine eau 
-...ı etmektedir. 

için okurlar 

Yeklletinin Ye clifer yekAJetler 
ve rami dairelerin tabettirdiji 
kitaplara mtlnhaaardır. 

Bu hUIUI cidden dikkate p• 

yandır. Meaell l.tanbuhm en 
büytık ktıttlpaneai olan Baymt 
klltDpaneainde bile yeni harf. 
lerle mevcut eaerler o kadar kltlpu . 

SOo ldticlir~ 
a,,hk ftlatİai0 1 azdır ki hemen hepsi ylzle •· 

yılabilir. 

J.t.n • Fılvaki yeni harflerin istimali 
"'-• -.- bul Tllrkiyenin en kala- uzun bir mazide deiille de yine 
~ bir pbri olm•11Da rağmen 
"' tetkikten anlqıldıj1 tb:ere intipr etmİf bir çok kit.plar 
GL.._ vardır ki bunlan Maarif vekAleti .L........._ cihetinden pek zanllı-
""'· Sekiz ylz bin kifiyi aineain- bir fedaklrblda k&ttlpanelere 
cS. pnderebilir. Banu memleketin 
~tap,. Ye dlrt w mtltema- irfan hayab .... ana etme-
~ -- komoca bir imperator- mek elden plmiyor. 
..,_ idare merkezi olduta gibi 
~ ft irfan merkezi olu Mesen R9flk 

tehrin, okumak için b&ınn Mevlidi nebevt 
~ haiz olclaju halde, tin· Dolmabahçe camii teriff imam 
~an aekeneai umum nu· ve hatibi Betikblflı hafız Rıza 
.._ %0,008 olmuı ne ka- '1l. 

...., .. ,.... haJNttir. Okuma efendınin vefat eclea refi1rua 
~ Dedir bilmiyen bu halka hammm ru"- ithaf edilmek 
~ le•ld apla•ak ne bllytlk bir Ozere mayum ~- cama 
'-.et olacaktır gibıll uat OD içte UKUdanla 

Türkiyede elektrik 
Bir senelik istihıaldt 
81, 700,CCO kilovata 

vanyor 
929 aene8inie memleket dahi

linde elektrik iltihaal eden m~ 
eaeaeler hakkında matiatik 
amam m&dtlrl&ftbıce fU malO
mat toplammtbr: 

Memleketimizde 37 taneli tir
ketlse, 57 taneai .... 24 ta
- belediye Ye idarei hUIUliye
len ait olmak tDere 98 elek· 
trik iltiUal edea m&eaaue 
nrchr. Ba mleııeHleria llel'lll&· 

yeleri 11 mi1Jon 300 bini ıirket• 
lere 600 bini eth•• ait olmak 
lzere, 11 mllJon 900 bin Tlrk 
Uruachr. Mahuebei huaaiye Ye 
belediyelere ait olanlarm aerma· 
yelerl hariçtir, banlar baklanda 
...ı. maltmat almam&mlfbr. 

Mlleaeaeleriıı 69 taneli mo
tlrle, 13 taneli baharla, 13 ta
neli IU De, 2 taneli muhtelif 

lmnei mabarrike ile lflemekteclir. 
llemleketimizde amaml elek

trik istihullt Jeldbaa 81,700,000 

f .. 
L~ 

ldlofttbr. 8auwa 76 milyon 
660 bhai tirketıere, 1 milyon 4 
JGz eDi bini eth••• 3 milyon 
659 bini mahallt tetkillta ait 
mtıesseaeler iatlh.•IAbdır. Bu 
.......... 20 ....,.. 424 bin 
ldlcmdi .... 33 'Vlllt'* 
322 bini kanei aaaharrikeye, 
22 milyona uir h118aaata aarf
olnnmütacbr. 

Mlfteriler yekba 75684 olup 
bunun 67072 Iİ tirketlere aittir. 

Btltlbı mllweaelerin ifletme 
murafı aenede 4 ııailyon 475 
bin, variclAb S milyon 375 bin-
dir. Senede 900 biu lira kadar 
kir olmaktacbr. 

Memleketimizdeki elektrik m• 
tı1ıeaeleriade 813 amele, 789 
memur, cemaa 1602 kiti çalıf
maktacbr. 

eeı = 

Cevap vermiyorlar 
DarOlfOnundakl ded~koduya dair 
a1Akadarl1r s6z •6ylemlyorlar 

D8nldl uyımızda Dartılftınun 
tarihiade flrlllmemit bir vaka· 
dan bahaetmif, elitçi Kazım Esat 
Beyin DarOlfDmm bocalatma 

....ı Ye ne IUl'etle intihap ettirildi
fini izah etmiftik. Bu meaele 
baklanda ne cliJeceklerini ağrea
mek &zere Darllflnua emini 

Netet Omer " Tıp faldllteai 
reİli sarena Ali Beylerle ,a-

rllftlk. Netel Ömer B. liyliyecek 
bir llztl olmadıfuu, mal6mat 
•lm•k &sere Sllreyya Ali Beye 
m&rac:aat ecb1meaini, S&reJJa 
AB Bey de imtil:ianlarla pek 
...,.ı balaaduiu için Nept 
O.. Beyden izahat almma11m 
ileri alnDllf, bittabi ikisinden de 
ldç bir cnap ônmanufb. * . Kımkh camii terifiade •eplüri 

~elerimizde yem har- / buffa11 kiram tanlmclu mnlcli ı~--V-A~K~l~T~-, ::!:.. olaa -ıer maalesef .... be9f loraet ediJeceiiaılen ilı- T b :-1 
....... 1a1mz llwif .... kinmlll tepifleri r1ea ...._. a ı ;...erinizi yapar. 

Ankarada yapılan mübadele 
müzakeresinin esasları 

Takas ve bitaraf )arın reyine müracaat 
meseleleri belli baılı maddeleıdir 

Ankarada, hGk6met merkezi· 
mize davet edilen muhtelit mil· 
badele bitaraf azalanmn qtira
kile yapılmakta olan milzakere 
Tllrk - Yunan ihtilafını halle 
do;ru ablmlf bir adım addedil
mektedir. Son defaki mllzake
rede Y unanhlar tarafından kabul 
edilmeyen itillfnameniD S inci 
maddesindeki uy aku,, Ye ubİta• 
rafların iatiprt reylerine mtıra
caat,, meaeleleri Ankarada ye
niden mevzuu bahia olmakbldır. 

Bu mtınuebetle allkadarlar, 
tarafımızdan teklif edilen •'faka,, 
ualtlDBn ea dofru, ea Mri " 
en maimi bir bal çareli olcla
funu .aylemekteclirler. 

Ymuınlıla• ltedenberl Ttlrldye
de, TlrlderiD Yunaniatanda. bı
rakbldarmdaa daha fula emlAk 
bırakbklanm ve takallD aleyhte-

rine olacajmı ~.aylemektedirler. 
Halbuki alakadar mahafile na• 

uran bırakılan emllkin nered• 
daha fazla oldufunu tesbit etmek 
tamamile imk•nmdır. Çtlıaktl 
aradan çok uzun seneler, çok 
bDytık badiaeler pçmİf ve bir 
çok pyler, bir çok kıymetler 
değİfmiftir. 

Meaeleyi ba tekilde mlltalea 
edenler, eter bu ihtiWm daha 
100 aene .artlp ıitmai iatenmi
yona, teklifimbi kabuldea bqka 
çare olmadıjuu da iJAYe etmekte
dirler. 

Holftat .. U,OP 
AYrapacla balaDaa Wlaraf ... 

lepi• iti. Holftat mm. .... 
tehrimise ..... .......... 
iftirak etmek lzere Aaara,. 
sldecektir. 

Bir ingiliz mektebi sene 
soiıunda kapanıyor 

Galat.da klln Brftlt lll•Jon Skal 
(T aymİI) ıazeteai Skoçya mektep bu· 8elle .an cihetten 

ldiseai tarafından idare edilen mllfldll bir YUiyete tlltmlftlr. 
mekteplerden Ttlrldyedekileria ta Dii~ = --::
kapatılacajuu yazmakbldır. mam JllP'JO ft 

Bu karann aebebini 3iren- yahuz haftama muyyen -tıe-
Gal d klin (Britif" rinde Ttırkçe kıraat Ye tarila o

mek &zere ata a • • katmakta ·dik halbuki Maarii 
Milyon Simi) mekt~bı mn:n- Yeklleti W:md... blHllu mek-
yetiDe m!~cı;:at .;.:· M.:..ıep teplercle bir çok denlerin de 
m&dlrB muter ana. e- aadece Tlrkçe obnm&11 emre-
rimise f1I cevaplan verdı:. dildi. f•aliyet teklimizin gladen 

- Tllrkiyed~ yalınız bır !88e gtlne tahdit edildiğini d&t• 
olan mektebimız 1842 ıenesınde nerek bu aenebi imblhanlardan 
açılmlf ve 88 ıene tedrisatta ıonra mektebi kapamaya karu 
bulunmuttur. Yerdik. 

ee Meldebin ders programlan 
yakın zamana kadar lskoçyada- S "" • • d 
ki miıyonerler tarafından tertip ogan ıçın e esrar 
edilir ve talebeye 6ğretilircli. 
Mektebin 11Dıf takaimab da bam 
bqka bir tekilde idi. Halbuki 
htıkt\metin 10n bir kararile ec
nebi ve akalliyet mekteplerinin 
den ve 11Dıf programlan Tiirk 
mekteplerinde olduğu gibi Maarif 
yeklfeti tarafından verilmeye 
bqlandı Ye mektebin teıkillbnı 
t.mamile defittirmek mecburi
yetinde kalan lakoç mektebi 
ilk kıalDIDI kapadı. T eşkilltımm 
orta mektep haline getirdik. bk 
luamın kapanması ile oldukça 
m8bim bir mebllj ıaip eden 

Tevklf•n•r• bil' ad8ft'I esraP 
getirdi, sonra.kendi de sırroldu 

Dnn tevkifaneye mevkuf ola 
H ... nı g6rmek lizere htıviyetl 
meçhul bir adam ıeJmi1. lllG 
bqı aranmadan içeriye alınlDlf
br. Bu adam tevkifanecle bir 
milddet oturduktan wıra kaDap 
gitmif, neden ..,. memurlana 
akıllan baflanna plmif teYki· 
ianede tabaniyat yapmıtJar, 
bir demet taze lojan içinde 
iki clirlaem kadar esrar bul
mllflu Ye mtludere etmiflerdir. 

Simdi aran getiren bu meç
lauf adam aranmaktadır. 



Briyan ın pro ·esi 
ilk nazarda zannedildiği gibi manasız bir 

hayal değil, çok mahirane tertip edilmiş 
siyasi bir manevredir 

Son giinlerde Fransız harici
ye nazırı mösyö Briyanm bir 
"Am.ıpahlar birliği,, teşkili için 
cemiyeti akvama dahil olan Av
rupa devletlerine göndermiş oldu
ğu muhtıra bfitün cihan efkarı 
umumiyesini iştigal eden mühim 
bir mevzudur. Mösyö Briyan 
muhhrasmı sırf malumat kabilin
den olarak Türkiye cümhuriye
tine de göndermiş olduğundan 
bu teşebbüsü Türkiye efkarı 
umumiyesi de hususi bir alaka 
ile takip etmektedir. 

Habrlarda olduğu üzere mös
yö Briyanın bu defa resmi bir 
teklif teklinde ortaya koyduğu 
proje yeni bir şey değildir. Bu 
proje ilk defa olarak bir sene 
enel Cinevrede cemiyeti akvam 
mahafilinde meydana çıkmıştır. 

Yine habrlardadır ki o sıralarda 
Amerika reisi cümburu mösyö 
(Hover) bütün dünyaya karşı 
Amerika gümrük tarifelerini ar
tırmışh ve bu hareket Avrupa 
memleketlerini heyecane düşür
müştü. 

Onun için o zaman Mösyö 
Briyanın "Avrupalılar birliği,, ni 
tavsiye eden sözleri Avnıpanm 
Amerikaya karşı iktisaden bir 
müdafaa cephesi teşkil etmesi 
mahiyetinde telakki olunmuştu. 
Halbu ki şimdi Mösyö Beriyanın 
muhtelif devletlere resmen teb
liğ ettiği resmi muhtarayı gör
dükten sonra projenin mahiyeti 
hakkındaki fikrimizi tadil etmek 
ihtiyacını hissediyoruz. Filhakika 
Briyan muhtarasile tasavvur 
edilen "Avupalılar birliği,, geçen 
sene zannedildiği gibi manasız 
bir hayaldan ibaret değildir. 
Bilakis bu proje çok maddi dü
ıünen mahir bir diplomatın ter· 
tip etmiş olduğu bir siyasi ma-

. nevradır ve eğer bu manevra mü
'l'affak olursa şimdiye kadar 
lngiltere imperatorluğunun siyasi 
ntifuru altında işliyen Cemiyeti 
Akvam müessesesi içinde İngil
tereden ziyade F ransanın nüfuzu 
altına girecek olan bir (Avrupa 
bülüfü) 'riicuda gelmiş olacaktır. 

Mösyö Briyanın düşündügü 
"Avrupalılar birliği,, hakikaten 
Avrupanın coğrafı vahdeti ile 
iktisaden menfaatları ve mükad
deratları birbirine bağh olan 

muhtelif milletler ve devletler 
arasmda rabıta husule ğetirecek 
bir müesseseden ibaret olsaydı 
bu teşekküle girmek için diğer 
Avrupalı devletler· ile beraber 
Türkiye ile Rusyayı da davet 
etmesi icap ederdi. Cemiyeti 
akvama dahil olmadıkları baha· 
nesile Türkiye ile . Rusyanın bu 
davetten hariç tutulması bir 
noktai nazardan manalıdır. Bu 
itibar ile Mösyö Briyanan teşeb
büsünü Avrupa milletlerinin 
mUıterek menafiini tetkik ve 
mtidafaadan ziyade Avrupa va
sıtasile cihan siyaseti üzerindeki 
Fransız nilfuzunun takviyesi ve 
Versay muahedesile müesses o · 
lan vaziyeti siyasiyenin muhafa
zası yolunda ihtiyar edilmiş ye
ni bir hareket olmak üzere te
lakki etmek zaruridir. 

Mösyö Briyan muhtarasmda 
bilhassa iki noktaya çok ehem
miyet veriyor: 

1 - Teklif ettiği ''Avrupa
lılar birliği ,, Cemiyeti akvama 
rakip bir müessese olacak de
ğildir. Bilakis bütün dünya mil
letlerine şamil olan Cemiyeti 

akvamın kontrolu albnda ve 
Cemiyeti akvam usulleri ve ni
zamları dahilinde olmak üzere 

Avrupalı millet1erden mürekkep 
bir teşekkül olacakbr. Bir halde 
ki bu teşekkül Cemiyeti akva

mın mlizakere edeceği mesele
leri - şayet bunlar da Avrupa
lıların hususi alakaları varsa- ev
velden tetkik ederek vereceği 

kararlar ile Cemiyeti akvamın 
vazifesini teshil edecektir. 

2 - Kezalik tasavvur edilen 
"Avrupalılar birliği,, kendisine 
dahil olan devletlerin ve millet
lerin siyasi ve iktısadi istiklalle-

rini de ihlal edecelt her hanği 
bir müessese haline girmcmeğc 
de dikkat edeceği gibi gerek 
Cemiyeti akvama dahil olan, 
gerek Cemiyeti akvam haricinde 

bulunan hiç bir devlet veya dev
letler zümresine muarız bir vaz'
iyet alamıyacaktır. Ancak dünya 

sulhünU alakadar eden işlerde 
cemiyeti akvamın prensiplerini 
tatbıka çalışacaktır. 

O halde bu demektir ki cemi~ 
yeti akvam varken ayrıca bir de 
onun yanında Avrupalılara mah
sus küçük bir Cemiyeti akvam 
vücUde getirilecektir. Bu ikinci 
küçük Cemiyeti akvam bugünkü 
büyük Cemiyeti akvamın iç"nde 
adeta bir nevi blok teşkil ede· 
cektir. Böyle bir teşekkülün 
ameli noktai nazardan nasıl bir 
netice vereceği arlık kolayca 
keşf ye tahmin edilebilir. 

Cemiyeti akvam ilk teşekküı 
ettiği zaman Fransa ile İngiltere 
siyaseten müttefik vaziyetinde 
bulunuyorlardı. Cemiyeti akvam 
meclisinde herhangi bir mesele 

mevzuubahs olduğu zaman bu iki 
memleketin mümessilleri biribir
lerbi takviye ediyorlardı. 

Fakat Versay muahedesinin 
imzasından beri hu vaziyet çok 
değifmiştir. Bilhassa lngilterede 

amele hükumeti iktidar mevkiine 
geçtikten ve Londra tahdidi 
teslihat konferansında ltalyanın 

karşısında kendi başına terkeden 

lngiltere hükümeti ile Amerika 
ve japonya ile ayrıca uzlaşmalar 
yaptıktan sonra Fransa hükumeti 
ar1 ık cemiyeti akvam içinde ve 
bu tarik ile siyaset aleminde 
kendine mahsus nüfuzlu bir mev
ki yapmak arzularına düşmüştilr. 

Binaenaleyh bizim kanaatimizce 
M. Briyan'm son «Avrupalılar 

birliği» yapmak teşebbüsü sırf 
bu arzunun bir neticesidir. 

Hiç şüphe yok ki mösyö Bri
yanın teklifi İngiliz hükumetinin 
hoşuna gitmiyecektir. Bunun se
bebi açıktır: İngiltere bir Avru
pa devleti olmaktan ziyade bir 
cihan devletidir. " Avrupalılar 
birliği«ne dahil olmak için Bri-

Günün siyaseti 

'' Diktator Kral,, ın 
kararı 

Yugoslavya kabinesin~e bir 
tebeddül vukua geldı. Hır-

vat ve Slovenlerin «Diktatör Kı
ral» ismini verdikleri kıral Alek

san dr, kabine erkanından ikisini 
meclisi vükelaya memur etmiş 
ve yerlerine Hırvat meb'uslarda~ 
ikisini tayin etmiştir. Bunlardan 
ziraat nazırı olan mösyö11Sibenik., 

müteveffa Radiçten sonra Hırvat 
köylü fırkasının reisi idi. Müza
hereti içtimaiye nazırı Prekaya 
gelince Hırvat köylü gurubuna 

mensup olup 1923 ten beri her 
intihapta intihap olunmuştur. 

11 Jinkoviç ,, kabinesine bu iki 
nazırın girmesi kıralın hırvat ef
karı umumiyesini tatyip ederek 
siyasi vaziyeti ıslaha teşebbüs 

ettiği suretinde tefsir olunmakta
dır. Hali hazırda sırp kabinesinde 
demokratlarla, Yuvanoviç guru
bu hnrıç olarak diğer guruplar 
temsil cclilmektediY. Kıral Alek
sandrın bu suretle 6 Kanunsani 
1929 dald emirnamesinde çizdiği 
programı tatbika imkan bulacağı 
ümit olunmakta dır. Maamafih 

Kıralın büyük Sırbistan projesinde 
mevcut mevaddan bazısi yeni 

Sırbistan aksamının vehahusus 
Slovenyanıo harsini sarsacak 
mahiyettedir. 

Tedrisatın bir lisan üzerine 
olması maddesi bunların en mü-

-himlerindcndir. Çünkü hırvat ve 
sırp lisanlarının ayni olmasına 
bedel Sloven lisanı Sla vcanın 

diğer bir şubesine mensuptur. 
Sırpçanın Slovenyada mecburi 
tutulduğu gün eski Sloven harsı 
büyük bir darbe yiyecektir. 

tanya hükümetinin, Hindistanı 1 
Avustralyayı, cemiyeti akvam 

içine! Dominyonları ile beraber 
kakim bir vaziyeti olan Britan
yanın «Avrupalılar birliği» deni-

len teşekkül içinde F ransadan 
va hatta belki İtalyadan daha 
zayıf bir mevkie düşm,esi demek
tir. Onun için Britanya kırallığı-

nın Avrupa kıt'asının bir cüz'ü 
olmasına rağmen Mösy

0

Ö Briyanm 
lif ettiği "Avrupalılar birliği,, 

ı .ıriçinde kalması muhakkaktır. 

Gerek İngiltere dahil olarak, 
gerek olmıyarak teşekkü:I edecek 
« Avrupahlar birliği » cemiyeti 
akvamın adeta küçük bir cliz'ü • 
şeklinde toplandıkça burada 
Fransa için Avrupalı olmak sıf-

fatile bir çok devletleri muayyen 
bir maksat etrafında birleştirmek 
kolaylaşır. Bir halde ki bu te
şekküle dahil olan devletler ce

miyeti akvam parlamel)tosu için· 
de bu günkü İngiliz fırkasına 
karşı bir (Avrupa fırkası) halini 

alabilir. O vakit cemiyeti akvam 
içinde bu gün mevcut olan lngi
liz nüfuzuna karşı Fransız nüfuzu 
bir mücadeie ve hatta galebe 
vasıtası kazanmış olur. 

Halasa M. Briyanın son 
teşebbüsü iddia edildiği gibi 
sadece sulh ve· bütün Avrupa 

namına hazırlanmtş bir proje 
değildir. Projenin içinde giz
lenmiş olan siyasi maksatlar ne 

kadar ihtimam edilirse edilsin 
mutlaka yakın bir zamanda 
meydana çıkacaktır ve bu gizli 
maksat Avrupada her gün biraz 
daha fazla kuvvetle tebarüz 
eden beynelmilel raakbetlerin 
yem bir tecellisidir. 

.At.eltmet .A.suH. 

Muharriri: Ömer Rı~eı 

Hasan Sabbahın teşkilatı nasıldı 1 
d••k .. 

Dailer herkesi irşada, Fedayiler, kan ° 
meğe, Refikler cemaati çoğaltmağa 

memur idile!" 
-49-

Hasan kafaıarını sersemleterek ifa eden fedayi mülazımlar Şe~~ 
cennetine attığı adamlardan, hül Cebelin huzuruna kab~~ ~ai· 
dünya tarihinin hemen biç gör- lirler, bunlara Şeyhin büyu fe 
mediği haydutları vücude getir- !erinden biri rehberlik .eder~lef" 
mişti. Bu cennete girerek onun mülazımın ifa ettiği bıdJlle kiP 
zevklerini tadanlann hayatta den bahseder, bunu ıniite\,. 
bütün emelleri, o cennete tek- mülazım Şeyhin ayaklarını& uıı· 
rar olaşmaktı. Bunun miftahı panarak bütün varlığile on~ ~af 
ise, Şeyba körü körüna itaatti. kat olduğunu, hayatta hütun

0 
.• iıtİ 

Şeyh isterse kan dökecek, ister· rü bereketi ondan bekle ıg 01 
se kendilerini de öldüreceklerdi. söyler, bilmukabele Şeyh.le ~ 

Çünkü neticede, cennete ka- dünyada saadete erdiğinı ~ 
vuşacakları muhakkaktı. eder, sonra ellerini kaldı 

Hasan, bu hile ile, öyle hunhar ona dua ederdi. 
soıır' 

bir takım katiller yetiştirmişti ki, Şeyhin ayrılmasından 1,0 
bunlar bütün dünyaya korku büyük dailer arasında k3 

• 

salmışlardı. mülazım, onlann verdikleri 11~. 
Hasan bu katiller sayesinde, turucu bir maddeyi habe~ bil' 

mezhebinin her düşmanını öldür- madan alır, birdenbire derı~,r 
müş, bütün muhitini teshir etmiş, uykuya dalar, ondan sonra ~ 
insanların canları üzerinde fer- ko Polonun eserinden \f3 rUI 
manferma olmuştu. naklettiğimiz cennete götÖidJ 

Hasanın İcraatı ve orada bırakılırdı. rAuv~ I 
Hasan Sabbab, Alamut kale- bir seldrden uyanan fedayı fc6~ 

sinde otuz üç sene kadar kal- lazım kend;sini muhteşem ~ 
mıc: ve müritlerini üç sınıfa ler, rengarenk bahçeler ve ~ 

T gibi kadınlar arasında götfııl ... 
ayırmı§:tı: Dailer, refikler ve ı.ı ,.. 

7 Şeyh tarafından tebşir ow ~ 
fedayiler. Bunların hepsine bü· saadete erdiğrne kani ollf1' 
yük dailer riyaset ederler, hun- rJ 

kendini zevkü sefahate ve 
larcla Şeyhul Cebelin emirlerini (B.tnıt 
telakki ederlerdi. Büyük dailer -
vasi salahiyetleri haiz birer ve- İrtihal 
zir hükmünde idiler. Bunların 14 üncü Teftiş hesap k1 
maiyetlerinde çabşan dailerin yonu reısı levaztm miralaY1 l 

mezhebe girmeye layık gördük- Haşim B. dün tedavi ediht1e~e 
lerini kabul ederler ve bunlara bulumiuğu Sıhhat yurdu~~ıı de~ 
kendi akidelerini telkin eder- fat etmiş, T op'kapı harıcıJl l 
lerdi. ailesi kabristanına defnedilıtl ~ e 

Refikler, yani yoldaşlar, mez- Kendisi ahlakan, ilmen yiJ~ 
hebe kabul edilen ihvandı. Fe- fazıletkar ordunun pek kıt e~' 
dailer ise Şeyhulcebel ile büyük tar bir zabiti idi. 315 de fere~ 
dailerin verdikleri emirleri icraya tehi harbiyeden neş'et e ıJIA 
memur idiler. Almanyada ikmali tahsil eY1İJi 
Şeyh, bir vezirin öldürülmesini, ordunun muhtelif kıt'atınd31 ·reJ 

D'' bir hükümdarın imhasını, elhasıl kan harbinde bulunmuş. Jf 
bir düşmanını öldürmesini istediği harbiye divanı harbi aı:ahğı~JJcO 
zaman fedayiler hayatlannı tehli- harbi umumide levazı~ .3 ~ 
keye atmaktan korkmıyarak Şey- şube müdürlüğünde, İstikl~~
hin emirlerini yerine getirirlerdi. binde Müdafaai milliye U " 
Bunların bir de mülazimleri vardı. şube ve yüksek levazıın 3~ 
Onlara .. lasik" denilirdi. Bunlar misi müdürlüğünde ve 14.~ 
Şeyhin rızasını kazanacak dere- teftişi hesap komisyonu rı~ 
cede cinayetler irtikap edecek tinde bulunmuştur. M~dafl'1 

olurlarsa "fedai,, derecesine yük- rahmet diler, damadı Mudııirel' 
selirlerdi. Gerek fedai, gerek fe- milliye vekaleti piyade f eti~ 
dai mülazimi olabilmek için her müdür muavini binba!ı tJııı' 1 

kayin biraderi mühendıs Jf' 
şeyden fazla genç, dinç, bir teh- beyle zevcesi muallim ffeJif 
likeden korkmaz, fedakarlıktan H. ve eniştesi Kadıköy be ~ 
yılmaz, kör gözln, kör kalpli bir veznedarı Bedrettin beye 
genç olmak icap ederdi. Bu ka- taziyet eyleriz. 
badayı gençler bir kere de Hasan 
Sabbahın cennetine girerek onun 
zevklerini tattıktan sonra hayatta 
ondan başka hiç bir şeye inan
maz ve ondan başka bir ıey 
özlemezlerdi. 

Hasan Sabbahın -asıl fikirleri
lerine ve maksatlarına vakif 
olanlar yalnız büyük dailerdi. 
Ötekilerin hepsi bir şey bil
mezler, yahnız cennet bülyasile 
kendilerini avuturlardı. Bunların 
saiki behimi hırslar ve bu hırs
ları tatmin eden cennetti. 

Marko Polunun eserine istinat 
ederek tasvirini arzettiğimiz bu 
cennet Hasanın mliritlerini kul
lanmak için istihdam ettiği ye
ğine va81ta idi. 

Vazifelerini tereddüt etmeden 

Mayıs 

1930 ~ 
• 19,1P 
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VllAyet'te: 

M. Serra meselesinde yeni safha c Birvk:~~ot ) 
İflas bürosu, Şehremaneti aleyhine 

sulhnameyi iptal için dava açtı 

Belediyede 
Bir aylık muvakkat bütçe 

kabul edildi 
Cemiyed .Belediye dün toplanmış 

930 bütçeleri yetiıtirilmediğindcn butçe 
enctimeni tarafından hazırlanan bir a' . 
lık muvakkat bütçeyi müzakere etmişnr. 

Tef fiz muan1elesi bitiyor 
T effiz muamelesi bitmiş ~bi

dir. Bir haftaya kadar da ufak 
tefek bazı muameleler intaç 
edilecektir. 

Oavanın esaslarından birini, M. Serranın aldıQı 31,600 lira 
ile istedi§i 5,956,000llra ara11ndıkl niıbetıizlik tetkil ediyor 

Sabık "Yıldız,, kumarhanesi 
112iiatcclri M. Mariyo Serra ft 

Şcıuemancti arasında aktedil
ll'lİf olan sulhname ile al!kadar 
llliihim bir dava açılmııhr. 

Evvelce yazıldığı üzere, M. 
Serra ve şehremaneti arasındaki 
latanbul birinci ticaret mahke
llaesinde rii 'yet edilen karıılıkh 
da•alar, iki tarafın anlafıp sulh 
01nıaları üzerine, olduğu gibi 
kalmıştı. M. Serra, Emanetten 
31,600 lira tazminat almlf, da
•aaından vazgeçmif, Emanet de 
hu parayı sulhen vererek kendi 
açtığı davayı takipten de fera
ıat etmişti. 

Suıhname imzalandıktan kısa .,ir müddet sonra, M. Serra hak
ltuıda Jstanbul ikinci ticaret mah
ltenıesince iflis karan verilmiş, 
~kil edilen Büro heyeti iflas 
"'Uamelatını tedvire baılalDIJb. 
\' apılan tetkikat neticesinde 
Lnro heyeti tarafından alacaklı
lar namına Emanet aleyhine 
&ullmamenin ibtali talebile ikinci 
ticaret mahkemesinde dava ika
llae olunmuştur. M. Serramn 
Emanetten 5,956,000 lira iste
diji halde 31,600 liraya razı 
olması, bu tekilde sulhname 
laazimi, alacaklı kimselerin, mft
.. eselerin ve hazinenin zara-
1'1118 görülmüştür. Aradaki nis
betsizli , ibtal davasının esasla
nndan biridir. 

Şemsa H. 
komünistlik nıeselesint:!. muhakeme edildi 
•İnd hul ağır ceza mahkeme
bir ~ diin Şemsa H. isminde 
de bu~dı11 komünistlik faali~etin
hak Unduğu noktasından mu
" .eıne edilmi,tir. Eskiden kah
~cıE Halil: şimdi demirci Aliet
IÖyi" fendınin zevcesi olduğunu 
lcacf •Yen Şemsa H., genç bir 
Iİ ındır. Kendisi Teşkilatı esa
~ kanununa tebdil ve tağyir 
b• . •adile 1928 senesi mayısının 
:de _beyannameler tanzim ve 
laa k,_ i"lZlice ittifak aktettikleri 
~.Jdıfe Istanbul ağır ceza mah
ı_ lbesinde muhakeme edilen 
.:oın- · 
ot.r UnısUerle Lirlikte maznun 
~ ak aranmış, bulunamamı, da-
a&ı bulunamıyan diğer bir kaç 
~nun hakkındaki davalarla 
idıkte tefrik olunmuştu. 

}' ~ün mahkemede o zaman 
~dınci müstantik Nazım B. 

•fından yazılmıı olan karar
"-ıe okundu. Muhakeme kararı 
;eı:ı kanununun 171 inci mad
etiıııe göre idi. 

R. . 
~ eıs Nusrat 8. tarafından i. 

"Sonra sulhname 18 kinunev
vel 1929 tarihinde noterlikte 
yapılmlf, ayın 22 sinde M. Serra 
ikinci ticarette iflas etmiştir. 
Müflisin ifllsına tekaddnm eden 
böyle kısa bir .zaman zarfında 
aktettiği mukaveleler, keenlem
yeklln sayılmak lizımgelir. Ba
husus ki Emanet M. Serranm 
daha evvel İtalyada iflAs 
ettiğini biliyordu, bunu ye killeri 
birinci ticaretteki muhakemede 
söylemişlerdir. Aciz halinde ol
duğu Emanetin malumu idi.,, 

Yeni davanın istinat ettiği bir 
esas da bu. 
Başka bir nokta olarak da 

sullıııameain usulü dairesinde 
yapumadığı, ihticaca salih olma
sı için icra ve ikmali icap eden 
bazı muamelibn Emanetçe nolL
san bırakıldığı, ileri siirülmek
tedir. 

Sulbname muhakeme netice
sinde ibtal olunursa, Bilro, M. 
Serranın Emanet aleyhindeki 

S,956,000 liralık daft.11111 alacaklı
lar haabma takip edecek, dava 
kazanılırsa, para büroya intikal 
edecek ve alacaklılar bundu 
lüuelerine dDtea miktan ala
caklardır. 

Yeni davadan dolayı ilk layiha 
Emanete gönderilmiştir. Emanet, 
bugünlerde cevap verecek, layi
ha teatisi bittikten sonra muba· 
keme baıhyacaktır. 

senesi haziranında aranmış, bu
Junamamıpınız; nerede idiniz ? 

-Eski zevcimle geçinememiş, 
onun tehdit ve tahkirine daya-

namıyarak ilk bulduğum vapura 

atlamış, yola çıkmıştım. O vapur, 

tesadüfen Ruıyaya gidiyormut. 
beni de oraya götürdil. Odesaya 
çıktım, oradan Moskovaya gittim. 
Rusyada biç tanıdığım yoktu. 
Hutalandım, bir sene ismini 
bilmediğim bir hastanede yat· 
bm. •TüberkOlöz» den fiç kere 
ameliyat oldum 1 

- Parayı nereden bulduauz? 
-Ynz liram vardı. Kendi ken-

dime gittim, geldim. Yetişti. 

Hatta bir buçuk lira arttı. 1.aten 

hastaneye para •ermedim. 
Şemsa H., giderken kendisine 

hiç bir resmi kağıt sormadık
larını söyledi. 

Müddei umumi Cemil B., ev
Yelce mahkum edilenlerle birlik-

Tabanca ile metresini 
ağır surette yaraladı 
EYVelki gece saat 21 buçukta 

Pangalbda Belvn ıazinomnda 
kadın Yllztlnden bir ciaayet 

. olmuıtur. 
F erikı5yde bofu aokajmda 

80 numaralı evde oturan Seyri
sefain kamarotlanndan izzet 
Efendi, Pangalbda Cebel aoka· 
ğmda 18 numarala e~de oturan 
ŞekCire Haaun1a metres ha1ab 
yaşamaktadır • 

Şeküre Hamm enelce aJAka
dar olduğu Pangaltıda oturan 
komisyoncu Rqat B. Je tekrar 
münasebeti tazelemiftir. 

izzet Ef. EvYelki akpm tberi 
~ivil gazinosuna ginnit, oturup 
ıçmekte olduğu •rada, metrai 
Şeküre H. ın Rqat B. le birlikte 
gazinoya geldiklerini görmllftlr. 

O anda aldı bquıdaa giden 
izzet Efendi derhal tabancumı 
çekmif ve Yedi kortunun dar
dnnn Şekire H. 10 b8fm " 
ricud&nlln muhtelif yerlerine 
sıkmıt ve kadın kanlar içinde 
yere yuvarJaıımııtır. 

Komisyoncu Rept Bey de 
ellerinden, bu arada teaad&fen 
de seksen yqiarmda Sarafim 
iaminde •biri Y&cacllDdea yara· 
lanmlfbr. 

Polisler Y&rahlan Beyoflu hu· 
tanesine kaldınnıtlardır. Şektlre 
Hanımın hayatından amit yoktur. 

izzet Efendi bu itleri g6ri1p 
bitizdikten sonra tabancasile 
beraber polı.lere talim olmuftur. 

Adliye tahkikatına mlcldei 
umumi muaYİDİ Raaıp S.y YUl

yet etm.İftir. 

Sandal ne oldu? 
Evvelki gece J&nll içinde d&t 

kişi bulunan bir aaadal Beyler-

Haziranda köprü memurlan tama
men açıkta kalacakları için bunların bir 
kısmının köprü muhafaza mernurluklarına 
ve başka yerlere tayini ve açıkta kıılan 
mütebaki memurlara da nısıf maaş ve· 
rflmesi kabul edilmişdr. Tertibatın hiti· 
rilmemesfnden dolayı hazirandan itiba· 
ren ooem tatbik cdilemi} eccği içın 

memur maaşlınnın eskisi gfüi yuzde on 
bq zam ile verilmesi, Darulbedayic 25 
Ura noksan ile bir aylık için 1500 lira 
tah.sisat verilmesi kabul olunmuştur. 

Muvakkat butçe ile DarülAcezenin mu· 
vıkkat bütçesi kabul edilmiştir. Bugun 
seaenin son içtimaı yapılacaktır. 

ee 

VICHY 
(ViŞi) 

Kürrei arzda bulunan tabii zcngin-

Dün vilayet idare heyeti top
lanarak takdiri kıymet itirazla
nnı tetkik etmiştir. 

Sene başı 
icra muhasebesinde ü9 gün tatil 

930 senesi maliyesi iptidasında 
hesabatı umumiyenin yeni seneye 
devri dolayısile haziranın birinci 
pazar, ikinci pazartesi, OçüncB 
sah günleri icra muhasebe ıu

besinde tahsilat ve tediyat mu
amelesi bizzarur yapılamıyacağı 
bildirilmektedir. 

fiiBu akşam 
lilcler mey

0

anında kaplıcalar birinci de· Sinemaları 
re~de bir me' lci işgal ederler. Bun- Alkazar - Monte Krısto 
lar meyanında \'lCHY (Vişi) maden su- Asri - Kartiyc laten 
tarı günden gune artan isıihlAk miktnrık B kt 
nazan dithri cefbedcrler. (Son me\ - eşi 8f Hilil- Aıkın cazibesi / 
Amde 130.000 ha!;ta glmiş ve bu e· Ekler - Sihirya 

ne 48,000 milyon şişe ihraç cdilmişıir.} Elhamra - Aşk yolu 

Sulannın tesiratı şafü-esi, ıırzm de- Etuval - Cehennemden lira. 
rinli&inden çekildikleri gayet kıymetli Majik - Serseri 
unsurlara medyun bulundujtu tezahür e Melek _ Hususi hayati 

der. Bu unsurlar, sulaı1n tnproktan çı- Opera _ Kadının harbe gidip 
kışlarında ilmi ıebıbeue mıslı gbriilmemiş Şık _ yeni Fantoma 
birer hayat ''erici mayalar gibı icra)t Al d 
tesir ederler. \TfC:HY (Vişi} •ulannın em ar - çıplak qıklar 
teslrau, hilhassa cihazı hazmf. karacı- Süreyya "Kadıköy,,- Seher vakti 
ğer ve tağdiye hastalıklarında goriılür. Bar ve M üzlkholler ı 

Sıcak ve kalevi su, midenin ve b:ır- Garden - Naneli Balet, Bdteft. 
ııakların hnsnü suretle faaliyetini teshil Vantura 

edtt. Bilhassa fartı tıgadd!, humma: sa- TilrkuYaz - Arizona baleti Ttze, 
nlık, karaciğer sancısı ve\·a safra kese!\i ve Lidina T anov 

ihtilAtaundan karaciğer üzerine tesi ri ll~~;;;;;;;;o--~~----iiiiiiiiiil~~~~~· 
azimdir. 

Karaciğer uzviyetin en büyük lAbo· 
ratuvarıdır. Faaliyeti muhtel olduğu za
man birçok emrazın hwulı.ine sebebi· 
yet verir. 

Karaclter deveranı umumide gıda· 
lmn buı zehirlerinin girme~ine meydan 
verine, bundan yalnız \10 IY (Vişı) 
ile tedavi olabilen birçok hı ıalıklar tC\ -

lit eder. Bontar meyanında egzema, ı~ır

pn. katıntı. nefes darlığı, baş :ığrıSJ, 

şeker hastalığı sayılabilir. Karaciğer mu

him tagaddi vezaifini IA)ıkıle İfa etmez
se idrar darlıp damla, kum. semizlik. 
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Borsalar 
f< mbyo 

1 lngiliz lirası K.r. 
~ f.I. mutablll Dola 

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

F.rant 
(Jrct 

Belga 
Drahmi 

Is. Frank 

Kapaadı 

103J50 

beyi sarayı nhtmuna JBDqlrken 
devriye gezen polisler 2arm0t1er 
ateı ederek sandalı nhbmdaa 
uzaklaşbrm.lflardır. Motarle wı
dal bir hayli za-. cleaiıde 

aranmıpa da balana111amlfbr. 

kronik, romatizma gibi hastalıklar mey
dana gelir ki bunların tedavisinde VICI l'ı 
{Vişi) &lemşümül bir şöhret kesbetmiştir. 

• • . . 
• • 

Len 
Florin 
ICurorı 

Şilin~ 
Pczetı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

1 KOçOk haberıer 1 
Seyrlsefain idare5i •UJD mticlirti 

Sadullah B. şehrimize gelıniftir. 
Desin haziran" maquun ~sine 
r pazar gfinunden itibaren bql•· 

nacak ur. 

Gazi köprüsü projesinin tetkJbıı 
ikmal edilmiş ~ prCJie ay.en 

kabul olunm~tur . 

Şehremaneti çıkmaz sobkları or· 
tadan kaldırmıya karar venniftir. 

Tlitı.in fnhisannda çalışan müteka
ir memurlar htlt tekaüt maaşlın-

nı ılımadıklan için Ankar.ya ti\Jyette 
bulunmuşlardır. 

1. nhısar idarelerinin satış hasdAttndan 
maltıl'ne \'e şehit yavrulanna 

verılecek yüzde ikilerin tevzüne haziran
dan itibaren başlanacaktır. Bu münase
betle bir komisvon teşkil ~ilrni~r. 

Kurban bayrımında Durtiffa&ka 
mrnfaatine dolaşnnlan knbıluda 

2024 lira toplanmıştır. 

Vifi ile yeknuak bir usulü tedı vi 
JOktur. Seb9vettea idbare.n e.n ilerlemiş 
yaşa tadar her b•le ye her bastalığe gö· 
re değifir usuller vardır. 

Kaplıcada mulü teduiye ne kadar çıı· 
bat mürac:ut edilse elde edilecclc netice 
o tadar mükemmeldir. Bu şaunı ha) ret 

menbaa... etrafında tahırriyao fenni} e) e 
mahsus en asrt labaratuurlan \'e rejım 

tcekilMı. idroterapi, elektrık. romkcn ter 

biyel bedeniye. muhtelif ~porlar r;ibı mu· 
aemmim tedavi usullerine mahsus en 
modem tuisat vücude getirılmiştir. 

Ayni zamanda en ~etin teda\ i uı;ufle 

rini büyük bir zevkte tatbike musait bir 
muhit yaratan bir çok eğlenceler tertıp 

edilmifdr. 
Gerek konforJın gerek"<' eh\ cniycılcri 

itibarile müstesna otelleri bulunan, herrı 

savflyenin guzellik ve caıibec:ini hrm de 
lüks bir şehrin 7.enginli~ını :ırzcden ' e 
her gön yeni ~ enı tekemmulAt:ı m:ızh:ır 

olan VICI IY (Vişı) tlemşumul ıohrc te 
bihakkın IAyalmr. 

. . ... ... 
2o l..ey ICuru' 

1 Turlı: llruı Dinar 
Çen oneç ıurus 

Nukut 

Alun 
rı ecld ye 

ani.: o 

flo"a 
h r 

~ 

2. 
7' o 

911 

.L... ap olunan Şemıa H., ıunlan 
-nedi : 

~ Muhakeme edilenlerin hiç 
~ ~e tanıımam. Biraderim 
edil a~ konünistlikten muhakeme 
le bdı ama ben o zamu zeYcim
"- eraberdim. Biraderime aon-

te çalıfttğrna, firarının bu ifle 
alakadar olduğuna kafi delil 
bulunmadığı kaydile beraet ia
tedi. Mahkeme heyetini tefkil 
eden Nusrat, Tabir, Nusrat B. 
ler, ayni esastan ittifakla bera· 
et karan ftrdi. 

Evkaf idare.sinde bu senede Bare· Doktor 
mektedir~ln tatbikine imktn göriihne· i hsan.Şükrü ıcaret ve zahırt. 

t'tatlıu Ticaret hor'•••• kltlbıun umlllt> 
ıu,.hnôan .,.,.ıı ... ı.ew 

dand da bu meseleyi hiç sor
~ lllı. 

- Mnhakcmc zamanında 1928 

Tashih 
• ~sarı i!miye .kütüpanesı sahıbi Eşref 
Edıp .Beym kertmesi Muazzez Hanımla 
Maltepe askeri lisesi ve Da\Uq>aşa ona 
mektebi muallimleirnden Memduh Reyin 
akiderJ icra edildiğini dün yazmıştık. Mu
aZ7.cz hanımın i mi sehven Muzaffer 
l 1. yazılmış olmakla tashih olunur. 

Askeri müze idaresi Zeytinbomun- Siair Luta.lıklan mütehasısaı 
da bir top bulmaş ve bununl 

müzedeki top bahçesine nakli 1040 lira· Cuma ve pazardan maada 2 den 6 vn 
ya ihale edilmiştir. Top Fatihle Kanuni kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğl~ Bu~day 
devri arasında yapılmıştır. 862. Kıdıko} 49 Yu uşak 

Şirketi Ha~rir.e idare~i dünden id- 1 .. -~~--------..... ~c:1ttcr 
bir i kele İDflllna beşlamışbr. "Borsa bakkal dukkAnı değildir, \arıdat c;ıvdar 

Pe} nir \'e zeytin gibi IDlddıelerin yetişmiyorsa masraf azaltılsın,, demek- ~1'!:r 

iW.•·• 
Aa- Aeprt 
K. p K. t> 

ıo 2C 

ıo 25 

13 

il 25 
haren Sütluce mesıresinde yeni tittrederi mucip olmakta "e uıccar ' _ Zahireler _ 

Borsaya ithali piy11ada ba.21 tedirler. h ulva ................. ___________ ....: 



YUHD sfui~culnrı 11 
Çocuk Sayıfaları 

DÜŞKÜNLE:R:3 
Oğul 

Dün şehrimize çıkarak 
. şayanı temaşa yerleri 

gezdiler 

Takdir varakası kazanan 
okııyucul arımızın isimleri 

(247) San'atlar mektebi idare me· 
murlaıından Mehmet Ef. mahtumu Şük
rü B., (248) Lise sınıf 2 den H, Faik B., 
(249) Erkek muallim mektebi 1·1 den 
I 50 Mehmet İlhami B., (250) Lise sınıf 

1 Almanca şubesi 310 Ali Muzaffer B,, 
(251) Sillede eczacı Selami B. kızı 
1\lübeccel H., (252) Kız Muallim mek· 
tcbinden J 5 l MelAhat H., (253) Muhte· 
lit Orta mektep sınıf 2 şube 2 den 63 
H· Muzaffer B., (254) Oovle mahallesin· 
de 9 numaralı hanede A. Muzaffer B. 

bttJl!lll 
Hendek kaymakamı Alp 13. roa a1 
Çevik B., (273) Kütahya. Gaıi Kell1 S.. 
ilk mektep sınıf 2 den J 1 O ~ürb~~uıı· 
(274-) Eskişehir; Turan mektebı d~r 
eli sınıftan l 61 Atıf B, (275) Es b et 
Kurşunlu mektepten 75 Emine Me~• 
H., (276) Bulgaristan, Varna: ~el Totlıı 
palas Ahmet B. (277) F..skışehır: ·ııı S.. 
mcktebl sınıf 5 den t 49 lbrıhi ktC' 
(278) Eskişehir: Şimendifer aile 111e ~ 
binden 168 Sungur B., (279) OrbJl' & 
Merkez mektebi b~inct sınıftan tSi blJl• 
mine il, (280) Kütahya. Gazi aıtktC 11" 
den I03 Süleyman B., (281) _..naat' 
Krımlı zade Mehmet B. mahruıı>U ah· 
nü B .. (282) Yalovaç: Şube reisi ~ 
tumu Fahrettin B, (283) Aydın: l{olı 
mektepten 169 Hamdon B., (284) ....ır 
llk mektep @ınıf 4 den 892 M. fuıe-

Kocası: 
Yazan : Sadrı Etem 

gibi oldu. Fakat renk vermeden: 
" - Peki efendim, nasıl ister

seniz! Diye cevap verdi. 
- Hayır bugün görmedim 

diye ceYap verdi. Ve kansına : 
-Niçin sordun,, bile demeden 

tekrar gözlerini kapadı horlamı
ya devam etti. Kocası da göre
ll!eyince meselenin şekli değişi
yordu. 

- Hasta, muhakkak hasta 
diye bUkilm verdi. Fakat beyni· 
nin içinde bir kur mütemadiyen 
kıpırdanıyordu: 

- Hasta da olsa nezaket i
cabı bir telefon filan etmeli idi. 
Nezaketsiz herif.. diye hiddetini 
yenemedi. 

Sabaha karşı dahiyane bir fi
kir yakaladı. 

- Hah dedi, bundan son· 
ra kapana girdi dedi ... 

Bilroyü Ankaraya naklede-
rim. 

Sacidi de almm maaşına yüz 
lira zam yapbm mı it oldu bitti 
demektir diye düşündü. Bu dü
tilnce onu rahatlaıbrdı. Ertesi 
gün öğleye kadar fosur fosur 
uyudu. 

F abam et ertesi gün de Sacidi 
yalnız brakmadı. 

Üçuncü gün Sacit büroya git
tiği zaman masasının üstünde şu 
mektubu buldu: 

«Efendim, 
Şirketimiz daha genif bir fa

aliyet sabasına geçmek için mer
ker.iDi Ank"'aya nakletmeğe 
karar vermiş ve zatı aliniz mec
lisi idare reisliğinin ve müdüril 
umumiliğin tensibi ile şirket 

katibi umumiliğine tayin edilmiş 
bulunduğunuzu arz eyler ve be
yanı tebrikit eylerim efendim. 

Meclisi idare 
Reisi ve V. müdür 

Neri 

Sacit mektubu okurken.. tele
fon çaldı. 

Telefonu çalan Madam Neri 
idi. 

- Tebrik ederim... eh arbk 
hazırlanın siz bizim apartımana 
gelmediniz cevap bile vermek 
tenezzüliinde bulunmadınız. An
kıtrada ( Taşban ) Şirketin em
rine alındı. Hemen valizlerinizi 
hazırlayın. 

Sacit teşekkür ederim dedi 
ama bu lif pek kuvvetli çıkma
dı. Kadın: 

- Neye öyle dargın gibi söz 
söylüyorsunuz ... 

- Ankarada geçinmek çok 
mütkUldür de onun için acaba 
tirketin ıerefini nasıl muhafaza 
edebilirim diye düşünüyorum • 
Bir kahkaha koptu ... 

" - Düşündüğünüz şeye ba
kın koskocaman katibi umumi 500 
liradan daha az. para alır mı? 
Tek başına bekar bir adamsınız 
zannederim, yeter sen bizim ço
cuğumuzsun. Böyle ıeyler dü
şünme.. Bizde yatar kalkarsın. 

- Fakat ben yann filin ni
ıanlanacağım Madam. 

" - Canım şimdi sen ondan 
vaz ıeç, ıeni Mösyö Neri evlen
direcek. O, Sacit benim oğlum 
diyor •• 

Sacit bu sözden birşey anlar 

Ankaraya gidecekleri gün 
tirenin hareketine iki saat vardı 
Madam Neri telaşla Sacidin 
yanına geldi. 

«- Her şey hazır.. gidiyoruz. 
Fakat aksilik oldu şimdi oto
mobilden atlarken yilzüğün taşı 
çıkıverdi.. Taşı buldum ama bir 
türlil yerinde durmuyor .. 

Sacidin içinden bin bir renkli 
şeytan fenerleri parıldadı. 

"- Madam, dedi, ben gider 
yapbrınm kuyumcu başı Anan
yan Efendi babamın adamların-

dandır beni de pek iyi tanır. 

Kadın, hakikaten yüzüksüz par-

mağını gördükçe fenalıklar ge
çiriyordu. Sacidin teklifini mem
nuniyetle karşıladı. 

Neri, kocası, Sacit bir otomo
bile atladılar. Karı koca Kadıköy 
iskelesinde indiler. Sacit köprüyü 
geçti.,. 

Madam Neri Sacidi istasyonda 

bekledi, trende bekledi, Anka
rada bekledi.. günler geçti Neri 

Sacidi her gün bekledi. 
(Bitmedi} 

o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 

Bugünkü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

ı - Bir yemi~, aynı zamanda ap
tal manasına da gelir (5), 
rnücehıırrik bir nesne [5] 

2 - Yuz (2), mecal (5), nota (2) 

3 - Kıral (3) 
4 - Bir saz (2), K (2) 
5 - Senk (3), de, cden büyük (3) 

en besleyici ve tabii gıda (3) 
6 - istidadın Uzımı gayrı mufariki 

(9). 
7 - Ay (3), hamam süngeri (3), şa

rap (J) 
8 - Kuru ç:ıyır (2); rabıt edau (2) 
9 - Zehir (3) 

10 - Karadenizdc bir tehir (2), ağaç 
gövde~i (5), nyak (2) 

11 - Bakmak (5) \ apur garajı (5) 

Bükreşte maç yaparak Romen 
milli takımına 8-1 yenilen Yunan 
milli takımı diln Köstenceden 
Ganj isimli Fransız vapurile 
şehrimize gelmiıtir. 

Yunanlı futbolcular verilen 
müsaade üzerine şehrimize çık
mışlar ve şayanı temata yerleri 
gezmişlerdir. 

Yunanlı futbolcular Bükreıte 
aldıkları 8-1 neticeden fevkalade 
kızgındırlar. 

Bu farklı mağlubiyete sebep 
olarak ta sahanın pek sert ve 
karşılarına çıkarılan Romen ta
kımının da Macar profesyonel
lerinden mürekkep olmasını gös
teriyorlar. Maamafib Yunan mil
li takımının da orada pek bo-
2uk bir oyun oynadığı muhak
kaktır. 

Maç pek sert ve seri cereyan 
etmittir. Romenler ilk dakika
larda birinci golti yapmışlar, 
buna Yunan santrforvedi muka
bele etmiş bundan sonra Ro-
men takımı iki sayı daha yap
mışhr. İkinci devrede üst üste 
yapılan sayılar Yunanlıları fena 
halde bozmuş ve pek fena bir 
oyun oynamışlardır. 

Yunan futbolcuları haldannda 
gösterdiğimiz alikadan minnet
tarlıkla bahsetmektedir. Ve pek 
yakın bir istikbalde Türk fut
bolculanm ziyaret ve onlarla 
temas için sureti mahsusada 
geleceklerini söylemektedirler. 

Yunanlılar bu ıabah hareket 
edecek olan Ganj vapurile doğ
ruca Pireye gideceklerdir. 

Yarınki maçlar 
Futbol heyetinden: 30 mayıs 

930 cuma gftnü yapılacak kupa 
ve lik maçları berveçhi atidir. 

Taksim stadyomunda: Beıik
taş-Kumkapı Topkapı aaat 11 
hakem Niyazi B. 

lstanbulspor-Beykoz saat 12,15 
hakem Sadet B. ikinci takımlar. 

Beıiktaı-Galatasaray saat 13,30 
hakem Necmi B. ikinci qkımlar. 

lstanbulspor - Beykoz saat 15 
hakem Necmi B. Birinci takımlar. 

Beşiktaş - Galatasaray uat 17 
hakem Kemal Halim B. birinci 
takımlar. 
Kadık6y stadında: Albnordu 

Hilal-Kası~paşa saat 11,15 ha
kem Ba•ri B. 

Fenerbahçe-Vefa saat 12,15 
hakem Baıri B. 

Vilayetler 
(255) Aydın Gazipaşa ilk mektebi sı· 

nıf 4 den 425 Mustafa Bahattin B, (256) 
Aydın orta mektebinden J 07 Lisan1 Ü
mit B, (257) Eskişehir Akarbaşı Dere· 
sokak No. 2 de Halit B, (258) Eskişehir 
istasyon büfesinde Nurettin B. (259) 
Eskişehir Akçalan mektebi beşinci sınıf· 
tan 292 Na1miye H, (260) Eskişehir 

Akçaları mahallesi Mumcular sokak No. 
6 da Saadet H, (261) Eskişehir Turan 
mektebi beşinci sinıftan lbrahim Tali B. 
(262) Urfa Vatan mektebinden 121 l\le: 

Bey ~ 

Aıent teşekkür 

Zevcimin vaz'ı hamlinde büyiik ~: 
. fi"' 

metleri dokunan Hasekı hastanesı fC 

14hat il., (263) Çorlu Şadırvan kar~ısın
da No. 46 bakkal Ali Ef. mahtumu 
Mehmet B., (264) Çorlu malmüdürü B. 
torunu Handan H.. (265) Çanakkale fh. 
san B. oğlu Rifat B., (267) Çanakkale 
Orta mektepten Ali Riza B .• (266) Bolu 
Kız muallim mektebi sınıf 2 den Saniye 
Günseli H., (268) Adapazar Akyazıda 
kırtasiyeci Salfthattin Adil B., (269) An· 
talya Domlupınar mektebi dördüncü sı
nıftan Dr. Vasfi B. kerimeleri Suzan 
Vasfi ve (270) Handan Vasfı hanımlar. 
<27 1) Kasabada. Bahçevanpazarında ber
ber Süleyman Et. kalfası Sabri B., (272) 

diye servısinde kabile Şekôre Of' 
hemşire Belkıs llanımlara. mütahıssıs şe)-• 

han Tahsin B. ve muavin Beylere t, 
kür için ceridei aliyelerlni tavsit cd '" 

Tcvekki.ıl çıkmazı num•rt f/. 
Komisyonc~ 

Vazifeye 9aGırıhyor ~ 
lstanbulda bulunan, adresi 111 "'

Söke müstantiki Ali şefik, ManyaS ~ 
hlkimi NAhi, Be)lerin lstanbul Jll~ 
umumiliğine muracaatlan, Hıyt ~ 
mü?dei umumisf Hamdi B~y~~ de /İ 
vazıfesi başına avdet etmesı luzutn\1 
!iye Veklletinden bildirilmiştir. 

"' QJ .. 

. . 
TRM1VAY ŞiRKETi 

ISTANBUL TRAMVAY StRKETI EVKAT TARlfESl 
1930 srncsi Mayı!iın 12 inci gününden itibaren 

lLAl\1 AHİRE KADAR MUTEm:ROIR 

No Hutut 

10 Şişlı • Tfinel 1 
ı ı Kurtulu~-Tünel 1 
12 Harbiye· fatih 1 

14 Maçka-Tünel l 
15 Taksim-Sirkeci 1 

. 10 Maçka-Beyazıt 1 

18 Taksim-fatih ' 

19 Kurtuluş-Beyazıt 

22 Bebek -Eminönü 

Bırinci 
Hareket fasıla Hareket 

Şişliden - Tünele 3,6,9 
6 oo 

fimelden - Şişliye 6,26 

Kurtuluştan - Tünele 
30 

23,00 

Tünelden - Kurtuluşa 23,30 

Harbiyeden - f atilıe 5, 10 
6,09 

fatihten· Harbiyeye 6.08 

Maçka lan-Tünele 15,30 7,35 
Tünelden· Maçka va 7,58 

Taksim jen-Sirkeciye 
5,10 

8,00 

Sirkeciden - Taksime 7,01 
Maı;l< adan-Beyazıta 7,09 6,20 

BeyaZlttan-Maçkaya 16 6,25 
Taksimden-fatihe 7,35 

f atilıtcıı - Taksime 
15 

8,21 
Kurtul uştan-Beyazıta 6, 13 6,15 
Beyazıttan-Kurtuluşa 17 7,05 

Beşiktaştan ·Bebeğe 5,31 
Beşiktaştan-Eminö:ıüne 5,40 
Bebe kten-Erninöııünc 7,15 6,00 
Emlnönünden- Bebe~e 22 6,00 
Emi• öaündcn-B.Taşa 

Ortakoyden-Aksaraya 10 20 5,45 
Aksaraydan-Orta.köyc ' 5,54 

24,i2 
24,38 

23,30 

24,00 
1,10 

1,10 

23,80 
24,00 

21,35 

2"2,00 
23,48 
23,23 
19,40 
20,26 
2-ı,30 

23,26 

--
24,30 
23,-44 
ı,14 

22,02 
2l,53 Kazanınak için 

n ilk şart ilandır ft 
H il4nsız kazancı artırmaya li 
f: savaşmak, havada ta.. . 
H yvareslz uçmıa çalış-
Il mak gibidir . 

t3 Ortaköy-Aksaray 1 
ll4 He~lktaş·Fıtlh ı _ _. 

1 32 Topkop>-Si•t0<I 

Beşiktaştan- Fatihe o 18 o.oo 21,52 
fatihten- Beşiktaşa 1 6,46 22,;~ 

Aksaraydan-Topkapıya 5,13 -
Topkapıdan-Sirkeciye 6• ıo 5,34 22.-40 g Ticaretinizde, san'abnızda f: e muvaffak olmak istiyorsamz P. 

1 
gazete ilanına ehemmiyet ve- fi 
riniz : Gazete ilim ilinların ı 
en kolayı, en ucuzu, en te- : 
ıirlisidir. i: 

i. işte ilan tarifemiz : ~ 
Sonuncu aayıfada Sabn Kuruı 12,5 i: 

33 Yedlkule·Slr~ccı 

Sirkeclden-Topkap1ya 13 20 6,10 ~3,2~ 
Topkapıdan-Aksaraya • - 24,0 

Aksaraydan-Vedfl<uleye 6 10 5,10 - 5 Vedikulc .!en-Siık •dyc ' 5,33 22,:S 
Sirkcciden-VejiJıuleye 

13 20 6,13 23,30
5 

Ycdikulcdcn-Aksaravı ' - 24, '? 

p !'~~ : : : !~ 1 
ıi ı .. " " .. 100 fi u 1 .. " .. .. 200 •• Aksaraydın-Edirne)upıyı7 11 5,20 -ıs.10 
f! Reımt ilAnlar, aonuncu s&YJfada 10 Kr. ~ 
ı: iı · · f a: S: an memurumuz sıze ay- :: 

1 
dalı bir ilimn şekil ve üc- f: 
reti için hizmet etmeie ha- H 
zırdır. ı: .. .. 

ı: 

•• ı: 
a!ı:mııw •• a.cs:H111111m:n:1H:m::n:::1:n:m:::i! 

37 F.dlrııekapı·Slrtecı Edirnekapıdan-Sirkeciye ' 5,50 
------1.'.-~irKeciden-Edirnekapıya 15 

14 
6,23 

Edirnekapıdan-Aksarayı -

; 3,.44 
24,19 



tr 

Suttanahmtf dcrMüreü sullı Hu· 
'~ 1'1aMemesindtll : 

Mliddei Muıtafa Sabri efendi
aia aa&ddaaleyh Divanyolunda 
Feyruza;a mahallesinde 141 nu
nıaralı dükkinda Andon oğlu 
Mibal veledi Harelem Aleyhine 
ik.aae eylediii fekki haciz da· 
~-11da11 dolayı lıtanbul tapu 
·~•resine yazılan müzekkere llze
l'lfte relen cevap okunduktan 
'Ollra olveçhile 11yap karannm 
~-alleybia Yl•aanwtanda olup 
llca..etphıaın meçlıuliyetine bi
~ bir buçuk ay mllddetle 
iltaea tebliji kararıir olmuf 
ol...ıcıa yeYlllİ illndan itibaren 
birl»a~ ay zarfında merkumun 
bir İtirua aebketmediji ve yevmi 
llluıyyeade de mahkemede iabatı 
'1lc:ut eylemediji taktirde va
lc'ayı kabul ve ikrar addedileceği 
~ olunur. ( 276-37 ) 

ı c/a11/Jld d~,dl/ldi, iaa 1Mm1UIU
lll11c. c n: Açık anırma ile paraya çevri· 
lece~ ıayrı mentultln ne oldutu: maa 
dökktn hıne. 

c,,.n menkutun bulunduAu mevki, 
~afıııi. sokatı. numarası: Beyotlunda 
l"lİi&eyln ıfı mıh. Yahıne Sokak, eıki 
IJ Yeni 35 No. 
ı.._ °l'akdlr oJunın kıymet tamımını beş 
~Ura. 
.\111nnının yıpılacıta, yer, gün, saat: 

• lincü icra dairesi 30·6-930, 14· J 6, 
1 f şbu p yn menkulün şartnamesi 

tı. 6. 30 tarihinden itibaren 29 · 248 
~o. ile lst 4 ilncil icra dairesinin muay
ten numarasında her kesin görebilmesi 
~~ açıktır. ilanda yazıla olanlardan faz-
• mıhlrnai almak isti) enler, işbu şart

narne, e ' e 29 • 248 dosya numarasile 
ftle111uri' cc'ml?.e müracaat etmelidir. 
~ - Artırmaya lfdrak için yukarda 

Y•zıU kl\lnedn yUzcle yedi teminat ıöt· 
terifecekdr. 

3 - 1 faktın tapu sicillile sabit olmı
van }l'Otekll alacaklılarla diğer alAkadar· 
Jan,.._. ;fı-Lifık hakkı sahiplerinin hu hak· 
lanl'Ll:c h ı uJle faiz ' e masrafa dair 
olanld'cT!a'3rını işbu ll ıln tarihinden itiba-

==-

Bryolflu ikilıei sullıhuku1l malı~t
sinr;'tn 

Koıti Efendinin Matmazel 
ZnnbOI ve Albert Efendi aley
hine ikame eylediği alacak da
vasında mtlddei tarafından senet 
ibraz edilmtı ve ilinen vaki 
tebliğata rağmen 19 nisan tarihli 

52 li!L!22:U: az SL !UZ! 

Seyrisefain 
\lerkeı acencesi· Galata Köprü başında 
l !e\'Oğlu 236!. ~ube ıcente5i: l\1ah· 
mud i~·e T lanı al tında l~tıınbut 2740 

celıei muhakemede ispat. vücut ~ udanya ~ostası 
etmeyen mnddeialeyhlerden Cuma, Pazar, Sah, Çartam-
Albert Efendiye cereyanı mua- ba iOnJeri idare r1hbmından 
meleden bahis muameleli ve 9 da kalkar. 
diğer müddialeyh Matmazel 
Znnbüle adiyen g.yap karar1nın l rabzon ik;nci postası 
yirmi gün mUddetle ilanen teb- ( CÜMHURIYET) Yapuru 
Uğine karar verilmiş ve yevmi 29 Mayıs Pertembe akıamı 
muhakeme 28 haziran 930 saat Galata nhtamından hareketle 
13,30 tayin kılmmıf olmağla iti· Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
razla işbu çelsede müddei aleyh .Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
lerin isbah vücut eylemedikleri Gireaon, Trabzon, Riıe, Hopa· 
ve yahut vekili musaddak gön- ya gidecek ve dönüşte Pazar 
dermedikleri takdirde müddei iıkeleaile Riıe, SOrmene, Of, 
tarafından dermeyan olunan va- Trabzon, Polathane, Gire-
kıalan kabul ve ikrar etmiı son, Ordu, Falla, Sam-
addolunacaklanndan teblit ma- sun , Sinop , lneboluya uğn· 

• 

kamına kaim olmak &zere key- yarak ıelecekbr. 
fiyet ill11 olunur. 19---:""f z-m-lr -SQ_r;,;.at~p-esf-1-)1----1 

'Mevlevihane kapısında l\lerkezef endi ma-
hallesinin Tekke sokıfındı 6 No. maa ( GÜLCEMAL) vapu{U 30 
hane bostanın nısıf hissesine sahip Ne· Mayıı Cuma 14,30 da Galata 
delko "eledi Yorgi 1293 tarihinde Rulga· nhtımından hareketle Cumar-
ristandı ,·efat edip ikametgAhlın meçhul tesi sabahı lzrnire aidecek ve 

ve melhuz bulunan \'arislere • 
lstanb11l icra aairtsinden : Pazar 14,30 da lzmirden 
Hiuedar olduğunuz yukanda hareketle Pazarteai 1ababı 

yazıla emllkin nııfa diğeri ıelecektir. V •purda mllkemmel 
mOtevaffa Petro kw Maryanın bir orkestra ve cazbant 
borcundan dolayı mahallen ha- mevcuttur· 
ciz ve tamamına altı yOz 
elli lira kiymet takdir edilmiı
tir. Bit inci açalc artbrma 26 
haziran 930 tarihindedir. Alika
dar olmak dolaysile bir diyece-
ğiniz vana 929-59 dosya numa
rasıle lstanbul 4 üncü icra me
mQ(l~ mlr•caat etmeniz 
llzumu tebl.if oluaıur • (276-43) 

Trabzon bir inci rast av 

sus: 7 - V AKIT 2 Mayıs 1 :i::>tJ - -

Bursa hapisane miidür-
Jüğünden: 

Buna hapiNneaiain 1·6 930 tarihinden 31-5-1931 tarihine 
lcadar bir senelik ekrrek ihtiyacı için 26 - 5 - . 930 tari· 
hinde yapılan müı akasada verilen fiat haddi liyık görülme
diğinden 12-5-930 tarih!nien itibaren 16-6-930 tarihine kadar 
yirmi gOn mOddele yeniden ve kapah r.arf uıuliyle mi1naka1aya 
konulmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere hapisane mlidür
JOjilne ve münakasaya İştirak etmek istiyenler 16·6-930 pazartttai 
günü saat 15 te Bursa Adliye dairesinde tetekkül edecek komi. 
ıyona mDracaatJar. lüzumu ilin olunur . . 

Şark denı1rYolları Türk Anoninı sirketi 
. lstanbulda 29 mart i 930 tarihinde vuku bulan hiss~daran hey'etı 
urnumiyesinin on dördüncil alellde içtimaında 1929 senesi için 
dividant miktarını hisse başına 8,SO Türk lirası yani 20 İsviçre frangı 
olarak tesbit edilmiştir. 

işbu hey'eti umumiyece ittihaz olunan karar mucibince işbu 
dividant 1 temmuz 1930 tarihinden itibaren hiaselerin 4S nu
maralı kuponları mukabilinde TUrkiyede 8,SO TDrk lirası, İıviçerede 
20 İniçre franiı olarak· ve diğer memleketlerde yırmı lıviçn 
farangının bedeli Dzerınden günün ve tediyat mahallinin kambıyo 
rayici üzerinden tesvive edilecektir. 

Türkiyede: latanbulda Sirkecide kumpanya merkezinde. 
Galatada: Memaliki Şarkiye Fransız bankası. 
Fransa: Pariı bulvar dezitalyen 16 'bank Nasyonal d6 kredi ile 

tube ve ajansları . 
Pariıte Roşefukold sokağında 6 Jak Menate ve 1üreka11. 
Puiıte Paakiye ıokajında 42 numara Memaliki Şarkiye F rans 

bankaıı. 

Awıturyada: Viyanada Viner bank Ferayn. 
Belçikada: Brtıkı•lde Montanp do Park 3 Soıyete jeneral dt 

Belçık. · 
F elemenkte: Amaterdamda Teykaira dl Mattoa. 
lıviçrede : Balde Bank Komeraiyal d6 Bal • 
ZOribde : Kredi Silis . 

lıtanbul 23 mayıa 1930 f8rlc demiryoll 
itledici kumpanyaaı meclisi idareıi 

Mevsimden istifade ediniz 

Zümrüt YALOVA 

r 

r,n ) irani gün içinde e' rakı müsbitclerfle 
birlıkte memuri \'etimize bildirmeleri icap lstanbul mt1lu1Ui asliye O ıneı 

( 1 Z M 1 R ) vapuru 2 Haziran 
Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireaon, Trabzon, 
Rizeye gidecelc ve Sürmene 
T rabzoa, Tirel>olU, Gireaon, 
Ordu, Ünye, Samıun, Jnebolu 
Zonguldağa uğrıyarak ıele· 
cektir. 

KAPLICALA~I 
Rır hııftıdın fazlı kalı cıklar için otel \ c yem~k fiatlınnda hususi tarifeler 

Uir öğle ycmrği 150 ·230 kuruş. Her turJü mıhlmıt için [ Y.\ LOV:\ ] lıplı· 
calar m iıdurtu~üne ' c 'ahı t lstanbulda Scyriı;~aln miıdlirircı kalemine müracaat 

b~ .... Akı1i halde hakları tapu sicillile sa· 
11 

lll. olml\ anlar ~atı~ bl!delinin payla,ma· 
l\da hariç kalırlar. 

rra: - Gö terilen gunde arı cırmıya işti· 
'4 edenler aı ttırma ş:ırcnamesin i okumuş 
~ lüzumlu maltımatı almış bunlan 
Üstaııd"' kabul etmiş \ e itibar olunurlar. 
1.lrısan edhsr.kılan gayn menkulün bedeli 

il\ • 
ci bir a "ertlaıczse gayri menkul ikin· 
~rkı v rrttı11na ile satılır ve bedel 
faiı ve lbıbrum kalınan yilzde beş 
hüknıe e diğer zararlar ıynca 
•iıce hıeet kalmaksızın memuriyeti· 
~ :~~n tahsil olunur. Beş nu· 
"Ydfi ~ki fart tahakkuk etmek 
11 fll~kUç defa bıtrıldıktan sonra gay· 
~hr al e1t çok ırttıranın üstünde 
itti h. · Şvı tahakkuk cırmezse ırmrma 
'-'lur t l'lkılıp alıcı taahhütlerinden kur-a e1nınatta kalkar. 
et ~ Amınnının birinci veya ikin· 
'den k 1 ve pyn menkule teılluk 
l'8rt d' anunl hakkı ve sabşm tarzına 

V •ter şanlar. 
t...lt crgt, Beledlye, Vakıf icıreıi m"•
-ı y aittir. . "'9 

~terllıılan mu dükktn hane yukanda 
~len 8(). fi. 930 tarihinde İstanbul 
IJa.. CU icra memurlutu odasında ltbu 
~ ~ ıöıterilen ırtnnrıa tartnımesi da· 
~e 5-tılıcatı iltn olunur. 

hukult daireılııdln: 
Hamide hanım ile kocası 

Ve~llecilerde Letafet aparbmanı 
ıokaj'lllda Kalender hane med· 
reseıinde 3 No. h odada mukim 
tramvaycı Bahri efendi meya
nelerinde miltekeffin botanma 
davaaında müddealeyhin ika· 
metrlb1nın meçbuliyetine bina
en hakkında gıyaben cereyan 
eden muhakeme neticesinde 
kanunu medeninin 132,134 
ilncil maddeleri mucibince tara
feynin boşanmalanna dair sad1r 
olan 1 tubat 930 tarihh illmın 
bir nOshuı divanhaneye talik 
edilmit oldupndan tarihi 
ilindan itibaren bir ay ıar
f1nda ilimı mezkire itiraz 
edilmediği takdirae hllkmn ili
mın keabi kat'iyet etmif adde
dildileceği malumunuz olmak 

Hareket günü yük kabul 
olunmaı. B O 1745 .t""::lill__. 

----------· &::>Tel, • • ~ 
l r a ıya rostnı Ş k . H • d 

( ANAFARTA) vapuru t ir etJ ayrıye en: 
Haziran Pazar lO da Galata Aylak abonman kartlanna fototnf ilaak edilmiyecektir. Hazirı 
nhtım1ndan hareketle İzmir, 1930 ayına mahıuı kartların Botaziçi Ye ldSpril iskelelerine 
Küllük, Bodrum' Rados, F et· satılmakta olduğu ilin olunur. 
biye, Finike, Antalyaya gide· ----------------

~:.~rı:e ~~~:.e ;:.;: ;:~ Türkiye milli ithalat ve ihraca 
maris, Sakız, Çanalckale, Geli- anonim Şirketinden: 
boluya uğrayarak gelecektir. 

Şirketin hissedaran heyeti umumiyeıi haziranın 22 inci paza 
Yalova Kaplıca- gbü uat 14 te Ankarada Anafartalar caddeaindeki ıirket merked 

larında binuında alellde senelik içtimaım aktedıcektir. l~maa ittirak ede,. 
cek biuedarlann sahip olduklan laiue ıenetlerini ipima aüniladea 

Kiralık Reklriıu ıua/ıalleri en u bir hafta enel Şirket merkeliae tevdi ederek dllhulive ••· 
Yalo\'a kaplıcaların- rakuı almalan mercudur. 

da ihin koymak istiyen Ruznamei müzakerat: 
&zere ilin olunur. müessesatın mahallini ı _ Meclisi idare raporunun okunması. 
------------- İntihap ve şeraitini tes- 2 _ Billnconun taatiki ve mecliai id•renin ihra11 Btşii(taş sulh ha/f,imlilindtn= b" k - y J 

Deyinden dolayı mahcuz Ye ıt etme uzere a O· 3 - Murakıp uporunun okunmaaı ve yeni murakıp intihabı. 
furuhtu mukarrer bulunan bir vada Kaplıcalar n1ü- 4 - MOddeti hitam bulan Ye münhal bulunan medisi ida 
ayna bir bnfe, ve bir adet üzeri ürlüğlıne müracaatları uahklanna yeniden aza intihabı. 
mermerli konsol 5 huiran 930 31 Mayıs Cumartesiden 
pertembe g6n8 1Ut on bqte itibaren Bandırma ve Kara-
Ortakay çarııaında 1ahlacağın· biia poatalanauz saat 19 ela müdür-

ı..::,.onbul d~rd/Jnca icra. tMmurlu
"tl : .. Ahmet Pertev beyın Lazarıki 
lbu:ı .Toodroetan iıtikr:ız ettiği mcblAğa 
1'ıt bil \'efaen ferağ C) Jediji Eyipsul
~ Abdülvedut mahallesinin Çeşme 
~ ltftcla adk 8 cedit 12. 14 numaralı 
...:p sahilhane elvevm arsanın nısıf 
'-'laı 1 30 gün müdd~le ihalei evveliye 

fidesine vazolunmuştur. 

dan talip olanların yenıi mez- kalkacalardar. 

kirda mahallinde hazır balana- 1~!!!11--~-----•ll cak memuruna mBracaatlan i1'a f • 

·Vakıl paralar 
lüiünden: 

Kuzpncukta lcadiye caddesinde 97 No. la hanede ikamet edeı 
farail Kaatoryano Efendi ve zevceıi Cuya hanım tarafından 14-1 • 
928 tarihinde ipotek irae olunup vadenin bitammda borcun 
verilememesinden dolayı açık artınna ile aabhtı çakanlan Kuzpn· 
cukta lcadiye caddeıinde 148 ve Sinagona aokjuıda ( 2 ve4 ) 
No h dllkklnı mllftemil iki bap kip hane temdidea icra kılınan 
açık arbrma11ndan2000 lira bede) ile talibi ubteainde bıralcd
llUf •e mamaileybimuın mahallede mevcut olmadıldan hini ia
tikraıdaki ikametgllalannın balandup mahalle heyeti lhtiyariye
since tuclik Ye Awupada olduklan da icra YUJyet beyannameslle 
tenik kıbnllUf olmakla tarihi illndan itibaren bir ay içinde borç 
&denmediği ve yahut nzalarile mlfteriai uhdeaiae takrir verilmedii i 
takdirde nza ve takrirlerine bakılmak11zın mezkOr emlikio mütterid 
uhdeaine tapuaı aabf mu .. eleaiain icra ettiıileceii medyun 
Earail Kutoryano efendi Ye Cuya hanıma ilinen teblıi olunur. 

~ Mezklir arsa derunünde ufak bir su 
lt'lal est \'e nısıf masura miktarında mai 
~ havt olup mesahası ılettahmin 487 

~ ~odudu sağ tarafı Emine hanım 
lttıı esı sol tarafı Ahmet bey sahilha· 
~ia~esı Çeşme sokıgile arkası yani 
" ll dhett Ke11tıl bey ile Mehmet ağa· 

t:.:rıkhıne arsasilc mahduttur. 
ı ltra eti nıuhammenesi beher arşını 
-._ olup talip olanlar kıymeti muhım
tııı~ JUzde onu nlsbednde peyak
'le 3 ' alarak 926-SJM closyı numara· 
'j't.3-0 tarihinde sut J4 ten 16 ya 
~ ltlııhuı dördüncü icra memurin· 
--leıt blaa.r veya bllvektle müracut et· 

ll6ıı ohunıı 
' 

olunur. ı .. -~~~~~~~~-.. Profesör Doktor 

ı M. Lutfl 
Zi\ V LE~ J Gülhıne ye (Arrahpqı hastaneleri 

Maruı tşerlh muaııımı 
Askeri terhis tezkeremi zayi ettim Dahllı " latatıl llulılar•• c .... .,. p_. 

yenisini alıcagımdın eskisinin hukmü .. ••• lııer ... ...._ eoma Dl .. a~lu 
yoktur. Ş.k...a lebll N. ı • kalı.I .... ldecMr. 

Fıdhte marangoz Z.franbolulu Ah· l••••••••T•''•''•oa•ı•lat.••22'.H•.ı 
met Niyazi 

§ Tekirdağ 159 aJay 2 T. 5 bölük· l!Fr~!!!!!!!!!!!!i!!!~~!'!l!~!!!!!~~mlll!lıt!I 
ten almış olduğum aslcert tezkeremi Doğum Ye K aclm haatalıldmrı 
zayi ettim Yenisini alacağımdan eskisi- mDtebaası'8 
nin hiıkmu )Oktur . Doktor 

osküdar askerlik şube•i= ,alidı: i Hüseyin Naıit 
atik mahallesi "foptışı caddesi J 3 nu· Türbe, eaki Hillliahmer binaaı 
maralı 351 tevellüdJü Ali otlu Celi No. 10 Telefon: lat. 2622 
lettin. 



> ı=: 

Gazeteye ı~rıotrUccd: mcttnplann üzerine idare içinse (idare) yaııya 

1 
ıJt ac ( Yaıı) l~aretl konı imalıdır. 

.,,,_,... •••h'r'•- ıer•rır•"'· • .,. •ti ••hr<•rrrtr r•h"J'len • ,..,,,. .. reni""' L .. ,t ..... - .... ~· a •• ,.,.. .m.cufntsr<'•n k·n ......... " ... ,, • .,,. 

Devlet Demiryolları ilanları 
Bılecik deposunda kömür tahmil ve tahliyesinın kapalı zarfla 

mtmakasası 16-6-30 pazartesi günü saat 16,30 da Ankarada Dev
let D.emiryollan idaresinde yapılacakbr. 

iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatla
nnı ayni günde saat 16 ya kadar münakasa komisyonu katipliğine 

•ermeleri lazımdır. 
Talipler münakasa şartnamelerini bir lira mukabilinde idare

nin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden ve Bilecik istasyon mü-

dürlüğünden tedarik edebilirler. 
lf • • 

2730 tane meıe traversin kapalı zarfla münakasası 16 haziran 
1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada devlet demiryolları 
idaresinde yapılacakbr. 

l~tirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temanatlarını 
aynı günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna vermeleri la
ZJmdır. 

Münakasa ıartnameleri Beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
•e muhasebe işleri dairesinden, lstanbulda Haydarpaşa veznesinden 
tedarik edilebilir. 

• lf lf-
259 lralem bbbi ecza ve sairenin kapalı zarfla münakasası 16 

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

İştirak 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, İstanbulda Haydarpaşa veznesin
den tedarik edilebilir. 

1~ ~ 1 rn•~~~~l~lllfı~l~~~ l~l l l1

l~ll~ ~ili :ırr .ı~ı, ~I~ l1~11ı 
Büyilk Tayyare Piyankosu 
8 inci tertip 5 inci keşide 

11 Haziran 1930 
iş, Ketideler; Viliyet, Şehremaneti, Defterdarlık, 

Ziraat ve Osmanlı bankalan mürakıplan ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyiik ikramiye 50,000 liradır. 
Her keıidede çıkan numaralar tekrar dolaba k onmaz. J"--1 

• -ılllı~•ııı~ 
Maarif Vekaletinden: 

:::C SAVISI HE~ VB~DE & KU~U~ = • 

MATBAA V~ iDAREHANE: 
fST.Aı.'lBUL. BabıaU. .Ankara caddesinde • VAKI't YUJtoUe 

• Tel. 1970 ( ldare) t971 ıYıtzı)1902 (Kitap Telgraf : Yakıt. Post~~-

( Defterdarlık iJElnları 
Glnsl Bulunduğu mahal 

Dut yapraklarile tevzı na- A vşa karyesi 
rici üzüm ve saire meyvalar. 

Muhammen tJrası kar müddeti 
lira 

400 mahsul sonuna kadar 

.. " .. Avşa karyesi Manastır mc\·kJt 32 mahsul sonuna kadar 

.. .. .. Marmaranın Kılazak karyesl 4-0 " .. " .. .. .. Kalemi karyesi 10 .. " 
,, 

• • .. Asm&lı .. 15 .. • .. 
.. .. .. Uskupya ,, 13 .. .. .. 
• " ... Nefs Marmaran 3[ ,, .. .. 

Marmaranıı Palatya karyeslnin Aboru me\kll 4-0.59 
" • .. 

,, .. .. .. karyesi 45 .. .... ,, 
Bir bap yeldeğirmeni Paşalimanı merkezinde .. 

Erdek mttlmi1dürliiği1nden: 

Balada müfredab muharrer dut yapraklarile üzilm ve saır mey-

valar 14 mayıs 930 tarihinden itibaren bir ay müddetle 

zarlıkla satılmak Ozere müzayedeye konulmuştur. 

pa-

a KBOıK~J i8Kf lf OZf~iUOf Ki a 
a lft~Dnto ÜOZİRO ue ~bit Hile ~ons solonu a 

Salonumuz gerek mefruşat ve gerekse bilumum meş- . 
rubahn nisbet kabul etmiyecek derecede fiatlannın ehven 
olması itibarile yegine bir TUrk müessesesidir. 

Ticarette muvaffaklyet 1:, 
nız it bilmiye deOil, mil 

sese yerinin Etrafı erbaası açık , misli olmıyan güzel , sevimli ı 
Marmaraya. nazır ruhu sıkmaz ve bil-
hassa neşe lezizdir. Her gün fevkalade zengin olan 
müzik HUseyln Ka.ymof Bey idare-

MERKEj, 

sinde 18 den 23 ve Cuma günleri de 2-1 kadar devam bulunmasına da bağlıdır• 
eder. a 1 

~alonumuzda Perşembe \'C Cumadan mada günlerde evlenme, 

gerek~e bu gibi işler her türlü teahhüdata girişilir. 

•••••••••Tarife••••••••• • • " 1 De~ttlık kuruş JO • . ,. . 
• ~ ~o • . .. . . . 
: J • • 6~ : 
: 4 • 7~ : . "' . 
: ihtivaç kalmavın-) : 
: cavtt kadar ( azamr 100 : 
: 10 defa) il.tn ed;l .. ), : 
: mek azere mttlUa : • • 
: Abonelerimizin her Uç ayhQı lçtn : 
• bir dcfuı meccanen! • • • 
: 4 utırı reçcn Uinlanıı. fazla utın : 
• için 5 er kuruş ummolunur. • • • .......................... 
Kiralık - Satılık 

Kiralık köşk - Göztepe Bahariye 
caddesinde istasyona beş dakika mesa-

f cde, kış ve yaz ocurmağa elverişli, ter· 
kos suyunu havi köşk ehven fiatla se
nelik ve) a altı aylık kiraya verilecektir. 
Pazarlık için derunundakilere müracaat 
edilmesL 

Muhtelif 
Memur aranıyor - Okur yazar 

ve kefil gbsıerebilir bir depo memuruna 
ihtiyacımız vardır. Taliplerin Galatada 
mumhane caddesinde Muradiye han (5) 
numaraya müracaatları. 

a Hıldılriyet a TEKMIJ, 
<"' 

En son Amerikan usulüne tevfikan is
tihzar edilmiş bu diş macununu bir defa 

tecrübe ediniz. l lcr )erde bulunur. 

--·-·ı··-····:·· ... ······-:················--·· ·r---... ......... .. ........ _ "·········-·····-·· 

I
~ Cilt. aaç~~:~.::;talıldan ~ 

DOKTOR iE 

i Ahmet Hamit H 
j Galata, Voyvoda caddesi ii 
İ Atına bankaıı yananda her gün ii 
1 üçten sonra. ii 

:.: 
~=---===-==•nnwa:a:::::::: 
Kiralık ınobiJ yalı köşk 

ANK:;~a ~:~;~; 
DE V AKIT YURD11~ 
l\IÜRAG~ T ED~tı· 

Kiralık ki.gir h~ 
Beşiktaşta Akaretlerde İi!. 

numaralı haneler pazarlik t 
tile icar edileceğinden ~ 
lanlarm haziranın on ,e , 
çarşamba günll saat OD ~ 
dar mahalli mezkurda ~ 
ralı mütevelli kaymak ıt a'j 
ve yevmi mezkfırda aa•~ 
çllnden on beşine kadar ~ 
evkaf mudiriyetinde id~ 
menine müracaat etm~ 

ve sahilhaneler T 
Do. No: Semti Mahallesi snka~ı Nn. Ne\''i ~==aun VAK 1 

601 Boğazıçl Panalya Koybaşı 4 Yalı 11 J 
1262 • Tarabya Tarııbya 2s6 • H Abone şartlaı1 .ili 

• caddesi ~H _,. 
1263 • l\.illse 3'l Koşk 

11
: McaıJekeıte "' 

Balida mevkileri muharrer l ayhğı Kuruş 150 fl1' 
ve mefruş sahilhaneler senelik 3 .. " 

400 '"' ii 6 " .. 750 :.., veyahut mevsimlik olmak üzere :c .. ~ 'P"" i! 12 .. .. l"IVV' 
kiraya verileceğinden isticar et- li ~ 

mek arzusunda bulunan zevatın ft V AKIT ı 5 kuruş!•? e j;d" 
Beyoğlunda Parmakkapıda İmam lfi atmamak, kendi e.UUZ 
sokağında 20 numarada Gayri- Ü getirtmek istiyorsaJUI ıt 
mübadiller tahsilat - tevziat ko- U Abone olun" JJI 
misyonuna her gün 1 O dan 13 e il 1 efJr -
kadar müracaatlan ilan olunur. :• Daha ucuz ."~ ko ~el, 
Telefon: Beyoğlu 4559 1 miş, gazetemız~ _abo k-; 

=============;:;;:. olan hediyelerını de 
sarı beyaz renkli T...cdi isminde Puvantcr mış olursunud 
cinsi bir av köpeği kaybedilmiştir. Bu-
lan galatada Türkiye milli sigorta , ir- i•••=•ı = 11•.::::;a::::: ---~ 
ketinde Orhan Be) e getirirse memnun .ak ~ 
edilecektir. Ms ul müdür: Reı""· 


