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5 Haziranda ba lıyor 

1 Haziran harf inkılfibının kal'i zafer günd 
H. Rifat B. in muhakemesi 2 Hazirana kaldı 
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1 1930 j T. mahkemesi Haydar Rifat B. davası 
~ i g s 

\'erilen 3 aylık cezayı 
çok görerek 25 güne 

indirdi 
Gelen malümata nazaran te-

Tıbbıadli muayene edecek 
Müddei umumi H.Rifat Beyin sakim 

bir itiyatla işi uzatmak için rapor 
gönderdiğini söyledi 

~ . ~ 

f DAKTiLO Kıraliçesi İ 
~ mahkesi Haydar Rifat B. 
•klandalıi ilç ay hapis karan· 

Ilı Yirmi beş gtine tenzil ederek 
lutik etmiştir. Bu karar diln İa
t~nbul milddi umumiliğine bildi
rilaıiş, müddei umumilik, de ka-
!atın Haydar Rifat Beye tebliği 
ıçiıı alikadar daireye bildirmiştir, 
!'f aydar Rifat B., e hükmü kat' -
1Yct kesbettiği ve hapisaneye 
leYki IAzım geldiği bildirile
Celc, mumaileyh daveet icabet 
t~aıediği takdir~e pop~ vası~
lile hapisaneye ızamı ıçın polıse 
bildirilecektir. 

Maahaza dün akşam geç vak
te kadar Haydar Rifat Beye 
lcbliğat yapılmamıştı. 
Diğer tarartan Haydar Rifat 

Beyin rahatsız olduğu ve hane
•inde yattığı anlaşılmıştır. 

Bu mllnasebetle mahkumiyet 
karannın tarzı tatbiki henüz 
lllalilm olamamlfbrı Mumaileyhtn 
hapiaane hastanesine nakli ihti
mali de vardır. 

Yeni ceza usulüne göre 
Yeni usulü cezaiye kanunu 

temyiz mahkemesine kafi delAil 
ve sarahat mevcut olmadığı za-
manlarda yanlış gördüğü her 
hangi bir mahkeme karannm 
t•dil ve tasdikini tecviz etmek
tedir. 

. Bu itibarla Haydar Rifat be!!:d nıakümiyet karannda ceza 
tele deti olan 3 ay çok görfile-
aurcJS güne indirilmiş ve bu 

c leıdik edilmiştir. 

Kadın namzetler 

F"ır:~a müfdtl§i Hakkı Şinasi Paşa 
I> Fırka müfettişi Hakkı Şinasi 
ı -,.I • dün Ankaradan ıehrimize 

e IDıttir. 
lb lialda Şinasi Pş. dün bir 
.._ Uharririmize kadınların Şehir 
""'ecl· . til ııı azalıgına namzet göste-
'6 ele~leri haberi hakkında şu 

2 crı a~ylemiştir: 
di}t-. Kadınlara bu hakkı Belc
t..d e kanunu Yermiı bulunmak
lc:, 11• Fırkada tabiatile, fır
d~a dahil kadın azası arasm
tGıt tehir meclisi için namzet 
, .. ._erecektir. Kadınla erkek 
't[b.kllda fark yoktur. ikisi de 
taaa· vatandaşıdır. Teşkilatı 
lctd·!t~ kanununda yapılacak 
ltıcb• t neticesinde kadınlar 

ua ta olacaklardır. ,, 
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j Gazetemizin açtığı müsabaka l 
\ neticesinde secilecek j 
' ~ 
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( Daktilograf okuyucu- İ 
{ !arımız kısım kzszın i 

( iştirnk ediyor J 
jeu müsabakaya Türkçe i 
lve Fransızca yazan dak- ~ 
= ~ j tilolar iştirak edebilir 1 
~ J E Hllr1J~1Ji ~en okuyucu- ~ 
l 1arımızm işimlerlnl neşre g 
e ~ 
'§ ba~lıyoruz : g 

( Tayyare cemiyeti memurlarmdarı ) 

§ IAt(iye Şakir Hanım E 
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1 Haziran 930 u unutmıyahm 

Bu tarih Türk harflerinin kat'i 
zaferini ilan eden bir tarihtir 

Ankara, 29 ( Telefon ) -
Mahmut Esat - Haydar Rifat 
Beyler muhakemesine saat on 
buçukta Asliye cezada devam 
olunacaktı. Mahmut Esat Beyin 
vekilleri gelmişlerdi. Alınan tel"' 
tibat neticesi Salonda izdiham 
yoktu. Reisin emrile mübaşir 
Haydar Rifat Beyi çağırdı. Sa
lona bir zat girdi ve reise bir 
takım kağıtlar verdi. Reis: 
••Haydar Rifat B. hasta imif, 
bir itsida ile rapor gönderiyor.,, 
dedi. istida ve raporu okudu. 
Haydar Rifat B istidasında 
burnundan ve apandisitten ra
hatsızlığı hasabile merbuten 
takdim ettiği raporunda da tas· 
rih edildiği veçhile mahkemeye 
gelemediğini bildiriyordu. Dok-
tor Vasil imzasını tafıyan rapor
da da rahatsızlık enflocnza ola
rak tavsif ediliyor ve 20 gün 
istirahate lüzum gösteriliyordu. 

Müddei umumi Ekmel B, söz 
alarak fU talepte bulundu : 

"Naznun Haydar Rifat B. 
davayı tehir ettirmek ve talik-
ten talike uğratmak için her 
vasıtaya müracaattan halı kal
mıyor. Ötedenberi meslek ve 
siyas~~inde takip ettiği bu ıa
kım ıtıyadından bir tilr)O vaz 
geçmiyor. Reis bey, bu dava 
yalnız iki vatandaş arasında ce
reyan v~d~n bir dava mahiyetin
de degıldır. Maznunun reiıicUm
hura takdim ettiği ihbamame
lerden bilhassa üçilncilsünde 
Tü~k. cumhuriyet adliyesinin ıe
refını, nezahet ve kuvvetini ia
tihafaf etmiıtir. Bühtana maruz 
kalan Türk müesaesei adliyeainin 
bu bühtana atmak ve ehemmi
yet kesbeden, hükümetin siya
setine taallük eden ve artık 
müzminleşen bu davayı bir an 
evvel söküp atmak mahk~menin 
vazifei kanuniyesi icabındandır. 
Rapor müeddasına kani olma
makla beraber mamun rlfOr 
göndcrmiıtir. 

Binae~ley mazıunı Tıbbıadli 
!D~euesı tarafı~dan muayenesi 
ıçın İstanbul muddei umumisine 
telgraf çekilmek Gzere memuri
yetimiıe müze~kere yazılmasını 
ve mah~e.m.enın pek yakın bir 
gün~ talıkıoı ehenımiyetle talep 
edenm ve mahkenıeye ihzaren 
celbini rica ederim.,, Ankara 29, (Telefon)- Türk 

Heyeti hikime mOzakcreye harflerinin kabulü ve tasdiki 
çekildi. 10 dakika sonra avdet 
etti ve icabı dliıfinüldü, diye hakkındaki kanunun 6 ıncı mad
baılıyan karar okundu. ittifakla desi mucibince resmi ve husu.si 
verilen bu karara göre Haydar bütün müesseselerde estenografi 
Rifat 8. in tabibi adlice serian makamında eski arap harflerinin 
muayenesi için mOddei umumilik kullanılmasına, devletin bütün 
makamına müzekkere taatiri ta~ar- dajre ve mfiesseselerinde kulla· 

rur etmiş ve hakkında nıüddei umu: nalan kitap, kanun, talimatname, 
minin talebi kabul edilerek mu- ,,il defter, kayıt ve sicil gibi matbu
hakeme 2 haziran pazartesi saat alann cevazı istimaline verilen 
ona talik edilmiş bulunuyordu. müddet 1 haziran 930 pazar günll 

Müddei umumihk lstanbul hitam bulmaktadır. 
mtıddei umumiliğine çektiği bir Pazar gününden itibaren Mil-
telgrtla mahkeme kararına milı· 
teniden Haydar Rifat Beyin tıbbı let meclisinde, mahkemelerde, 
adlice muayenesini ve netincenin istintak dairelerinde, polis ve 
ıüretle iı'arıoı istemiştir. belediye merkezlerinde bütün za-

Konservatuar talebe birinci 
konserini verdi 

Dnn lstanbu1 lconservatuan 
1929-1930 senelik talebe kon· 
serinin birincisini T epeba§ı kışlık 
tiyatrosunda verdi. 

Konser ıehir bandosu tarafın
dan çalınan İstiklal marşı ile 
başladı. 

Bundan sonra 130 kitilik 

talebe korosu bir takım hava1ıar 
terennilm etmişler ve şiddetle 
alkışlanmışlardır. 

Konserler bu cuma ve pazar 
günü de zengin bir programla 
devam edecektir. 

Resmimiz şehir bandosunu 
dünkü konserde gösteriyor. 

bıtlar Türk harflerile tutulacak
tır. 

Adliye veklleti adliye teşki
litına, Dahiliye vekileti mfilki 
teşkilita keyfiyeti ehemmiyetle 
tamim etmiştir. 

Pazar giinUnden itibaren bQ
yük inkılip devlet teşkilitına 
tamamen ycrl~ımiş bulunacağın
dan hala eskı arap harflerile 
m6nedde ve saire yazanlar hak
kında çok kıskanç, bir ciddiyetle 
ve şiddetle takibat yapılacaktır. 

Türk tarihi 
Türk ocağında yapılan 

İnt ihap 
Ankara, 29 ( Telefon ) -

Türk ocağı kurultayının mu
karreratı mucibince bugün he-
Y~~i1 m~r~~ziye toplanarak 
Tur~ tarıhını tetkik encümeni 
intih.abatını. yapmıştır. Encü
menın hamı reisliğinin kabulü 
~ususunun Gazi Hz. !erinden 
rıca edilmesine karar veril
miştir • 

Encümen riyasetine Riyaseti 
cümhur katibi umumisi Tevfik, 
reis vekilliğine İstanbul meb'
usu müderris Yusuf Akçura, 
katibi umumiliğe Aydın meb'· 
usu Reşit Galip, azalıklara 
Ankara musiki mektebi mual· 
limlerindcn Afet H., Samih 
Rifat (Çanakkale), Reşit Saf
fet (Kocaeli) ve Ankara et
noğrafya müzesi mütabassısı 
Mesaroş Beyler seçı lmişlerdir 
Heyet yakında tetkikata bas
hyacaktır. 
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Ma~~ODBl~a ~ÜCUW 1~;!~1~!n~~~1~ı~e~~e:i~i~ie Yunanlılar nikbin 
13aldvin ve tovit Corc 

~ . 
işsizlik ıneselesini ten-, 

kit etliler 
Londra, (A.A.) - Avam ka· 

marsında M. Baldvin tfSİzlik me
sel~ei hakkında başlıyan mllıa
kerede ilk olirtk söz almış ve 
işsizlik nezaretine ait tahsisatın 

azaltılması hakkında bir karar 
sureti teklif etmiştir. 

M. Baldvin, hükumetin takip 
ettiği siyaset hakk ında bazı mu
ahezelerde buiun111uı, işsizler a~ 
dedinin gündep güne artmakta 
olduğunu söylemiı ve bu vazi
yete bir çare olmak üzere hima
ye uaulüne müstenit gümrük ta
rifeleri yapılmasını ve tatbik e· 
dilmesini tavsiye etmiftir. 

M. Makdonald, verdiği ce•ap
ta; himaye usalünU kabul eden 
memleketlerde işıizlitin daha 
fazla olduğu kanaatinde bulundu
ğuuu ıöylemiş ve lizım olduğu 
kadar para mevcut olmadığın
dan ipiıliiin önünü almak iç in 
ne plin yapmak ne de çalışmak 
mümkün olmadıjmı beyan et
miştir. M. Makdonald, bu saba
da avam kamarası ile birlikte 
çalıımağı temin edeceğini ümit 
eyledij'ini de e6zlerine illve et
mi~tir. 

M. Mosley, kendisinin ileri sür
müş olduğu teklifler hakkında 
izahat vermiş ve bu teklifleri 
müdafaa ederek bunlar kubul 
edilmediği takd·rde iıtifa edec~ 
ğini söylemiştir. 

M. MosJeyin te~ lifleri işsizli· 
ğe karşı merkezi bir heyet teş
kili, en yaşh işçilerden 280 bin 
kadar kimseye tahsisat veril
mesi ve büyük inşaat projeleri 
yapılması gibi me5elelere müte"' 
allik bulunmaktadır. 

M. Mosley, bu teki flri kabul 
edildiği •e bütçeden de 1 O mil-

. yon İnıiliz lirası tabıis olundu
ğu takdirde 7 yahut 800 bin 
itçiaia çalıtmak için yer ve iş 
bulabileceği fikrinde olduğunu 
söylemiştir . 

M. Loyd Geor~e~ bu teklif· 
ler lııakında bazı tenkidatta bu· 
lunmUf. M. Makdonaldm 86yle· 

diği tazlerin liberalleri bir hayal 
inkiaanna uğrattığını beyan et
miştir. M. Loyd Georgeı, İfsiz
lik "'eselesini tetkik etmek üzre 
bütün fırkaların temsil edileceği 
bir heyet vücuda getirirlmesini 
tavsiye etmiş, bir istikraz aktine 
lüzum görüldüiilnü ve liberal
lerin itsizliğe karşı amele hü
lcümeti tarafından dermeyan edi
lecek teklifleri iltizam edeceiini 
söylenaittir. 

GAZİ HZ. 
----- · -

7eşrilleri yaklaşıyor 
M'-'hifız tıburu Yılcvaya geldi 

Reiıicümhur Hz. nin Yalovayı 
\ ' C lıtanbulu teşrifleı i yaklaş
mıştır. '1 Süğüt)U ., yatı Dal
mabahçe önünde demirlemi.t ve 
muhafız taburu aüvari bölüğü 
Yalovaya gelmiıtir. Pıyade ta 
buru da iki güne kadar gele
cektir. 

Vali muavini pazar günü Ya
lovaya giderek tertibata neza
ret edecektir. 

okud u.Her talebe :? Jirava 
Ankara 26 (Telefon) - Ma· 

arif vekaleti geçen 1929 senesi 
ıarfınd~ açılan 12992 Millet uıe\<
tebinde 589,858 kişinin okuduğunu 
tesbit etmiştir. Altm\Ş üç vilayet, 
bütçelerine millet mektepleri ıçin 
894,642 lira koymuş vekilet C'

1e 
13 vilayete 83,SOO lira yardımda 
bulunmuştur. Köy sandıkları ve 
belediyelerin açbkları dersane· 
lerle beraber bu hesaba göre 
her dcrsanc 60-70 ve her tale• 
be 2 liraya mal olmuştur. Millet 
mekteplerine devamla mükellef 
vatandaşların miktarı altı milyon 
iki yüz bindir. Bu miktarın içinde 
biraz okuyup yazma bilenler bir 
milyondur. 

Şeyh Saidin oğiu 
Birlcaç mevkuf fahlive edildi 

Ankara, 29 tVakıt) - Şeyh 
Saidin oğlunun mevkuf arka-
daşlarından beı kiti tahliye 
edilmişlerdir . 

Muhtel ı f viliyetlerde ayni t~· 
kılatla alakadar olmakla maznun 
olanlar buraya getirilmek.tedir. 
T cı hliye edilen, Abdiilciziz, Mak· 
sut, Şahip, Refik, Seyfullah efen-
diLerdir. Elyevm mevkuf bulu· 
nanlar ise şeyh Saidin oğlu Sa
lahattin, lranlı Ahmet Mahmut, 
esbak Beyazıt meb'uau Şevket 
Hakkak Mustaf"' efeııdilerdir. 

Hiınayei etfa J kongresi 
Ankara, 29 (Telefon) - Hi· 

mayei Etfal kongresi yarın saat 
14 de cemiyet salonunda topla· 
narak heyeti merkeziye raporu· 
nu ve yeni sene bütçesini mü
zakere ve yeni heyeti merkezi
yeyi intihap edecektir. 

D. Vekili 
Bugün ~ehrinıize geliyor 

Ankara, 29 (A.A) - Dahili
ye vekili Şükrü Kaya Bey bu 
akşam lstanbula hareket etmı,tir. 
istasyonda mel:uslarla vekalet 
erk anı taraf andan teşyi edilmit-
tir. 

M. Meclisinde 
Evkaf ve l)arülfünun 

bütçeleri kabul ediJd 
Ankara, 29 (A. A) - BUyilk 

Millet Meclisi bugün Reis vekili 
Hasan Beyin riyasetinde toplan· 
mııhr. CUnıuriyet merkez baa· 
kası teşkili hakkındaki kanun 
layihası İl(tısat, maliye ve bütçe 
encümenlerine tevdi edilmiş ve 
k&nun layihasının ehemmiyet ve 
mtlstaceliyetine binaen bu en· 
cilmenlerce mU~tereken tetkiki 
kabul ol~nmuttur. 

İstonya hükümetile •ktolunatı 
ticret ve seyrisefain ve İspanya 
hükümetıle münakit uılaırıı ~, 
adii tesviye ve hakem n:ıuaht.• 
denameleı i ait oldukları encü
menlere vcrilmi9tir. 

Gıreıun vilayetine 54 bin li· 
ranm ikrazı ve muhtelif bütçe
lere dört yüı küsur bin liralık 
münakale icrası kabul nlunmutlur. 

Evkaf umum müdürlöjU 1930 
bütçesi ile lstanbul darültünunu 
1930 biUçea\ 1'abul ~dilmittir. 

Müteakiben arazinin kısa bir 
müddet zarfmda umumi tahri
rinin icrası ile yeni kıymetler 
üzerinden vergi alınmasının te
mini için tec:rübeler icrası hak
kındaki kanun lAyihaaı mtiıa· 
kere edilerek kabul olun'tluftur. 

Meclis cumartesi günü topla· 
nacaktır. 

.flnkaradan gelen fe'gra1Iar 
bunu iakvive edivor 

Atina, 29 ( Anek ) - Tevfik 
Rü~tü B. ile Yunan sefiri ve 
bitC\raflar arasında cereyan eden 
müzakereler hakkmda buraya 
Ankaradan gelen telgraflar bu-
ra mahafili siyaıiyesinde mev
cut olan nikbinliği takviye ·edi
yor. Siyasi mabafil nikbinl klerini 
ketmekmemekte ve ltitaf busu
lünü yakın görmektedirler. M. 
Veniz~losun Türle· Yynan qıisa
kını İl'Rza için teşrini~vvclde 
Ankara_ya gideceği ve bu hu
susta yeni bir teehhür olmıya
cağı ilave olunmaktadır. -
Kadın ta31yareci diiştii 

Brisbon, 29 (A.A) - Tayya· 
reci Amy Johnson burada karaya 
inerken dtitmilş ise de kendisine 
birıey olmamışhr. Tayyaresinin 
pervanesi ile kanatlara mühim 
surette hatara uğramlJhr. 

Brizbaft, 29 (A.A) - Mis Ami 
Johnıon'uun tayyareşi mumaıley· 
banın Cenqbi Avuaturalyanm 
bOyllk tehirleri arasında yapmak 
tasavvurunda bulundu_ğu muzaf
ferane ıeyabatioe mani olacak 
derecede hasara uğramııtar. Be· 
lediye dairesınde ~refine yapı· 
hin parlak reauıi kabul renç 
tayyaıeci kadını fevkalade aallte.-
haNit etmi,tir. 

Cenral Guro 
Paris, 28 (A.A.) - Ceneral 

Guuraud yartn Istanbul'a a-itmek 
üzre hareket edecektir. Ceaeral, 
oradan Ankaraya gidecek· ve 
orada Türkiye hül<flmetine mi~ 
safir olacak ve Türkiye reisi· 
cümhuru tarafmden kabul edi· 
lecektir. Cenerel Gouraud, Ge-. 
libolu 'df yapılan abidenin 9 ba ... 
ziranda açılış resmini yaP.acak"ı 
tar. 

Pangalos b~raat etti 
Atina, 28 (A. A) - Ayan 

meclisi huıuıi encümeni p,oşta 
vagonları satın alınması mese
lesinden dolayı zannaltmda bu
lunan Pa~alos ile Tavulariı 
ve Tatalide_ş ha~kmd~ be.-aet 
kararı verı~i~tir. 

Favsal 
.t 

Londra, 29 ( A. A ) - Irak 
kıralı FeyS'al Avrupayı ziyaret 
etmek iizre 8nümüzdeki hafta 
zarfında Bağdattan mufarakat 
edecektir. 

Ron1an\'a sefiri ... 
Ankara, 28 (A.A.) - Yeni 

Romanya sefiri M. Karp cenap
ları bugftn Reisicümbur hazret-
l~ri taraftndan kabul buyurula· 
rak itimatnamesini takdim et-
miştir. Ve mütekabil nutuklar 
in~t olUDP\U§lUr. -
Gelin götürürken 
Çok feci bir otomobil
tramvay çarpııması 

oldu. 5 kiti ağır yaralı 
Dün saat 11,5 ile 12 araııada 

S.ilarb•tı - Kıaıklı ar!ftıDda feci 
bir badiıe olmuştur. Üıktld~uda 
Tekkekapwnda berber Mehmet 
Efendinin hemfireıi Kısıklıda 
SelAnikli Macit Beyin evine oto· 
mobillerle gelin giderken oto
mobillerden biri Millet bahçeaile 
Topanelioilu arasında tramvayla 
çarpıtmıf ve otomabil şoför mevki
ine kadar tramyayın altına girmiş, 
bet kişi ağır surette yaralanmış
tır. Yaralılar faknlte hastanesine 
nakledilmiılerdir. Yaralılardan 
bir ltızın öldüğü söylenmektedir. 

..... 

r Memleket haberi eri j 
L -

Urla cinayeti dava.sı . 
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. 
Urla cinayeti etrafındaki de

dıkodulardan evvelce bahsetmit
tik. Y azıldığma göre esrarengiz 
bir şekil alan bu cinayetin da
vasına lzmir ağır ceza mahke
mesinde devam olunma~tadır. 
Muhakemenin son celsesi çok 
hararetli olmuştur. Anadolu refi
kimiz bu hususta şu tafsılatı 
verıyor: . 

" Urla l\akimi Ihsan Ziya B.i 
öldürmekle ma:ınun Giritli Zey
nel ıg_dq Hüseyin B. ile değir
menci Mehmet, Muharrem· ve A
rifin d i: n şehrimiz Ağır ceza 
mah~emesi~de rauhakemeleıine 
devam edilmiştir. 

Mahkemede falon fevkalade 
kala balıktı. 

Urhda jandarma yübaşısı Ha
lil B. şahit aıfatile dinlen.ldı. 

Maznunları tanıdığım söyleyen Ha
lil Beye mahke reisi: 

- Zeynel zade Hüseyin E
fendi arkadaşlarını teşvik etmiı. 
Ihsan Ziya Beyi dövdürmilş, bu 
meseleye dair bildiğinizi söy
leyiniz. dedi. 

Halil Bey cevaben, bir gece 
arkadaşlarile beraber yangın 
yerlerinden geçerken Uç insan 
karalbaı gördilğünü ve geç va
kit oradan yahiız geçmek kabil 
olmadığından bunların kim ol
duklannı öğrenmek için üzer· 
lerine yürüdijğönU söyleuıif ve 
demittir ki : 

- Ar"ad-.. anmdan ayrıldım, 
karahdarın bulunduğu yere doğ
ru gittim bir ıes : 

- Merhaba yüzbaşım 1 
d~di. 
Bu aea değirmenci Mebmedin 

(esi idi. 
- Sen misin Mehmet? 
Diye sordum. 
- Benim yüzbaşım. 
Dedi. Karşıkarşıva daha bir 

iki kelime görüştük, arkadaş
~nmıl\ yanına avdet eltim ve 
yohjınuza gittik. E.tesi sabah 
bu mubalde Ihsan Ziya Beyin 
clövülmüı olduğunu duydum. 
Fakat değirmenci Mehmetle bu 
badi•e arasındCl hiç bir alaka 
bulunacağını intikal edemedim. 

Daha evel Hakim İhşen Ziya 
Bey ile konuşuyordum. Hakim 
Bey: " Beni tarassut ediyorlar 
acaba neden? vDiyordu. 

Mahkeme reisinin suali üze
rine Halil Bey bir münakaşa 
meselesinden haberi olduğunu, 
Türk Ocağanda Ru nca ve Ttlrk
çe konuşmak meselesinden Zey
nel zade ile Hakim ihsan Bey 
arasında bir münakaşa geçtiğt.. 
ni, fakat bunu kendisi görme• 
diiini1 yalnız iıittiğini söylemi,-. 
tir. Halil Bey sö.ıüne devam e
derek demiştir ki : 

- B., münakaşada Muhar· 
{em ( Votandaş! Türkçe kon~!) 
livhasını yırtmış, yere atarak 
çiğnemiş. Hakim il\san Beyle 
atışmışlar. 

Mahkeme reisi; mamun de
ğirmenci Mehmede sordu: 

- Ne diyorsun? 
- Bu şahitliği kabul etmiy~ 

rum. Bana dlişmanlığı vardır. 
Halil B. - Ben bir jandarma 

zabitiyim, şerefim vardır. Yalan 
söylemem. 

Maznun vekili kalkarak yüz
başı Halil Beyin geçen muhake
me celsesinde samiin arasında 
muhakeme safahatanı takip etti· 
ğini v~ o giln şehadette bulun• 
madıiını, zapta geçmeaini istedi. 

Halil Beyin tahkikat evrakm 
da bulunan ifadesi okundu, iki 
ifade arasıada hiç bir değişildık 
yoktu. 

Bundan sonra şahit arabacı 
Nail efendi dinlendi. Nail efen
di hadise geceıi saat ikide yan
gın yerindeki evinde otururken 
bir gUrültU duyduğunu ve bir. 

- Off .• 
Sesi işittiğini söyliyerek de

miştir ki: 

tu
- Pcncert:yi açtım, ne 0 

.. 1 

yor diye baktım. Üç insan ~~ı-
•••• gesi kaçıyordu. Sonra belU t 

rakola çağırdılar. İfaderniald~a • 
oradaki ifade~de: d h• 

- Arif, Muharrem ve ~ 
bir kişi ; dövdüler~ kaçarken ~ ııu· 
düm. Dedim, bu ifadem du~t: 
dur. Maznun değirmenci Me~ N il 

- Yalan söyliyor, Vak'a~;_. 
ile HMim yapmışlardır. . 

11 
.. 

bunu anlatırken Karafery~~ •1 .. 

rr a 'l of u Behzat duymuştur. ~ır· 
kemeye çağırırsanız anlatacak . 

Bundan sonra maınun vekil~ u~ 
müddei umul!li Başmuavinı 'dİ 
dar Naki Beyin müdafaa •• ~ı 
s fatile istimaım istemiştir. e(IU• 

Haydar Naki Bey tahl\f .ı· 
dikten soqra maznunları tı. 
madığını, ilk tahikatı ke~d: 
yap,tığ\nı, leh ve aleyhle~~ ... 
hiç bir kanaat hasıl etmedll .... 
ıöylemiştir. . 

Maznunlardan Mu har'°' 
vak'a akşamı nerede oldu~ 
söylemek üzre şahit sıfl et 
mahkemeye çağırılan berlt 
Çerviş: 

- Bilmiyorum. O akşarn !'f 
nim yanıma gelmedi. P.eqıiş,\\f-· 

Maznun vekili; tüçcarda-:.0. _.t 
Solari nezdinde çalış11-n Atııır· 
Bey isminJe bir zatın mü~f~ 
ıahidi olarak <linlenilnı~sini ~ 
miıtir. _.1ı 

Fakat Müddei umumi kalk' 
hiçbir malumatı olmıyan müd~ 
şahitlerioinin dinlenilmesi ı...-

kemenin yaztfesini işkil e~ 
ğini, gösterilen her şahidia C: 
lenıa~si doğru 0Jm4y@cajnu .,, 
lem'ştir. ,.,e 

Mahkeme Heyeti; müH~ 
etmiş v~ şahıdin celbine k#""' 
vermiştir. .w 

Gene maznunların müda;li 
şahidi olarak i~ti~a,nı .. istedi'$f 
lzmir Polis Müdür\i Omer k.,a 
ile Cümhuriyet Halk f•t'~ 
Mutemedi Salih Beyin, Elı .et 
Efendı ismindeki şahid~n bilth:J 
lüzumu halınde dınlemeV 
karar vermiştir. .-_ 

Reis mazm~nla~a. so_r~'lf jİti 
müdafaa şalutlerının ıı•-~r 
bildirmelerini söylemiştir. ~· 
nunlar pek çok isim saymıtl'-

Müddei umumi Fuat f~ 
Urla kaymakamı Talit, ~ 
mutemidi HU.eyin Avni, ~ 
kaı Mehmet, jandarma -~ 
Cemal Beylerin müdafaa r.d 
olarak dinlenmesi iıte~ 
söyliyerek : _,,.. 

- Göaterilen müdafaa !:ii' 
!erinin dinlenmelerine İ 
görmüyorum. 

Demiştir. '
Muhakeme heyeti tekral' ~ 

zakeratta bulunmuı ve ~ 
amme phidi olarak M ~t 
uıtıbendis Bedri, Kemal, • 

1 
tf 

Ekrem Sabrk Davut K~h~ ~ 
sil memuru Umer, mtıakıtic~ 
sar memuru Muzrffer, r~ 
müdeiumumisi Kami, ~0J,.,r 
Ömer Ağa. Simavlı Tah_ar ~ 
ıin kain biraderi Ah ı;f 
çavuı; muhtar lbrahim, La ..,el" 
Osman, Bezat, belediye • 911 
sinden Hüseyin Efendi "~ ,iıt' 
lerin mahkemey~ ~e}p :eb~ 
hukuku imme şahıtlerıni jçi' 
detlerinden rücu ettir~e~l<,aıd' 
~lışan bazı kimsele~ kaol_,Jt" 
takibat yapıldığı . id~ıa dot'
ğundan böyle bir ıddıaoı• o-' 
olup olmadığı anlaıılıa•k ilikte" 
keyfiyetin mnddeiumuP1 ·ıdil1 

Hndof& p 
tahkikine, celpname ı0 111101• 
halde mahkemeye ~fı 111cs'l1 
şahitlerin zqrl~ gctır , 
karar verilmiştir. . 5a!ı 'f 
Mahkem~ye 3 hazuan 

nü devam edilecekti• 
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Cuma günlerini nasıl geçirmeli': 7 

lara mukabele ediyor 
Tahdit aleyhinde bulunanler memleketin sıh

hati ve mesleğın selameti aleyhinde 
bulunanlar mıdır ? 

Ankara ve İznıir Yapur
ları . ıcak denızler için 

elverislidir . 
Seyrisefain idC\resi, fskende

riye sderlerine haJ;ıranın son 
haftaıında başlamağikararlaştır
mıı ve bu mUn~sebet le dün ida· 
rede bir içtima aktedilmiştır. İçti
madan sonra salahiyetta.r bir zat 
kendiaıle görüşen bir m~h~rriri
Qlİze şu izahatı verQıittır : 

Şırketi Hayriye Boğazda 
yeni bir plaj açtı 

• SQD rtmlerde bazı refikleri· 
lbız eli tcıaalar hakkında bazı de-

Şirket Sütlücede bir çok eğlence 
mıntakalarını bir araya cemetmiştir 

l lcodulu netriyata vasıta oldu-
ır · " E l · t hd·d· ..1 czane erın a ı ı 

• QQ.I>. 
6~ olmamıştır.. deneli, ecza-f ılar ce•iyetinin faaliyette bu

~m11 dıiı aiylead.i •e saire ve 
••ı"° ... 

Ecıacdar cemiyeti evvelki 
lfln bir ictima aktederek bu 
~C•tleyi g6rU,müı, ittihaz edilea 

ararlar hakkında gazetelere ıu 
ftl•l<bnat verilmiJtir: 

Me ıleOin düf"'anları 
~ ~ Ecı.aelcrin tfhdidi aleyhin
k' . •d~rei kelim eLmek memle
I 'hn ııhhi menfaati ve mes
'iiıı selimeti aleyhinde söz 

&rb~nettin Beyin. raporu ok~n
du ve acenteliğe tavsiye edilen 
bir ecnebi seçildi. Bu hatta An
kcıra ve l?mir vapurları tahsis 
olunacaktır. An1'ar11, bu hafta 

hiç bir sdcre çıkmıyarak içinde 
baıı tadı la t yanılacaktır. Bu va-

~ ! 
purl"lrm (Üverte ve .. lonla~ı 11- ' 

~ deniılerde yapılacak seya· j 
hatJere elverişJidir. EaaseQ Hol- İ 
landalılar bu vap,urlan Cava ai),i i 

:aylernektır, BOtUn 111edcni mil
ttJ,, eczaneleri muayyen bir 
~6~a nisbetiıtde tahdit et11ıiş-

Ecz11cılar içiim11 halin . 
ilmi ve idari olao çemiy~timiıin 
phsiyeti hükmiyesüıin bu teıeb
büsle alikasıl olamıyacağı tabi
idir. Bu baptaki mutalAalar 

ıqak iklimlere sefer yapmak için 
1 

inıa etmİjtir. ,, Seyrisefein icla
resi ilk sefer yapıl,c-.ğı gün 
Ankar~ vapurunda bir :ıiyafet 
verecektir. 

S4ildc:e ga9no.m 

tdır. 8u bedihi bir zarureti 
~iyedir. Bizde on bin nüfuı ' . ftt bir ec:nne esas kabul 
~~!lmekle beraber lstanbul ve 

ier bazı büyük tehirler için 
aabht ferait nazan dıkkate ah-

'1arak (5000) nufusa kadar bir 
;cıane bnakılmıştır. Mesela 
ıt,•bt.Jlda (70) ecııtne ol!"ası 
liıım iken 132 eczane bırakıl
ltltşbr, Tahdit kanununun tatbi

f i h.ıei1ile j'ayri mem~un bir 
iki ~iti bulunmaması bittabi 
kabil değildir. .. 

Eoz cı yetişmiyor mu? 
Eczacı mektebindekı talebe 

4tlevcudunun azlığı eczanelerin 
~•hdit edilmiş olmasından değil 
rııclki d -ıf" b .. b 

1 
• •ru ununun ugun şu-

e erınde olduğlı gibi mektebe 
Y•lıtıı l' •dil ıse mezunlarının kabul 
ıay~kte bulunmasında ki bu 
Jca,,. e lbesleğe dığerli uzuvlar 

-11dırrn ı. 
Yeni e . il" kabil olmaktadır. 
için Ay tııecek ıenç ecıacılar 
l'•a 0. lladQiuoun ecıanesi olmı· 
Jer • ır çok kaMlar,nda eczane· 

tJart ~alc veya tıbbi ve ispen• 
-•k ~r~tuvarlar vücude!getir-
,. 

b 
.. bı istikballer vardır. 

a dit ~eza I kanununa kadar genç 
>'Uk cı a~ eczane açmak için bü
Aıı fehırler tercih ediyorlardı. 
bir cak bu kanun sayeşindedirki 
~ tek eezaı:ıeai bulunmıyan 
~ile ~luawı bir çok kaza mer
t.fit. ~de eczane açılması temin 

bdmittir. 

't C~rniyetimiz ilmi ve idari bir 
b lllıyettir. Bunun haricinde vaki 
1.ı'Y•natla allkadar değildir. 
ı,~t~men intişar eden mea· 
"' gazetemizle ilmi ve fenni 
"'tt. 

' 1Y•lt• buluıımaktayız. 
llu Mılcalelerimizin bir çoğu
,1111 Awrupa mecmualarından 
ll· •••t olması bir kusur değildir. 
~a henttz orijinal makaleler 

1
. .t~D. fetİrmeğe çaJışınaktan ., 
}'ıat iarp mecmualarındaki neşri· 
Ü\rı takip ve iktibas etmenin 
k- 'Y .. c~lllıza daha uygun olduğu 
~tındcyiz. 

C 
kUrulan lıboratuver 

e . 
"-ı- ı,·hlıyete mensup ve gayri men-
tdiı.:ır çok zeyat tarafından tetkil 
"' t' ekte olan laboratuvar sanai 

•cari bir teıebbUstür. Gayesi 

VAKi Ta 
~e olunuz. 

m czk ür şirket müessislerine bil- I =n=:=in==v=e =a=s=p:=ir7'in=k==o=m=p=r=im:p::=:el•e""ri=nı""· n.,. 

dirilmelidir. kısmı azamı yurdumuzda yapıl-

Şirketi hayriye bu sene Snt
Jicede bota1111 eıa •kin Ye en 
muntaıam plAjmı açıyor. Geçen 
seneye kadar bombot bir ktUD
lukken tanıim edilen bu plij 
Cuma giinleriai deniz keaarmU. 
geçirmek iıtiyenler için en şa· 
yanı tavsiye bir eğlence yeridir. 

T ehdidin faydası maktadır. Bir çok Avrupa mftı-
İftiharla söyliyebiliriz ki mcm- tahzarlarının nıukabillerini vftcu

leketimiıde tıb ve onun bir şu- de getirmekteyiz. Eczaneleri
beai olan ecıac;ılık ön safı işgal miz asri ihtiyıçları kartıhyacak 
etmiı mesleklerdendir, Bugün vesait ve cihazlarla mficehhcz-
on sene evvel malik olmadığımız dirler. Bugünkü Hiç fiatlan ec-
bir çok husuşi müstahıRrlar la- za fiatlarının AvrupaJaki terfiine 
~Qr~tuvarlarınat, koaıpri•e fabri- rağmen tahditten evvelkinin ay-
kalarma maUldı. Meınlelıcetimiı- nidir ki blUUn bunlar tahdit 
de pek fazla istihlak edilen ki- sayesinde kabil olabilmiştir. 

•••••• 
Seyyar esnaf içirı __ ____ 

Seyyar olmıyan esnaf ne 

düşllnüyor, ne diyorlar;> 
Fikirler muhtelif; bu iptidai şeklin ortadan 
kalk maaını iıtiyenler olduğu gibi ta dilen 
ipkası lüzumunu ileri sürenler de var ! 

.... 
Sokakları dolduran Jeyvar Mhcılnr 

Seyyar esnaf meselesi son 
gilnlerde gene tazelendi. Bel• 
diye talimatnamesinin bu hu
sustaki kaydı ve bunu tatbik 

eden memurlar hakkında birçok 
feyler yazıldı. Esnafın hük6mete 
Emaneti şikiyet edeceği, hatta 
Ankaraya bir heyet göndereceği 
söylendi. 

Acaba seyyar ~sqaf hakkında 
seyyar olmıyan esnaf ne düşil
nllyorlar. Bir muharririmiz diln 

bu hususta dir tetkik yapm1'tır. 

Neticesini berveçhi ati tesbit 
ediyoruz: 

Cemiyetin um1.nni katibi Fethi 
B. diyorki: 

- SeyYar eanafan yolda ge· 
lip geçenleri iz'aç ~tEQeaıek p.r
tile ve sabit bir yerde dur111a

yıp dolaıarak sattı yaPIJlal•rı 
çok dQj'rudur. Bu beın h~ı 
111ağz1ya kadar yorulmaktan kqr· 
tarar, hem de alınacak ıey daha 
ueuza mal olur. Ben sermayesi 

olmadığı için dükkln tutamayan 
seyyaıı esnafa mahsus umumi 

satış yerleri yapılması fikrind• 
yun.,, 

F ~tbi Beyin bu fikirlerine ına· 
nif atur~cılar ve uıU.tabtiınin ce
miyeti de iştirak etmif, fakat 
QUJ tic~{etiae sah:p'eri seyyar 
rsnaftan ) ana yakıle tiki yet 

KlSprDden 13,20 mil mesafede 
bulunan Sütlüçeye &itmek için 

Anadolu lra•afıaa çıkıp oradan 
tekrar ıahili takiben geri dön
mek icap eder. Kavağa kadar 
vapur ücreti birinci mevki gidip 
gelme 46,5 ikinci 41,5 kuruş 

olup Cuma gtlnleri vapurlar 
atideki tarife mucibince hareket 
ederler: 
K6Pf'.'üden Kavaktan 

B 6.55 
9,S 7,38 

10,5 8.32 
12 12~35 
1s.ı5 ı 4.,0S 
14,5 16,30 
I 5,5 17,30 
18 19,30 
18,30 20,30 

Şirketi Hayriye idaresi ha 
yolcuhıktaki mDtkülAtı dOıOne
rek SOtlüc:eye gideceklere kolay
lık olmak here dOnden itibaren 
Slittlcecle yeni ve muntazam bir 

iskele yapbrmaya bqlamıfbr. 
Bu iskele 15 hazirana kadar 
bitecek, her saatte vapur tahrik 

edilecek ve bu suretle yolcular 
yol yorpnluğu hissetmeden, 

araba, otomobil gibi nakil vaaı
talanna hacet kalmadan az bir 

masrafla doirudan dOİl"'Y• Snt
lüceye ıidebileccklerdir. 

Sütlüce (Alhnkum) a bile re
kabet edecek k•114h bir plij 
yeridir. Alt,nkumwı aç&k ve bu 
sebepteQ sulannın faıla soğuk 
olmauna mukabil burada sular 
tabii bir surette sıcak ve etraf 
rüıgirsızdır. '" 

ederek btenlann işlerine kesat 
i(~tirdiğini .CSyJeaa.ifler Ve §U 

izahatı vermişlerdır: 
Seyyar esnaf halka da zarar 

yeriyor, çünkü yollarda yiirümeyi 
,Uçlqtiriyorlar ve sonra ek•eri
yetle ticarethaııelerd~n arta ka
lan çürük çıkan şeyleri satiyorlar. 
Ha!lumıı da hUDu ucuz buldum 
diye ahyor. Seyyar esnd ayni 
zamanda maiaıalanmwn önünü 
kapıyor, bize mU,teri bırako.uyo.r. 
Bu.nun için im belediye talima
tının harfi harflae tatbikini ve 
iptid-.ilik a.limeti ol•o bu şeklia 
ortadan kalkmasını istiyoruz.» 

Sahilde Ye.ni yapdaıı plljın 
banyo ftcretleri bir kiti için 12,S 
kul'Qftur. 

PIAjtn yanmda çınarlarla kaph 
~ gene bu kıt yapılan ( Sod
llce gazinosu ) nun fiyatlan 
daha eh Yen, kahve ve çay l O 
kunııtur. Gazinoya evden ye
mek Ye saire de getirilebilir. 
Stıtltke mesiresinin asıl eglen
cesini pzino yanından eşeklerle 
Yuta tepeaine çıkmak teıkil 
eder. Son zamanlarda boğazın 
bu sahilinde eşek kalmadığın
dan Bnytıkada ve Heybelmin 
hemen bfitün eşekleri buraya 
toplahlmtt Ye ( Yuşa ) tepesıne 
ÇJlran yol taazim edilmiştir. Yol 
e,.lılvle 20 dakika sürmekte 
olllp bir ldfi için 20 kuruş 
ahnacak 'ft cuma gQnleri Adada 
oldafu gibi turlar tertip edi
lecektir. 

İki Türk genci 
Yava 0Uır11k del!ıi .Slem 
~eyahaiine çıkıyoı lar 

Ke-1 ve Burhan atlı i~i 
Türk genci yaya olarak bir devri 
alem seyahati yapmayı karar .. 
laştırrnışlardır. Resimlerini gör· 
düğOnüz gençler bir haftaya 
kadar fstanbu!dan yola çıkacak· 
lar, Bulgcırista'1, Romanya, Sır· 
bistan, Avusturya, Almaqya 
İtalya, Jsviçre, Hollanda, Belçika, 
Fransa, ispanya, lngiltere, Ame~ 
rika, Afrika, Asya, ve Avustu· 
ralyayı dQJaşarak tekrar İstan· 
bula döneceklerdir. Eu teşeb .. 
büste muvaffak olmalarını te 
menni ederiz. 
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İngiliz kabinesi Yeni bir dava Hakikati görelim! 5 

h · B • paristen sonra Liyonda da Ö R ~ 
İngHterede amele hükümeti· 

nin mevkii sarııJmı§hr. Sebebi 
itsizlik meselesinde bu hükume
tin timdiye kadar müessir bir 
tetbir bulamamasıdır. Hindistan 
ahvalinin aksi tesiri neticesi 
olarak hergün birer birer kapı
Jannı kapıyan yeni fabrikalar
dan bir çok amele açıkta kal· 
maktadir. Yalnız son zamanlar
da bir hafta içinde bu suretle 
Açıkta kalan amelenin miktarı 
27000 i bulmuştur. Bunlann esa
sen mevcut işsizlere iltihakile 
hilkClmetin iaşelerine mecbur 
olduğu işsiz amelenin adedi 
1, 730,000 r.e çıkmıştır. Bu ame· 
lenin üç kiıilik bir aileyi temsil 
ettiği farz edilirse bugün Bri
tanya adasında sırf işsizlik neti
cesi olarak hnkumet bütçesin
den yardıma muhtaç olan nüfu
sun miktan 5, 6 milyon kişiyi 
buluyor demektir. 

lngiliz nazırlarından Sır Oswald 
Mosley ahiren işsizlik meselesi 
hakkında hazırladığı kanun lA
yıhaaı kabine azası tarafından 
ret edileceği için diğer iki 
refikile birlikte istifasını ver· 
mittir ve bu hadise başvekil 
M. Makdonaldın zaten sarsıl
mış olan mevkiini bir kat daha 
zayıflatmıştır. Eğer diğer fırka
ların kuvvetleri ve mevkileri, 
daha müsait olsa amele hükü
metinin bir glln bile iktidar ma
kamında kalması mfimkün değil
dir. 

Filhakika M. Makdonalt hn
hfımetten çekildiği takdirde ne 
liberalların ne de muhafazakar-
ları~ başla başına hüku-
met teıkil imkansız olmak -
la b~raber bu fırkalardan hiç 
biri yeni bir intihabat icrası için 
avam kamarasının fe.shini de il
tizam edecek vaziyette değildir. 

Llberaller bugünkü intihabat usu
liJe yeni bir intihabat icrasında 
hiç bir menfaat görmemektedir. 

Mösyö Loytcorç şimdiye kadar 
amele hükumetine göster -
diği müzaherete karşı nis-
bi temsil esasına göre intihabat 
kanununa tadilit yapmağa Mös
yö Makdonaldı iknaa çalıııyor
du. Mösyö Makdonald bir aralık 
Loytçorç ile anlaşır gibi olmuş 
ise de bilahare bu ihtimal suya 
düşmilştnr. Onun için Liberallar 
bugUnkü vaziyet içinde yeni bir 
intihabata gitmek cesaretini ken
dilerinde bulamamaktadır. Muha
fazakarlar himaye meselesinden 
dolayı kendi aralarında teşettüt 
devri geçirmektedir. Diğer taraf
tan Mösyö Baldvinin nüfuzu da 
kendi fırkası içinde zafa dUşmllş 
mubafazakArlar arasında yeni 
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Dahiliye nezareti 
celil esine 

Şu mevsim havalar kurak 
gitmiş ise de lebülhamd bu
gilnler araııra yağmur nU· 
zul eylemekte olmasma 
mebni Selanik viliyetince 
bu sene feyzn bereket me
mul idüği arzolunur, fer-
man. 

Ft 25 Nisan sene 96 
Valii Selinik 

.llbidin 

Bir şoför vali Mu ittin eyı Yunan ·ıstiklali tes'it edil- Muharriri : m er ı f 
dava etti. Arkasından bir 

sporcu ca bir dava açmış. Eğer miş. Bunu oralardan gelen nJU• B mu" cadeleden vaz geç. 
hakikaten tokat yemişse şoför habir mektuplarından anlıyoruz. U 
Hamdi efendiyi dava etmekte Bu mektuplarda gurbetin yontup 
haklı bulabiliriz. Lakin Kadıköy derinlettirdiği bir elem kabili- "O h ... b a saP-
1 Yeti ile teı'it hadisesinin sebep ançeri senin yatagının aşın ·ı· ttihat spor meydanında oyun b r 
oynarken düşen ve ayağı kırılan ve neticesi anlatılıyor. Vatandat· }ıyan senin göğsüne de sap}ıya 1 1 '' 

d ·1d· )arımın heyecanlan güzel, huaa-sporcunun, " saha temiz eğı ı, 
siyetleri imrenilecek bir derece:-

:n~:p7.:p :e: ~:~;: ~:::f;~ dedir. Fakat her co,kun his;:-
kaldım,, diye Muhittin Beyden mağında olduğu gibi bunlar a 

b. t h ftır da ıuur bulanıyor. tazminat istemesi ıraz u a · 
Bu futbolcuyu o meydanda Fransız reisicümhurunun bil· 

zorla oynatan, ayağına çelme ttin kabinesi, meb'usları, ayanı 
takıp düşüren Muhittin B. midi? ile iştirak ettiği bu tes'it tenliği, 

O halde, kaldınmlar bozuk elbette, sade propagandanın 
olduğu için iskarpini çabuk mahsulü değildir. Bir milletin 
eskiyen hanımlar, lacivert elbi- yabancı toprak ve yabancı ırk
seleri caddelerdeki tozlardan le· lara bu sevinç ortaklığını vere· 
kelenen genç beyler, cübbelerine bilmesi için yalnız nümayiş yet
zifos sıçrayan hocafendtler de mez. Bunun sebeplerini daha 
Muhittin Beyi dava mı etsinler? derin köklerde aramalıyız. Yu

• 
Şehadetnameli köpekler 

Almanyadan ıabadetnameli 
köpekler gelmiş; İstanbul 

nanistan başlı bqma idare 
edileliberi muhtelif devlet ve 
milletlerden gördüğü yardımları 
rakamlann hududuna aığdırmak 
kabil olmaz. 

- 50 - ereJt 
Bir mllddet sonra mülizıma tek· ı Tek.~ m~~asarayı. ida~~ e~aıde 
rar uyuşturucu birıey verilir 'e bu ışı bıtirmek ıstedıgı .,. 
tekrar harici ileme götürülürdü. Sultanın ölümünü haber al~~ 
Gözlerini eçar açmaz huri!e.ri kerler dağılmıya ~aşlamışlatk bit 6' 
aramıya başlıyan mülazım ıçm Sabbah ve avenesı muhakka 00• 

artık hayatta en büyük gaye lümden kurtulmuşlar oodad 
1 
t(le 

bu ileme tekrar kavuşmaktan ra daha müthiş mukabel e 
ibaretti. Büyük dailer ona bulunmuşlardı. kSdat 
bunun yolunu gösterirler. Bunun Hasan Sabbah 33 sene 

1011
• 

yolu bir an evvel Şeyh uğrunda her !araf~ dehşet sal~ı~0 aıdO 
fedayı nefsederek cennete ebe· ra hıcretin 518 senesmd . bit 
di bir surette kavuşmakb. ve hu suretle insanlık babı5 

Bunlar buna kanaat getirdik- dehadan kurtuldu. neti 
ten sonra emelleri cennete bir an Hasan Sabbahın bale JeD 
evvel girmek ve orada ebdiyen Hasan Sabbahın ölfitllOJlfa' 
kalmaktı. sonra onun yerine veliaht!~ 

Hasan Sabbahın müritlerine ya büzürk geçti.Ve onun b etti 
öldürttüğü kıymetli ricalin ba- tığı bütün teşkilatı idare tıır 
şında Selçuk devletinin veziri Kiya büzürk üstadının tut~ 
Nı. u1 -ık.. o .. rürü·z Bu"yük bir yolda devam ederek her ta el' zamu mu u g • . l irti. •kAb d oı t . ..1.. ld .. .b. d .. erli cmayet er a ına eva . · r/ 

zabıtası tarafından kullanılacak
mış. Bütün tahsilini Almanyada 
yapan bu köpeklere nasıl dert 
anlatacağız? Mesele değil mi? 

1.optuj,qu 

Bu ianelerin bir itatistiği tu
tulmuf olsaydı, Yunan butçe
ainden daha fazla bır yekfuıa var
dığı anlıtıla bilirdi. Yunanlılığın 
asırlar arasında geçirdiği istiha
leden, Avrupadaki kuvvet ve 
idare müme.ssilleri tamamile ha

sıyaset recu u o ugu gı ı eg miş selçuk saltanatının ve.ıifl (/ 
bir ilim adamı olan Nizamill mülk, bu 'Nasarı katlettirmiş fakat ~e 
Hasan Sabbahm müri~lerind.en E- bel {eyhliğinde ancak' Uç ~ 
bu Tahir namında hır habıs eş- kalarak makamını oğlu ~ 
rarkeş. tarafından hançerlenmiştir. Mehmet büzürke bırakmıfı ı1I ( 
Onu müteakip lsmaililere düş- şeyhül Cebel Horasana akb~ 
man olan alimler v~ fakihler derek binlerce masumu Jlı ~ 

1 Küçük haberler 

Şehremaneti su meselesile altkadar 
olmağa karar vermiş ve halka te-

mi?., mikropsuz su içirmek için bir 
program hazırlamıştır. 

Dün sabah saat onda İtalya sefaret· 
hanesi garajından yan~n çıkmış 

ve iki ( 1.ançlya ) otomobili yanarak 
söndürülmüşnir. 

Jf.lmanya ile aramızdaki ticaret mua
hedesi müzakeratı bitmiş muahe-

de evvelki gün tarafeyn murahhaslan 
tarafından parafe edilmiştir. 

Bir iki hafta sonra bu senenin ilk 
buğday mahsulü şehrimize gele-

cektir. Alınan haberlere göre geçen 
seneki mahsul aynen snalmış ve hiç 
istok kalmamısur. 

Köprü mururiyesinin kalkacağı pa
zar günü iki taraftaki eski kulü-

beler ) ıkılacnktır. 

bir reis intihap münakaşaları 

meydan almıştır. Bu itibar He 
muhafazakar fırka da yeni inti
habat mücadelesine giritecek 
halde değildir. 

Amele fırkasına gelince, bir 
kaç ay evvel Makdonald hüku
metinin İngiliz efkarı umumiye
sine hoş görünen harici ve da
hili bazı muvaffakıyetler umumi 
bir intihabat icrası halinde bu 
fırka için ne liberallerin, ne mu
hafazakarların muzaheretlerine 
ihtiyaç kalmaksızın kendi kendi
ne memleketi idare ede • 
cek bir ekseriyet kazanmak 
ümitlerini kuvvetle uyandır-

mıştı. Halbu ki şimdi bu 
ümit gaip olmuştur. Bunun se
bebi de yukarıda kaydettiğimiz 

veçhile bilhassa işsizlik meselesi 
için amele hükumetinin bir çare 
bulmaktaki aczinin kat'i surette 
anlaşılmasıdır. 

Bu vaziyete nazaran İngilte
rede amele hükumetinin mevkii 
tıpkı geniş bir deniz ortasında 
kuvvei muharrikesi tükenen bir 
gemiye benzetilebilir. Böyle bir 
geminin yoluna devam etmesi 
için yelken açmaktan başka 
çare yoktur. Açılan yelken ile 
geminin istediği istikamete yol 
alabilmesi müsait rtızgirlann 

himmetine kalmış bir şeydir. 
Fakat buna mukabil akai isti-

bersiz gibidir. 
Onlann h .. yallerinde hill mi

littan evvelki Yunanistan, Sok· 
rabn, Eflatunun, Eşilin, Sofok
lun, Aristofan ve Ôripidin va
tanı olan bir kıt'a, bir fazilet 
ve ilim ve san' at "Agora., sı 
yaşıyor. Bunu ne on beş asır
danberi mümtaz eser vermiyen 
Yunan tarihi, ne bfiyUk adam 
doğuramıyan Yunan toprağının 
kısırlığı silebildi. 

Müspet varlıklann bu yokluğu 
yanında Yunan sukutu, çirkin 
ve küçük hareketleri de etrafta 
menfi hialer uyandırmıyor. Dnn 
İzmir katliamı, Anadolu faciası 
bile hiç bir değişiklik yapm11dı. 
Kendi ar8.larındaki karışıklık 
aiyast ve idari seciyelerindeki 
bulanıklık hülisa hiç bir kusur 
onlann eski hilviyetlerini silme
di. Yukarda muhabir mektup
larının ş"!urundan bahsetmiş ve 
kendilerine bak vermediiimi 
söylemiştim. Çünkü bntnn bu 
hareketler, kıt'aJan dalgalandı
ran işler, yalnız propaganda 
mabsuln değildir. 

Evet doğru taraflan var. Yu
nanlılara talih ufuklan hiç ka
panmıyor, amma onlar da bey
nelmilel bir kemmiyet olmak 
safından aynlmamağa çalıtı· 

yorlar. 
Unutmamalı ki, bugiln dünya

nın hemen her tarafındaki da
rülfünunlarda kOrsi sahibi Yu
nanlı profesörler ders ve konfe· 
rans veriyorlar. 

Kadim medeniyetlerinin gfine
şile ısınırken, kendi kibritlerini 
de çakıyorlar ve bu kıvılcımları 
propaganda aynalarında bir yan
gın bUyllklilğü ile aksettiriyorlar. 
Komşularımızın kumazlıkhklannı 
sayıp dökerken bu liyakatlerini 
de unutmıyalım ve hakikati 
görelim. 

kametlerden çıkması muhtemel 
ıiddetli fırtınaları da unutma
mak lhım ~elir. 

.Jkltııcd .A&IM 

. . k ld J geçirdiki:en başka 529 aeıı;;.~ 
bırer bırer ortadan a ırı ıyor- de 24 tedayisini göndererek ~ 
du. dat ha lif esi Müsterşidi ı;Id 1 

Melilqahın ölümünden sonra müş, onun fedayileri de se1e 
sultan Sungur, Hasana karşı ve kılıçtan geçmişlerdi. 'f'~ 
sevkedeceği ordunun tertibile Kiya Mehmet Büzürk SS Of. 
meşgul iken bir sabah uyan(hğı nesinde Olt:rek mevkunı d'i. 
zaman yatağının baş ucunda bir Hant Hasana bırakmış, bu :a~~ 
hançer saplı olduğunu gördü. mezhebinin esrarını yalnız~~ 
Bir kaç gün sonra Hasan, Sun· dairelere hasretmeği tJl telf 

görmiyerek bunlan bntün 
gura bir adam göndererek ona asına ilin etmişti. r'fl 
«0 hançeri senin yatağının ba- lsmailliğin hararetll ta / 
ıına saplıyan senin göğsüne de rı Şeyh Muhs'ni Kişmiri, ld'ıl 
saplıyabilir. O halde bizimle zaman tanıdığı Hant Hasal' 
uğraşmaktan vaz geç» demişti. kında der ki : b~ 

Hasanm daileri tarafından " Şeyhülcebel ve imamı ~ef 
ifa olunan vazifelerin bjri öte- olan Hant Hasan, lsmailiYe ;t! 
den beriden topladıkları güzel hebine mensup ayan ve 1' b'f 
kadınlan mezhebin icababna Alamut kalesinde toplıyars bO~ 
göre yetiştirerek onları saray- ram yeri olan meydanda . bf 
lara satmak, .sonra onlardan bir minber kurdurdu. [Vtıı> ~ 
istifade etmekti. Sungurun baş dört tarafına kırmızı yeş~ıfj 

ve beyaz renkte dört . 
ucuna hançeri diken de bu ka- diktirdi. Rr mazamn 17 i11CI ~ 
dınlardan biri idi. Sungur bu herkes bu meydanda to~~ r 
hadiseden sonra lsmaililerle Şeyhül Cebel minbere çık•~/ 
uğraşmaktan feragat etmiş, sözleri söyledi : Ben ııt ~-~ 
Şeyhül Cebel de istediğini yap- imamıyım. Dünyada ne beF~ 
makta serbest kalmıştı. evamir ve nevahi varsa '~-~ 

26 sene içinde Hasan her ta- ilga ediyorum. Bugiln kıY f"...d< 
rafta musallat olmuş, istediği koptuğu gündür. Halk ~ 
yerde teıkilitını kurmuş, yalnız barınan Hüdaya merb~t. l f( 
yağma ve garetle, ve her türlü fakat zahiren bir istedıgiı> cli
cinayet ve irtikap ile, erkek ve sın dedi, ve minberde(~~;ıjil 
kadınlannın esir edilmesile kar-
tılanan bütün etrafı civar ber- c ı·Mj 
bat bir hale gelmiş, 505 le A- V AKIT iN T A1' l/ J " 
nuı~ekin Haaanın kalesini muha- eo ~ 

sara ederek bunlan açlıktan öl- Cuma 
dürecek derecede muhasarayı 

tiddetlendirmiş, bunlar mahvoJa- IBJ}ID]j 
caklarım anhyarak istiman et
mişler, karılarile çocuklarını ka
leden çıkararak bunların çıkıp 
gitmelerine müsaade edilmesini 
istemişler, fakat Anuı Tekin bun
ları köklerinden kurutmak, ve 
insanlığı bu korkunç mikroptan 
kurtarmak istiyerek bunların da 
kaleden çıkmalanna ruhsat ver
memit ve hepsinin açlıktan öl
melerini istihdaf etmiş ise de 
Meliktahm oğlu Sultan Mehme
din bu sıralarda ölme.si İsmaili
leri biraz eanlandırmış., AnUf 
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Mezbaha Haysiyet divanı değişmeli 

... 

Senede ı,7 40,000 lira 
'7arldat getiriyor 

Cenııyetı belediyedeki dünkü 
muzekerat 

Cenıiyeti belediye diin toplan
lbıtbr. Emanet bir mOddet ev· 
•el duhuliye koymayarak meşru
bat fiatlarına zam yapmak su-
1'tile mllaamere veren, bu su
l'etle belediye veTgisinden kurtu
laıı gazinolar barlar, eğlence 
Yerleri hakkı~da top yek ün bir 
relİaı tarhına teklif etmiş, birinci 
lllııf eilence yerlerinden 24 sa
•tte 50, ikinci sınıftan .35, ü~ü~
Cllıa 20 lira ahnmasını istemıştı. 
B.ı teklifi kavanin encümeni tet
lcilc etmit, bel~diye resimlerinin 
illi huılitan yilzde onunu teca
~z edemiycceği hakkındaki ka
llQnun hilkmilne g~re, bu teklifi 
•far bulmUf, ve ıırasile 25-15-1 O 
lil'lyı indirmiştir. Encümenin bu 
leldüi dün kabul edilmiştir. 

Bir müddet evvel bir Alman 
lrupu hal, tiyatro, fırın ve de
ilrmen iDf8Sl için Emanete 
llltlracaat etmiş, Emanet te 
bu grupla bir mukavele yapmış, 
l.adik edılmek üzere Cemiyeti 
belediyeye göndermişti. 

idare ve kavanin encümenleri 
llıukaveleyi tetkik etmişler, fakat 
lleticede değirmenle fınnm lü
zumsuz clduğuna, bal, tiyatro in
ıaaa için yeni bir mukavele ya
palmaama karar vermişlerdir. 

Muhasebeci Nuri Bey, Taksim
de kaldmlacak helanın yerine 

tahteızemin bir hala, ve müna
ttlp yerde de bir deniz hamamı 
inşaaını teklif etmiş, diğerlerin
den vazgeçilelebilirse de fırın 
İntasına lüzum olduğunu söyle
lllİftir. Bu hususta bir karar ve
rilnıeai gelecek içtimaa bırakıl
llııştır. 

• 8-dan sonra mezbaha bütçe-
8111' geçilmiş, varidat 1,740,000 
~8aarifat 64,000 lira olarak ka

ul edilmiştir. İçtima gelecek 
Ça'lambaya kalmıştır. 

ee 
Tütün inhisarında 

MQtekeltlere paralır1 
verilecek 

t ~~fbı inhisarında çalı~an mü
~t memurlar tekaüt maaş
kaı . alamamışlar ve Maliye ve-

~tirıe ıikiyette bulunmuşlardı. 
la} •b• aldığımıza göre bu 
dG tp nazarı dikkate alınmış ve k tekaüt maaşlarmm verilmesi 
•t lletten bildirilmiştir. 

M Holştat 
d Muhtelit mübadele bitaraf 
/\tlege resisi M. Holştat bugün 
_. ~Padan şehrimize avdet ede
: •on milzakerata iştirak et
Gtk iizere Ankaraya gidecektir. 

ayri mübadiJJere bono 
ltt~~bi Trakyah gayri mübadil
"- .•Çın ihzar olunan bonoların 
~aıuo onunda tevzi edileceği 
tiy da bazı gazetelerdeki neş
tı..ı •tuı doğru olmadığı tahkıka-

Dr. Kazım İsmail B. hakkında verile
cek kararı dinlemiyeceğini söylüyor 

Karar yarın tebliğ edilecek 
Etıbba odası haysiyet divanı 

diln sabah toplanarak divanda 
tetkik edilen ilç mesele hakkında 
kararını hazırlamıştır. Bu karar· 
lar cumartesi günü alakadarlara 
tebliğ edilecektir. 

Divandaki meselelerden biri 
genç doktor Muhip Nurettin, 
Mitat Salim Beylerle profesörler 
arasında çıkan ibtillf, diğeri iki 

dişçi arasındaki fhtiJif, üçilncüsil 
de doktor Kazım İsmail Beyle 
haysiyet divana reisi Tevfik Sa
lim paşa arasmdaki ihtiliftar. 

Doktor Kazım İsmail B. kendi 
meselesi hakkında demiıtir ki : 

- Bu mesele mahkemeye in-

Adliyede: 

Hareket davasz 
Hareket gazetesi sahibi Suat 

Tahsin ve tütün mecmuası sahibi 
Sait Beyler aleyhine açılan tan
taj davası mahkumiyetle netice
lenmiş ve temyiz mahkemesi bu 
karan birkaç noktadan nakzet
mitti. Diln birinci ceza mahke
mesinde nakza ittibaen davanın 
yenıden rüyetine ba1lanm1Ştır. 
Neticede iki müdafaa şahidi ile 
hukulcu umumiye ıahitlerinden 
Ali ve Hikmet beylerin celp
lerile dinlenilmelerine karar ve
rilerek muhakeme haziramn on 

birine bırakılmıştır. Dava esna
smda bahai geçen telefon mu
haveresinin işitilmesi milklhı olup 
olmadığının tesbiti için mahke
me azasından Şevki Beyin hu
zurile mahallinde . tecrübe yapı l · 
ması, yazılarını vesaika müsteni
den yazdığını söyliyen Tahsin 
Beyin bu vesikaları ibraz ve 
tehdit edildiği iddia edilen 
Harman Spiı er şirketi müdürü 
Kohen efendinin de bu iddia 
üzerinde istimaı verilen karar 
arasmdadır. 

Sabık lora reisi tehrimizde 
evukethOa betladı 

Sabık istanbul icra dairesi reisi ve 
temyiz mahkemesi azasından Ahmet 
Refik Bey Galatada Adalet hanında bir 
yazıhane açarak a\' ukatlığı başlamıştır. 

Refik Bey senelerce ifa ettiği adli hiz
metlerde mu\·affakıyetler kazanmış, 
nr.~reuiği muhtelif hukuki eserler rağ· 

' r bete mazhar olmuştur. 'ı eni mesleğinde 

de mu\'affak olmasını temenni ede b. 

İntihal davası 
Dr. Kazım İsmail ve fbsan 

Hilmi Beyler arasındaki intihal 
davasının ruyef ne dün de Beyoğlu 
ikinci sulh ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. 

Müddei ve maznun dOnkü cel
sede hazır bulunmamıtlar vekil
lerini göndermiflerdir. 

Neticede gelmiyen ,.bit Fatı
rettin Beye celpname testirine 
ve diğer bazı nevakısın ikmaline, 
duruşmanm 7 haziran saat 9 a 
talakına karar verilmiıtir. 

Esnaflar 

tikal eden intihal davasının rü
iyeti ıırasında, mahkemede sar-

fettiğim sözlerle haysiyet divanı 
reıaını tahkir ettiğim iddiası 

ileri sürlilarek ortaya çıkanlmıf· 
tir. 

Bu meseleden dolayı timdiki 
.divan hakkımda hiç bir karar 

veremez. ÇünkU ihtilif, reisle 

benim aramdadır. Bu meseleyi 

tetkik için haysiyet divanı aza

sının yan yanya değişmesi li
zımdır. Bunu böyle söyledim ve 

aza değişmedikçe divanca veri· 

lecek karan dinlemiyeceğimi 
bildirdim. ,, 

Postada: 

Yalovada Posta merkezi 
Şehrimiz posta ve telgraf mü

düriyeti Y alovada mevki ile mü
tenasip asri bir posta ve telgraf 

merkezi tesisi için proje hanr

lamıı ve bu umnm müdilriyet
çe kabul edilmiştir.Merkezin in
şasına yakında başlanacaktır. 

Edirned~ telsiz 
~~sta müdUrlilğii mıntakası 

dabihnde bulunan Edirnede bn
yük bir telsiz istasyonu kurma
ğı kararlaştırmlf ve buna muk
tazi telsiz alAta dnn Almanyadan 
şehrimize getirill!!İftİr. 

Bir posta 'makinesi 
Avrupada dün latanbul pos

tanesine bir teleprinter makinesi 
gelmiştir. Büyük oteller ile pos
ta merkezleri arasında telgraf 
ve mektup nakleden bu makine 
tetkik için müdüriyeti umumiye
ye ğönderilecektil 

Emanette: 

Hamit ve Cemal Beyler 
Bir müddetten beri Ankarada 

bulunan şehremini ınuavini Ha-

mit ve hususi muhasebe mildll
rü Camal Beylerin bugün avde
tine intizar olunmaktadır. 

Haber verildiğine göre Cemal 
ve Himit beyler Ankarada tev· 
bit işinin ikmalile uğraşmışlar 
ve Maliye vekiletile temas neti
cesinde Yıldız bahçesi mukave-

lesinin feshine de muvaffak ol
muşlardır. - -------
Muhittin B. Yalovaya 

gitti, ge1di 
Vali vekili Muhittin B. dün 

Yalova ya gitmiş, gece dönmüştür. 
1
, 

Yalovada yapılacak olan asfalt ' 
·yolun inşası ihale edilmiştir. Bu 
yolun bedelı ketfi 400000 lira 
idi. ihale ylizde 17,S apğıya 
yapılmqtır. 

İsteri in 
İngiliz lirası dün borsada 

1032,S kuruşta açılmış ve 1033, 
75 kuruşa kadar yükseldiıden 
sonra 10.3.3 kuruşta kapanmııtır. 

s -
Cemal Hüsnü B. 
Ktzım Esl t Beyin nasıl tayin 

edilc!iOini lzeh ediyor 
Darülfilnundaki dedikodu do

layıaile Maarif vekili Cemal 
HftınO B. ıu izahatı vermiştir: 

"- Dişçi mektebinin bugiin
kü vaziyetinin ıslah edilmesi 
lAzım gelir. Bu maksatla bilhassa 
pratik kısım için 2 ecnebi mü
tehassıs getirilmesi dilşllnillü
yordu. 

Paris dişçi mektebinden, Lo
zan tıp fakültesinden mezun olan 
Kizım Esat B. İsviçre hüküme
tinin müsaadei mahsusasile ve 
muvaffakiyetle ıenelerce Lozan 
da icrayı san'at etmiştir. Geti
rilmesini çok muvafık gördüm. 
Ve Darülfünun eminine muvaz
ıah sebeplerile tavsiye ettim. 
Darülfünun divanı meseleyi tet
kik ve müzakereden sonra ta
yine karar verdi ve inha etti. 
Kendisi muallimliğe tayin olun
mUftur. 

Tıp fakültesindeki bir muallim
liğe tayin edilmiş ve fakat dişçi 
mektebinde istihdam olunacağı 
da kararnamesinde tavzih edil
mittir. 

Bu sene ötedenberi bp faklll
tesinde miluhal kalan muallimlik 
ditçi mektebine nakledilmiştir. 
Kizım Esat B. gibi kıymetli 

bir uzvun kendi aralarına girmiş 
bulunmasından bütün Darülfünun 
hocalarından gençlik müktese
bata namına memnun kalmlf ol
duklanna eminim, Esasen Diva
nın tetkik ve inhası da bunu 
mileyyittir. 

~~------·---v __ u __ K __ u_A __ T _______ ) 

Bir Rum genci 
PasaportMı~ kaçarken 

yakalandı 
Polis beşinci şube memurlın. pasa· 

portsuz olarak Yunanistana kaçmak isti· 
yen Yorgi isminde 22 yaşında Tatavlalı 

bir genç yakalamışlardır. 

Yorgi Pire tariklle Marsilyaya giden 
lıalya bandıralı Rrczilya vapurunun kıç 
tarafından halatlara tırmanarak \'apura 
girerken tutulmuş ve isticvabı nda Yuna· 
nistana gi tmek istediğini pasaport çıkar· 
mak güç olduğu içirİ kaçmıya teşebbüs 
ettiğini söylemıştir. 

Sarhoşlara voyvoP 
Ni yazi isminde biri arkadaşile dün 

gece sarhoş olarak Ayasoryadan geçer
ken Mustafa ve Cemal isminde iki ço

cuk: 
<- Voyvo! sarhoşları Voyvo!., diye 

bağırmışlar, Niyazi ve arkadaşı da bun· 
dan kızarak çocuklan bayılıncıya kadar 
dövdiıklerinden polisçe yakalanmışlardır. 

Zavallı yavru! 
Beyoğlunda Boğazkesende oturan ical

yı tabaasından Gazpalikala efendinin 5 
yaşındaki kızı Grııçelya; küçük bir ta
banca ile oynarken siJAh ateş al mış ve 
kalbinden vurulan zavallı ,yavru derhal 
ölmüştür. 

Bu akşam 
Sinemaları 

Alkazar - Monte Krıst<f 

Asri - Kartiye laten 

VAKiT 30 Mayıs 1930 

; ff nkara muzaKeresl 
Yundn murahha ,J..,rı da 

davet edildiler 
.Yu~an ihtilafına acil ve müa

~~r bır hal çareai bulmak için 
~ukümetimizle müzakeratta bu
lunb-ak üzere muhtelif mübade-· 
e ıtaraf azasının Ankaraya ça-
~nldığını ve mllzakerenin büyük 
bır ehemmiyeti haiz olduğunu 
yazmışbk. 

Dün haber aldığımıza göre 
Ankara müzakeratına iştirak et
mek üzere Yunan delegesi reisi 
M. F akos ve bitaraf takdiri kıy
met mUfettişi M. Labark da 
Ankaraya davet edilmişlerdir. 

M. F okos ve M. La bark bu
giln ekspresle gideceklerdir . w..-

İnhisarlar 
Meclisi idarelerin zag. 
vine dair henüz teb

ligat yok 
Ankaradan alınan haberlere 

göre inhisar idarelerinin alacağı 
fekle dair olan layihanın esaslan 
hazırlanmıtbr. 

Buna dair olan ahkam twılar
dır: 

Maliye vekileti tarafından ida
re olunan inhisarlar hükmi tah
siyeti haiz devlet mllesseaeleridir. 

Bunlar ticari muameleleri do
la yısile tllccar sıfabnı ihraz ede
mezler. 

inhisarlar Maliye vekiletinin 
inhası nzerine iradei milliye ile 
tayin olunan umumi mDdOrler 
tarafından ve mülhak bütçelerle 
idare edilir. inhisar idarelerinin 
muamelelerini tetkik için birer 
murakip bulunacaktır. 

Halk ile mllnasebetinde hu
susi müesseseler memurları gi
bidir. 

Haklarında memurin mulia'Y~ 
mat kanunu tatbik olunmaz. 

lnhiaarlara ait bilcümle mallar 
devlet emvalindendir. inhisar 
idareleri mevzuları olan ticari 
ve sınai muameleleri ifa için 
bUtçelerine sermayei mütedavile 
verilir. inhisar idarelerinin mec
lisi idareleri mülgadır. Bu ka-
nun 1 haziranda mer'iyete gi
recektir. 

Diğer taraftan dlln şehrimiz
de yapbğımız tahkikata göre 
inhisar idarelerine henilz bu 
hususta bir tebligat yoktur, ve 
bu şeklin tatbiki halinde mlla
kirat, kibrit inhisarlannın idare 
meclisleri olmadığından ve te
ker, petrol inhisarı da haziran
da llğvedileceğinden karar ıeh
rimizde Liman, Tiltnn inhiaar
lanna tetmil edilecektir • 

Bir yenilik 
Geçen cuma gunün Taksimde stad· 

yumda Mckt~pl!ler idman şenliği yapıl· 
mış, talebclerımız Bedan terbiyesi hare-
ketlerinde mu\aHakiyet göstermişlerdi. 
Bilhassa me) danda spor kıyafetile vazi-
yet almış bulunan binlerce genç mek· 
tepllmiz, idman mualliminin kumandasına 
btr makine iatiıamile uymuşlar ve hare
ketlerinde cazip bir ycknesal..lık göster
mişlerdi. Verilen kumandanın hareketleri 
i~ti~amı üze~inde biı) ük tesiri olduğunu 
duşunen şenlık he~ eti tenibiyesi, kuman-
da sesinin meydanın her tarafına müsa\ i 

Bqiktq Hilil- Atkın c.azibcst 
Ekler - Sibirya 11 

surette dağıtabilmesini temin için sesi 
ı ı büyülten mıkrofonlırdan istifade edilme

sinı diışünmı.iştür. Bu sebeple mc)dan-
Etuval - Cehennemden firaı daki 20 bin talebe\'e kumanda \'eren 
Elbamra - Aık yoltJ 

muallimin kürsusüntln yanına bir mikro-
Majik - Serseri fon konmuştur. Bu mikrafon bir çok 
Melek - Hususi haya~ı I! ı • hoparlorlere ve am plilikatörlere raptedta 

O K d h d 
1: !erek kumanda sc inin herkes tarafın-pera - a ının arbe gi ı ıi ı ,, 

1 11 dan vazih bir şekilde ititilebilmesini te-8: neticesinde Cinlaşılmıştır. 
~Qo tevziahnm ne zaman 

" Yacaimı Maliye vekaleti 
edecektir. Mutlaka cemiyetlere 

gireceklerdir 
Zayi 

Şık - Yeni Fantoma 1 min ve sesi kvv,eıle tekrar etmiştir: Ve. 
1 Alemdar - çıplak aııklar rilcn malOmatıt gore A' rupada bütün 

Madan1 Eskenazi 
11 __ .Dun Atin•J• gitti 

t.f~tla lwaatane yaptıran 
C, ·. E:skenazi don gezmek ilzre 
~. Vapuru ile Atinaya git-

BOtOn esnafların kendi meslek 
ye san' atlan etrafında teıekkW 
eden cemiyetlere girmelerinin 
mecburi olduğuna dair nizam
namelerde tadilit yapılmıştır. 

Şehremaneti Seyrisefer mD
dllriyetinden almıt olduğum 
3564 numaralı vesikamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

~of6r: Cemıl 

1 
Süreyya "Kadıköy,,- Seher vakti spor sahalarında, musiki çalınan gazino· 
ea r ve Mü z ık h 011 er ı ı : larda ve sair bu gıbl umumi 'erlerde 
~-"""'."'"--------..;...-ıı: : bu mikrofonlardan son derece i tifade 

Garden - Naneli Balet, Bekefi, edılmlye başlanılmı,tır. Şehrimizde de 
Vantura 11 ilk deıa olarak geçen cuma günkü id· 

TUrkuvaz - Arizona baleti Tize, ı man şeni ğl c na. ındn st d) uma ı..on:ı., 
FILIP RADYO techizau ile l u ıdan 
isı.1.fade cdilmı~tir. 

ve Lidina T arsov 



DÜŞKÜNLEQ:3 
Oğul 

Yazan ı Sadrı Etem. 
Sacidin eline epeyi para geç· 

mişti.. Neri ona harcırah ve 
avanı verdirmişti. Yüzüğü de 
aldı... Tamiri beş dakika bile 
sürmedi. 

Yalnız yilzüğil F ahametin 
parmağına uyacak derecede kil· 
çülttirdü. O akşam eve döndü-

ğü uman içinde bir sükun var
dı... Madama bir telgraf çekti 
re ani olarak hastalandığından 

bahsetti .. . Telgrafı aıikane cüm-

anlatayım. Haydi .. Molli, renkten 
renğe giriyor. Karakol sözü 
anlıyordum ki onu harap edi 
yordu. Ben bu adamı sesinden 
tcttudım.. ve: 

11
- Sacit .. dedim .. gel ya-

nıma ... 
(Bitmedi) 

o Bulmaca o 

lelerle biten mektuplar takip 1 
etti. Neri hiç cevap vermiyordu. 2 
Bir gUn otomobil şirketinden 3 
fenamı fena bir haber geldi.. 4 
Otomobil işinde geri kalan borç• 5 
ların bir an evvel ödenmesi is- 6 
tcniyordu. Tabii borç ödenir mi 7 
hiç? Ödenmedi. 8 

Ve otombile haciz kondu o
tomobilin elden çıktığı gün F aha-

met için bir şeamet günü oldu, 
ve Sacit bitti, harap oldu. Fa· 
hamet daha o akıam Sacitle 
fena halde kavga etti. 

- Benim şerefim varl haysi
yetim var... Diye söylendi söy
lendi. 

Bu kavgalar, iÜrültüler ümit· 
ıerinin,hülyalaı anın ani bir surette 
yıkılvermcsinden hasıl ol'"n ça· 
t ırtılard •. 

~ t meteliksiz.. İçi dolgun, 

Eugdnhü bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - ~an~ (5), kııru ut (5 

Hikmet, ben, Mis MQlli bar
dan dönüyorduk. Ben biraz ge-

ri kaldım ... Affedersiniz su dök· 
mek icap etti... Biraz geç kal
dım ... 

lki dakika geçmişti, ya geç· 
memişti, köşeyi döndUm. Hik-
metle Molliye yetişmek için hız
landım. Mektep sokağının baıan· 

da burun buruna geldik. Fakat 

karşımda üç kişi vardı. Üçüncü 

adamın bir polis düdüğü vardı. 

Dudaiına kadar getirmİf, o
rada durmuştu. Motli ve Hikmet 

adamın karşısmda söz söyleme
den dikiliyorlardı. Adamın ba-

tanda eski bir hasır şapka vardı. 

Elbisesi baştan aşağı buruşuktu 
bu elbise kadar hiç bir şey 

anadan doğma çıplak bir adamın 

vücudunun şeklini alamaz. Ada
mın yüzü henüz topraktan çıka
rılmış bir tutam ot kökü gibi 

pUrUzlü1 kirli, paslı idi. Belli ki 
bu adam en aJağı bir haf . adır 

traş olmamış .. Pis kiyafetli 
adamın karşısındakiler ses çıkar· 
mayınca söze başladı .. 

" - Gecenin bu saatinde ne· 
reye.. Buyurun karakola.. Ben 
zabıtai ahlakiye memuruyum. 
( kadına döndü: ) 

" H . 'k - am vcsı a .•• 

Hikmet: 
"- Haydi, diyordu, haydi 

gidelimde sana kim olduğumu 

2 - (abuk (5), mcylı:ttirmcl..: (5). 
:'J - Filden kiiritık (-1). derinlikler (4) 
4 - .:. lı:ı~ ı (.3), ayni zaman ı.l:ı (3), 

,\ kc (.l. 
5 - Nota 2), şairi Azam (5), bey

knz (~} 

6 ....- Yıılandan ha tıılanmak (7) 
7 - Nota (\!l, a) na (5), " i,. nln •ksi 

(2). 
8 - Fakat (~~). ) akala {!'l), kabaday ı 

( .1). 

C) - <;acul.: yemeği (4), L'ran~ ı r.ca 
vakıt (4) 

IO - Yakınlık {:\). soylemek ("~ 
11 - 1 lo. ı • (5), saz kutu (5). 

l91m .................. .. 

Fevkalade nüsha 
Türk Spor 32 sahife 

çıktı 
Türkiyenin en güzel mecmu

ası Türk Spör son maçlar ve 
spor hareketleri münasebetile 
32 sahifelik fevkalade bir 
nüsha halinde çıkmıştır. 

Zengin münderccat ve re
simli yazılan sporla alakadar 
olmıyanları bile kendisile meı
gul edecek mahiyettedir. İşte 
bazı serlavhalar : 
Bayrağa hürmet . Beleşten 

maç seyretmek . İkramiyeli 
müsabaka, hikaye, İşin alayı, 
Kadın tayyareciler, Yelkenler 
arasınd aki mücadele,k~rikatür. 

İLMİ EDEBİ 

HADİSE 
ili m, .an'at edcbİ) a t ıı;ar,e tes i pcrşem. 

bo ~unu çıktı. 

1 sPoR 1 ~[@]Kaplıca Banyo 

Lik maç_larında ® Zümrüt Yalova 
Galatasaray bugün Be- ® 
.k k @ tı taşa arşı oynamıya- KAPLICALARI 

cak mı ? ı f ı nd• '®1 Bir haftadan fazla kalacaklar için otel ve yemek iat arı 
Spor hareketlerimize gün veren ~ h f 1 8 . 1 · lSO 250 k H tnrU1 (i)I ususi tari e er. ır öğ e yemeğı - uruş. er 

cuma bu hafta da futbolde lstao· 
~ malümat için Yalova Kaplıcalar müdürlüiüne ve yahut 

İstanbul ikiociıini tayin edecek ~) · 
1
... bulda Seyrisefain müdüriyet kalemine müracaat. olan maçın icrasına imkan ven- ., 

yor. Galatasarayla Beıikta kar· <P> ~lil~~~~~j)J Telefon. B. O. 1745 {jj ~~fj~ 

~·
1

~:~~k::~.imin en mühim ve Mahhll§.t müdüriyetinden: 
heyecanlı karşılaşmalarından biri Kıymeti muhammenesi Ziraı 
olmıya namz~ttir. Lira K 327,77 

Fakat Galatasaray ıalı günü 4801 55 
1
e 

seyahate çıkacağı için, oyuncu- Cağaloğlunda Cezrikasım mahalleainde Türkocağı civarınd•bidl 
larınm sakatlanması ihtimalini Cağaloğlu caddesinde kain V aldesultan bina emini Elhaç ~br•bdil 
düşünerek maçın tehirini iıti· efendi mescidi arsası ve burada mevcut olan çeımenin yerı te t 
yor. Hatta bu huıuıta futbol edilmek şartile 24-5-930 tarihinden itibaren 28 gün müddetle ~ 
heyetine de müracaatta bulun- zayedeye konmuştur. Talip olanlar kıymeti mühammenenin ~ 
muştu. Fakat heyet Gala tasa- yedi buçuğu nisbetinde pey akçalarıle beraber müzayede dl 

· k olan 21-6-930 cumartesi günü İstanbul evkaf müdüriyeti binasO' rayin ileri sürdüğü mazeretı a-
bul etmiyerek talebi reddetmiştir. mahlulat kalemine müracaatları. / 

~~~~~~---~~--~----~~~~~---~ Bu vaziyete göre Galatasa-
raym maçı yapması lazim . 

Galatasarayın buna kartı sa
haya çıkmayıp hükmen mağlu
biyeti kabul edeceği veya orta
ikinci takımı çıkaracyğı söylen
mektedir. Halbuki aynı gün bu 
maçtan evvel fikistür mucibince 
ikinci takımın da Beşiktaş ikinci 
takımile maçı vardır. İkinci takı 
mın üstüste iki maç yapması 

J~ ıııııiyct sandığ·ı n1üdiirlüğüı1d~ı~~ 
Hacı Şükrü Beyin 11458 ikraz numaralı deyn senedi mucıbil'~ 

Emniyet sandığından istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sası ol' 
namına merhun bulunan Y enikapıda Çakırağa mahallesindc. l.> at' 
caddesinde eski 40 ve yenı 63 numaralı üstünde odayı havı bat". 
hava bir dükkanın tamamı vadesi hitamında müzayedeye çık d
larak icra kılman aleni müzayede neticesinde 270 lira bedi 
ile talibi üzerine takarrür etmiş ise demezkür bedel . b• j 
layıkmda görülmediğinden ihalesi on beş gün müddetle tehır e 

1
, 

miş ve 14 haziran 930 tarihine müsadif cumartesi günü ~ 
kararınm çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olan otf 
yevmi mezkurda saat on beşe kadar Sandık satış amirliğine oı 

kabil olmıyacağına göre Galata
sarayan ne suretle hareket ede, 
ceği merak edilmektedir. caat eylemeleri ilan olunur. ...../ 

Vaziyet bugün saha üzerinde 
iÖrülecektir. 

Bu maçtan evvel Istanbul 
Spor da Beyközla karşılaşacaktır. 

Şirketi Hayriyedenı . 
Şirketi Hayriye kahve ocakları müddeti temmuzun on i~i•~ 

münkazi olacağı ve yeniden müzayedesi bilicra haziranın ~~ 
perşembe günü kararı kat'i ita edileceği cihetle talip ol,Jol rif 
sekiz yüz lira depozito akçasını müstashiben heyeti teftişiye 

T'örel,veş geln1iyor 
Macaristan amatör şampiyonu 

Törek veş takımının takımlarımız
la dört maç yapmak Qzere şeh· 
rimiıe geleceğini yazmıştık Ga· 

latasarayın turneye çıkması üze
rine buradaki heyeti tertibiye 

setine müracaat eylemeleri. _/ 

t~ahndan maç adedi üçe ind~ 

-~·u~~-·································-··-····················· Seyrisefatn ~r:aöi~ .. ··;;·d ...... bir·a·der.iar···•apü.iiaii .. ü ._ _________ ,,,,,,_ 
rilmiş, ve keyfiyet Törekveşe 
bildirilmişti. Macarlar evvelkı gün 
gönderdikleri bir telgrafla Uç maç 

:.=~. Karadeniz Y. i\l crkez acentesi: Calatn Köprü bıı~ıı!I 
r: Bc.roıt'lu 2362. ..~ubc ncentc~ı ~1• 11 :: u " -ır jj Muntazam ve Lıı~~ po~lilSI i mud;re 1 lonı olundo 1 ıanbul z, 

için verilecek paranın kifayetsiz 

liğinden bahsederek gelmedik
lerini bildirmişlerdir. 

H İ N Ö N Ü vH~~[r:nı i! 
H ı> \Z \ I) günü akıamı P. 
ii f \ :.....ı r l, Sirkeci rıhtı- Ü 

1 
=I ı: 

)Mahkeme ve icra ıaAnıar ii mmdan hareketle ~onguldak, U 
i .. i İnebolu, Samsun, Ünıe, Or- ! 

ı~tc;1ıbul• 4 ÜllCİİ icra da.resi11dm : G T b r 
i.=.: du, iresun, ra zon ve !~ Süleymaniyede koğacılar cadde- f. 

sinde 3 No. lı hanede mukim ii Rize iskelelerine azimet ve 1: 
.k t -h hul Ham'd H H avdet edecektir. ı ame ga ı meç ı e . :: . . : 

Y f t tt. B · · t' . H Tafsilat ıçın Sırkecıde ü usu zze m eyın zımme ınız- :: l d ı: 

d b U l ti ~ b ld - :: Mesadet hanı a hn a acenta- 1; e eş y z ı ra ma u u o ugu :: ~ 

iddiasile istanbul mahkemei as- i~ hğma müracaat· f: 
l. d" d" .. h k k d · · d u Telefon: Istanbul 2134 .. 
ıye or uncu u u aıresın en •. ················a:ı:ı······ .. ···ı··-·ı··· .. ··-······ .. :: 

istihsal ettiği 25 - 3 - 930 tarih ==···7;;;;·~ı· 6 • ,;;~~··İ;~"j.~j;;~~·:···-·······--
ve 30 - 300 No. h haczı ihtiyatı Refiye hanım tarafından Ba· 
kararile, Saraçanebaşında Mimar kırköyUnde Kartaltepe cadde· 
ayas mahallesinde Sepetçiler . d R f' h h · d 

. N l b' sm e e ıye amm anesın e 
caddesınde 1 - 3 o. ı arsa ıs- k' Al' G r B l h' 
seniz haciz edilmiş ve hacizname- ?1ku ım 

1 
1 ab ıp ey da ey me 

. h 1. . ı ame o unan oşanma avasınm nin ıkametgahmızın meç u ıyetı 
hascbiJe ilanen tebliği tekarrUr 8·5-930 tarihli celsei tahkikatın-
eylemiş olduğundan keyfiyet ma· da gazetelerle vuku bulan teb
liımunuz olmak ve hacizname ligata rağmen icabet etmediği· 
tebliği makamına kaim olmak ntıden hakkınızda usulü hukuki
üıere ilin olunur. (276-f42) yenin maddei mahsusasına tev-

lstallbu! birinri t.caret malı/um~ fikan gıyap kerara verilerek tah-
sinde.n : kikat 19 haziran 930 tarihine 

lı Bankaaına merhun olup sa- müsadif perşembe günii saat 14 
tılmasına mahkemece karar ve- de tayin kılınmış olduğundan 
rilen 398 adet Adapazarı Ah- müddeti kanunisi zarfından iti-
şap ve Demir malzeme imalat- raz ve yevmi mezkurda tahkikat 
hanesi hisse senedatınm iştira- hakimi huzurunda isbah vücut 
sına talip olanlann 4 haıiran etmediğiniz takdirde bilcümle 
930 çarşamba günü saat 10,30 vakıah kabul ve ikrar etmiş ad-
da İş Bankası hukuk müşavir· dolunacağınız kanunu mezkiirun 
liiinde haıır bulunmaları lüzu- sarahatinden olmakla ilanen teb-
mu ilin olunur. (54-276) liğ olunuz. (276·5~ 

Trabzon birinci rostası ,_ 
( İ Z M 1 R ) vapuru 2 Haıir tf 

Pazartesi 12 de . G•~ıı. 
rıhtımından hareketle foeb ol' 
Samsun, Gireson, Trabı ,e 
Rizeye. gidecek ve Sürıll' 
Trabzon, Tirebolu, Gire~ 
Ordu, Ünye, Samsun, ine el' 
Zonguldağa uğrıyarak g 
cektir. ı,J 

Hareket günü yük k• 
olunmaz . 

ın· aiya ~osta>ı 1 
( ANAF ARTA ) vapur~,t' 

Haziran Pazar 10 da G•ıı-il'' 
rıhtımından hareketle tı f et' 
Küllük, Bodrum, Rados' ·d' 
biye, Finike, Antalyaya ~ )ıe' 
cek ve dönüşte mezkur ~,r 
lelerle birlikte Dalyan, (;eli' 
maris, Sakız, Çanakkale, 1ıtlf· 
boluya uğrıyarak gelece ,, 
Yalova Kaplı' 

larında l 
h.'irolık llcküinz ma/1(1 .v 

1 (1•' 
·Yalova kaphc~ 3. ,tJ 

da ih\n koyn1ak ıs!;1if1i 
nıüessesatın n~a.h . te'" 
intihap ve şeraıtıll~ ID' 
b. k .. re ) 9 
ıt etine uze 1~ .. 

yada Kaplıcalar' ~]~( 
lürlüğüne n1üracafl 



( 

Emniyet Sandığı mü
dürlüğünden: 

ı\ 1 iicevl1erat satL) ilaı1ı 

llcraz No. Merhunabn cins ve nev'ile miktan Borçlul.ann 
ismı 

178651 

181636 
181990 
1829; 0 
185627 

189261 
190 
211 

1067 
1316 

1758 
2221 
3157 
3293 
altın 

4821 
6106 
6230 
7275 
7570 
8009 
8155 
8558 

1 8687 
ll 8723 

8747 
9183 
9254 
9417 

9721 
9727 
9844 
9~19 

10046 
10016 
10061 
100?4 
10o76 
10113 

1 roza yUrek iğne bir roza yüzük l roıa bilezik 1 
elmaslı saat ( dört taş noksan } 1 altın saat ve 1 
altın kordon 1 altın köstek (25) dirhem Hamdi B. 
l roza pantantif. Lütfiye H. 

2 ·· ·· k Lütfiye H. roza yuıu . . 
ı roza eJ 2 pırlanta tektaş kıravat iğne.si Ahmet Sabrı B. 

1 altın saat 1 altın kordon ( sürgüsü elmaslı ) 
48 dirhem. Ali Hikmet B. 
t roza madalyon maa kolye üç roza yüzük Lfıtfiye H. 

l çift pırlantalı küpe. Saime H, 
ı altın bilezik saati. · Saime H. 
1 altın köstek. Nadire H. 
1 pırlantalı ağraf 1 altın mineli zarf 1 pırlan-
talı saat maakordon fiyango iğne 1 pırlantalı 
yüzük ( aJtı taşı noksan ) 1 pırlantalı bilezik 1 

lbrahim Ethem B. roza iğne 
] altın kordon 15,5 dirhem 
1 roza tek taş yüzük bir gümüş kemer 

Abdülaziz B. 
Esedullah B. 

1 roza yürek iğne Fahriye H. 
1 altın saat bir altın kordon bir albn köstek 

madalya 36 dirhem Fatma Zehra H. 

1 çift roza küpe iki roza kelebek iğne Hatçe Leman H. 

1 ı oza gerdanlık 
2 altın saat 

Habibe Hasene H. 
Fatma Bedriye H. 

l çift roza küpe Seher H. 
1 ro:ıa marka yüzük Nuritap H. 
1 çift roza küpe bir roza yüzük Şerife H. 
1 çift roza gül küpe Ayşe Huriye H. 

1 roza arma iğne bir pırlantalı saat (kolu yok) Nüzhet H. 
1 pırlantalı yüzük F el s Şada B. 
1 pırlantalı dal iğne Ali Ef. 

1 t(\ZB pat yüzük Seher H. 
1 roza markiz yüzük Şerife H. 

1 roza iine 
1 altm yüıük 1 çift altın incili 

a:tın incili maşallah 

F' eleks Şadan B. 
küpe 1 

1 altın saat 1 altın kordon 18 dirhem 
1 pırlantalı gerdanlık 
1 pırlantalı iğne ( iki taşı noksan 1 taşı kağıda 

Hanife H. 
Reşat B. 
Fuat B. 

sarılı Zeliha H. 

1 çift pırlanta tektaş küpf Azize H. 

1 elmaslı saat 1 roza iğne Nebihe H. 

1 pırlanta tek taş yüzük Emine Nesibe H. 

1 roza markiz yüzük 1 roza tektaş yüzük 1 
roza yürek yilzük 1 altın saat maakordon 16,5 
dirhem Mm. Anna 
1 pırlanta madalyon 1 altın çalar saat 1 altın saat 

bir elmaslı bilezik saati 1 pırlantalı yüzük 1 çift 

altın lilezik 1 pırlantala kıravat iğnesi 1 elmaslı 
kalem Fatma Müzeyyen H. 
1 roza yüzük ortası sırça Raik B. 
1 pırlantalı yüzük 1 roza yüzük Şerife H. 

1 çift roza küpe 1 çift roza yüzük iki altın halka Hidayet H. 
1 roza ay iğne Hamdi B. 
1 altın çalar saat saat Ali Rifat B. 
l çift pırJanlah küpe 1 pırlantah yüzük 
roza kol dilğmesi takımı 

l 
Büyük 
8 inci tertip 

11 Haziran 
1<,ıidcler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, 

Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

lJüyük ikranıiye 50,000 
numaralar tekrar dolaba 

10114 
10152 

10158 
10288 
10421 

10524 
10573 

10588 
10751 
10814 

10994 

11019 

11029 

11047 
11051 

11061 
11102 
11116 
11117 
11230 

11302 
11305 
11318 
11342 
11349 
11364 
11421 

11648 
11762 
11825 
11839 
11849 

:\Jahmut paşada İ 
KLirkçü hanın· 1 
da ~eni açılan ı 
. andaliyc fahri- 1 
k:ıc:ında ycıli 

\ cı \ \'Tlıpa mo· 
deli en şık sağ· 

lı.m ' e inanıl· 
mı' ne.ık derecede t cuz and:ılin lcr bıı

lundujtıınu muhtefcın 1-all\ımıt.ın nazarı 
dıkt..atınc arıeyler11. \'orörı· Sam rc.yl"f ı 

Zehra H. 
Nihat B. 

---

Aldığımız mektuptur! 

Tamam üç ı:enclik bir emek ve vuz 
bin lıra masrafla Yakacık \Ollannın ~a 
pı1dığı maltlmdur. Bugün bu )Ollar h:ırap 

olmnğa başlamıştır. işte hiklh ı B:ıl,ır· 
koy cıvnrında tuğla 'e çimento upm:ıl 
uzerc bir ~ırkct tec:c:kku fer. şiıket o 
~'ardaki toprağm çuruk o du~unu gorur. 
l clılşn du;;cr . .:\ihayct Yak:ıcıktaki m.ı· 

dcnlcr me\ k ii ndc bulunan toprağı l.c,. 
fedcr. Bundan çürük toprağa bir mikt:ır 
kanştırınc;ı mesele hallcdilı\·or. iha, et 
Yakacık beledi) esine müraca:ırlc , c işin 
iç rnıunu SO\lemi)crck "çanak çomlck 
'npac:ığız,, dı\ c on senehği 1çin ikı 

bin lirau pa1.arlık ederler, t:ışımağa b:ış 

larfar. l fılbuki l:amyonlnrı beş bin kilo 
tnşıdığı na gore yollar bozulmağa, J\nrtal
da lağımlar çokmeğe başlıyor. Şirket, 

yollar bozulur~:ı tamir etmek için on b n 
liralık teminat \'ermiştir. Fakat ) ollar bo
zulduktan ve tam :ıyfiye mevsiminde 

halk J:ığ yoJJarındnn geçme) e mecbur 
oldukuın sonra neye yarar ? B:ıhusu 
şirketin kamyonları !istik değil, demır 
tekerlekli dır. 

Bu işin düzclmcsl için kam)·onlnnn 
"açmalar,. tabir edilen yerden geçmesi 

şartur Bundan başka Yakacık belediyesi 
bir iki bin lira için zengin madenlerini 

elden çıkarmamalı. Şirket büyük istifa
desine muknbil madenlerin h:ıkkını ver
melidir. 

Hükftmctin dikkatini cclbederlz 

Gelecek seyyahlar 
2 Haziranda 1stanbula 170 

Fransız seyyahı ile birlikte Je
neral Guro ve sefir Kont dö 

Şambrön cenaplan gelecekler
dir. 

lnkilAp tiyatrosu temsilled 

Şchzadebaşı Millet tiyatrosunda 30 m:ı:rı: 
cuma gündüz ( CA~AVAR l milli faca 
3 perde ( TAYYARE PlY ANKO C / 
komedi 1 perde, akşa~ ( 1\ILJBIK ) 

vod,•il 3 Perde 

29 Mayıs 930 

Borsalar 
KAmb :yo 

1 lngillz lirası Kr. 
.. T.L. mukabili Oolır .. . Frank 

r.ırct .. • 8clgı 
• . Drahmi 

1s. ~·rank .. • l.cvı .. . Flori• 
lturon .. • Slllnr .. • Pczeta 
Marlı: 

Zloti 
Pengö 

i o J.ey Kuru, 
ı Turt llruı Dinar 
• Çcn•oncç Kuruş 

Nukut 

ı lstcrlln (laglllı) 
ı Dolar (Amerika) 

lO Frıınlı: [flransız' 
?O IJrı: t [ lıalya 
o Frank llelçtb} 

20 Drahmi \'ıınanJ 

lO Frank f f5\'fçrcl 
:;o l.e\'I Rulı:ar J 

ı l•''orln [ 1 c::lcn cnk 
W l\urorı Ç'ctoslo\at 
ı ~ııın A \ııstıma] 

ı Peıcta (l(panyıj 
ı Rııvşmaot.4ılmaa\n 

ı Zlotl l chı tno 1 
ı Pcngo la~ar tan 

ıo 1 C\' !ton ırı,·a 
10 Dinar 'uı:n lov\a 

ı (c' onc, ~ c\'\ et 1 
.4ıltıa 

:\lccldlvc 
l~nnı ııo 

Açddı Kspllndı 

l J7 

1ı ıs 

31 ... 

•4, :'lo 

<..ar el ve 1.ahı rt. 

D r. A. K Ut 1• e 1 ıi!--"'_·'_'"_' _1 .. •c-• ... •t't_""_·_··_··_'"~tl-.-bl-un-:o·u_m_•ıı_t··-"11 rıır111 ' t'111n ''frlhuftth 

\ lıı. • 1 

Mııa) cn"'hane ve teda\'li rlcktriJ.ı 1 Aun\ A•11arı h.. p ı.:. ,. 
lahor:>tU\ arı. l\ıırako~ Topçular ı·addc.:'i 34 

10 17 13 5 

11 1:> 11 ]5 

VAKiT 
Tabı işler n izi \'apar. 

(, H\ Hl 

"'"', ıı 
l\lı il 

t ~ ı \ a 
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1 
Gueteye g«ınderfJecet mektı:pların üzerine idare içinse (İdare) yuıya 

alt K ( Yuı) l~aretl konulmalıdır. 
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MATBAA VE lDARFHANE: 
tsT AN1UJ'L. Babıali, Ankara caddesinde •VA KlT ymDt1 • 

Tel. ı970 (tdare)t971 ıTazı)t20'2 (it.itap! Tetrra.f: Vakit. posu tstd• ' lfJ 

HAŞARATI ÖLDÜRENLER ARASINDA 

Flida ve pompasıdaima birinciliği kazanmıştır 
FLIDA daha müessir daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Biltnn devair ve :nilesseıat FLİDA istimal eder. HASAN ecza deposunda. • • • 

----···-··-·------··---------· ----------·-------------------·· Emvali metruke müdürlüğünden: k VA K 1 T ııı 
Satılık .. dü~kan ve ayrıca Devlet Demiryolları ilanları LKü~~~~~l~ 

d tik kan ha VaSl Bilecik deposunda k6milr tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla : .. ••••••Ta rlfe ..... ••': 
münakaaası 16-6-30 pazartesi ....nntı aaat 16,30 da Ankarada Dev- •. 1 Defalık tunış ~ •,' Boğaziçinde Yeni mahallede Pazarbaşı caddesinde 104-57 nu- ... ~ 

maralı dUkkiu ile 106 numaralı dükkan havasının bedeli dört tak- let Demiryollan İdaresinde yapılacakbr. i 2 " • d§ : 

sitte ödenmek üzere 600 lira bedeli muhammen ile 8-6-930 tari- iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muvakkat teminatla- : !I • • 1~ i 
bine mllsadif pazar günQ saat 14 de bilmüzayede ihaleleri mukar- nnı ayni gfbıde saat 16 ya kadar milnakaaa komisyonu kitipliğine : 4 • • S 
rerdir. Taliplerin °1

0
7,50 teminat makbuzlarile İstanbul Milli emlak vermeleri lizımdır. "' • ihilvaç ktılmavın-} 

: cava kadar ( azaml i tOI 
müdüriyetine müracaat eylemeleri. Talipler münakua prlnamelerini bir lira mukabilinde idare- : 10 defa) il&. edil-
Eın Jak ve E)ıtam bankası lstanbul nin Ankara ve Haydarpaşa vemelerinden v~ Bilecik istasyon mü- : mek '/Jzere maJUa 

dürlüğünden tedarik edebilirler. : AbonelerimJzin her Uç ayhll rl' 
şubesinden: .. * • : bir defası meccanen! 

Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla sabn alınacağından talip- : 4 satırı ıeçen ııtııtınn fazlı ,_,. 

Satılık Emla.,,. k l : için şer kuruş ummolunar. .J 
erin 2-6-30 purtelİ gilnü aaat 9 dan 11 112 kadar ııbab vücut ••••••• .. • ••••••• .. •••• 

etmeleri ve fiat vermeleri illn olunur. Kiralık _ Satı~ TAKSİTLE: 
Esas No. Mevki ve nevi 

Satılık arsa - Arşını !.~ 
Beyazıt harik mahallinde imanı 1 
mı sırasında set üzerinde JO No.:,,,, 

Teminat 30 pus Ray teaviyeai için oluklu kalın dit eğe 10 pu. _ 
2 adet Tenekeci delik makası 

78 Kandillide Mezarlık Sok. 23 No. lı 36 112 
dönüm arazi 

65 lira 2 ,, Dnz tenekeci makası (aol-) 200 m-m 
1 ,, Mtiaavi Mengene 100 m-m 

213 

215 

216 

Kandillide mektep hammoğlu Sok. 25/14 
numarab 49 1/2 dönüm arazi 
Kandilli Mezarlık Sok. 26 No. 50 dönüm . 
arazı 

Kandilli Mezarlık Sok. 27 No. 70 1 2 
dqpüm arazi 

PAZARLIKLA: 

100 " 

100 " 

200 ., 

220 " 203 Yedikule Fatih Sultanmehmet mahallesi 
Salhane çıkmazı 20/1 No. lı arsa 

Ballda evsafı muharrer emlak aleni müzayede ile ve sekiz 
taksitle sablacağmdan taliplerin 5/6/930 perşembe günü saat 16 da 

• tubemize müracaatlan ilin olunur. 

· Yol iı1şaati ınünakasa ı 
Artvin vilayetinden 

505289 lira olan 35,840 kilometre tulindeki 1 lopa · Borçka yollarının tes' iyei 
turabiye imalatı sınAİ} e \'e şose inşaatı kapalı zarf u~u!ile münakaşaya konulmuştur. 
Münaka~a 28 Haziran 930 Cumartesi giinü saat 15 de Art\'İn YilAyerinde yapıla

caktır. l\lünakaı;aya iştir~k edenlerin teklif mektuplarım 'c mu,·akkat teminatlannı 

' lıliklere \ermeleri IAzımdır. Talıpler münakasa şartnamelerini .Amin, Rize, lstan-
1 ul. lzmir başmühendisliklerinden ve Ankarada umum müduı lü~unden istihsal ede· 

ler. Daha fazla malQmat istihsali 'c mahalli tetkikat icrası için Amin baş mü· 
c1il!:fne müracaat edilmesi !Azımdır. 

T. T. Levazım ve 
Mebani müdürlüğünden: 

Adalar denwle Marmaradaki kabloların tamir ve toplanmasında 
kullanılmak üzere bir vapurla bir arap mavnasının istican kapalı 

zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 
4 haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taUplerin bu 

baırtaki ıeraiti anlamak için timdiden, teminat ve teklifnamelerini 
ihtiva edecek kapalı zarflan tevdi için de mezkur tari:ıe müsadif 
çal'f&mba gtınll saat 14 te Yeni Poıtanede mübayaat komisyonuna 
mllracaatları. 

Tahlisiye U. müdürlüğünden: 
Rumelı tahlisiye mıntakası merkezi olan Kumköy (Kilyos) mevki

indeki tahlisiye mebanisile iskeleye kadar olan yolun Arnavut kal· 
dınm şeklinde yeniden inşası kapalı zarf usulile münakasaya vaze
dilmiştir. Bedeli keşfi 16848 liradan ibaret olan mezkur yolun iha
lesi 18 haziran 930 çarşamba gilnü tam saat 14 te icra kıhnaca
ğından taliplerin ıartname ve keşifnameleri görmek üzt:re 17 ha· 
ziran 930 akşamına kadar Galatada rıhtım caddesindeki idard 
merkeziycye miiracaatları. 

200 çadır münakasası 
Ankara Nafia baş mühendisliğinden: 
10 adet iki direkli memurin ve 190 adet 21 dilimli mahruti 

çadır kapalı zarfla münakasaya konduğu halde talip zuhur etme· 
diğinden mOddeti mllnakasa ve ihale 15 haziran 930 tarihine mü· 
sadif pazar günllne kadar temdit edilmiştir. Teminat mektubu veya 
depozito 1000 liradır. Talipler Ankara ve latanbul baı mühendis 
liklerindeki ıartnameyi tetkik ederek teklif ve teminat mektup
lannı 1evmi ihalede saat on dörtte Ankara encümeni daimi riya· 
setine yetiıtirmeleri ve zamanında yetitmiyen mektup kabul edil· 
miyeceji ilin olunur. 

1 ,, Trança (balta ap) krokisi gibi 
6 ,. Perçin zımbası (ö m· m) (10 m-m) (12 m-m) 
1 ,. Teıviyeçi için iki yilzlü taksimatlı kalın cetvel2000x10x60 

35 ,, Mahruti çadır (yerli) 
800 kg Madeni katran (yerli) 

4 adet Dizel mot6rlü teferrüatindan dizel jeneratörü (termo
metresi numunesi gibi) 

200 kg Sigatif (5 kiloluk tenekelerde) 
400 adet Dosya için bezli zarf (numune gibi) 

0,500 kg Klor tütya 
6 adet İrigatör lastiği 

25 M3 Ambalaj tahtası (l vagon) 
1 ac1et KIUfU• ~tal komple tB&y&k) maa bakkiye 
4 " V orian çartaft 2,SOXl,50 (yerli) 
1 ,, Döküm pirometreıi 
2 " Kesme ıalomo Nc-. SS 

12 ,, ,, ,, memesi 30 m-m 

12 " .. " " 60 " 
12 " " " " 100 " 
12 " " ,, " 200 " 

1 ,, Kurşun pensi (büyük) 
500 ,, Karpit 

9 adet Türkçe çinko kalıp 
1 adet Cıvalı kontrol manometreai 20 atmosfer 

300 • Kömür küfesi (yerli) 
37 ,. Büyük yastık yllzü (yerli) 
3 ,. Bahçe kanepesi (yerli) 

200 • Kazma sapı (yerli) beyzi 
1 ,. T azyıklı fıltre 1 bujili 

100 m Bez hortum 68 m-m 
15,45 m Transmisyon kayişi tek kat 100 m-m 

800 ad~t Limba fİşeai tablo (1-3-5-6. No. 
200 kg Kösele (yerli) 
500 kalıp Beyaz sabun (yerli) 

1 adet Abanoz kenarlı gönye 25°X 45° 
1 • " • n 20°x60° 
1 ,. ,, ,. ,, 30° X 6o0 

2 takım Fransızca çinko kalıp 
1 adet Tarihli damğa 
2 ,. Lastik damga 

50 • Çekme demir gaz borusu somunu 

150 " " " " " " 
50 " " " " " 
50 ,, ,, ,, ., ,, manıonü 

50 " ., " " " " 
50 " " " " " " 

1-2 plU 
1 

" 1 1-2 
" 1-2 " 

1 .. 
1 1-2 " 

500 kg Adi alçı (yerli) 
50 adet Bakır çenberli yağlı boya fırçası yuvarlak domuz kılı 15-404 

50 . " ,. " " " " " " .. 10-404 
20 m Bez hortum 50 m-m 

100 adet San klğıth çizgisiz mektep defteri 
6 ,, Yastık yüzü (yerli) küçilk 

200 kg Galvanize çelik kablo 2 m•m 
5 ,, Prinç tel 7 m-m 
s ,, " " 8 " 
6 adet Büyük bq yutığı (yerli) 
1 ., Kumaf maaa örtüail (yerli) 
2 ,, Sofra örtiitü (yerli) 
6 ,, Peçete ,, 
Saat 11 1-2 den aonra fiyat kabul edilmez izahat almak iati

yenler cumartesi, pazar gtınleri mubayaa kısmına milracaat etmeli
dirler. Pazarlığa arzolunan malzemeden yerli olan aksam için itti· 
rak eden taliplerin nümunelelerini beraber getirmeleri nümuneaiz 
YUku bulacak teldifabn kabul edilmeyeceji ilin ohmur. 

satılıktır. Bcvazıtta Anadolu lokali 
Omer beye • müracaat. _/ 

Satım 
Yan makinesi - Ko~ 

Rcmington markalı Turkçe. ~ 
klAvycli . idarede J l numaraya ~ 

Muhtelif 
Memur aranıyor - oı.-ur ~ 

ve kefil gösterebilir bir . depo rn~...J 
ihtiyacımız \ardır. Talıplcrin G',J 
mumhane caddesınde Muradl\·e 
numaraya müracaatları. ~ 

Matmazel Anjel - M•~ 
enieksiyon mütehassısı. Taksim f 
Fınn sokak 'o. 10 .A., 

istan~uı altıncı no~rtil~ 
Memaliki tarkiye Fran~ ".J 

kası tarafından Galatada ~ 
hanında mukim Yusuf 1 
Efendiye tebliği istenildi J 
618 , 69 dolaran ademi ~ 
ve terettüp edecek zararı~ 
ve güzeşte ve vaki ma~ ;,/... 
tazminat talebine miltedaif' :J 
nan üç nüshadan ibaret ~ 
tonamelerden bir nüs~all 'I_; 
tabına gönderilmi§ iae de ~ 
kur adreste bulunmadığı ~ 
ikametgahı yapılan t~b ~ 
rağmen öğrenilemediği / 
memurumuzun tabkikabnd" ~ 

• laşılmıt olmasına ve .,...,....~ 
talebine binaen 25 111•~ 
tarih ve 6407 - 1842 ~ 
protestonamenin tebliğ . b'., 
na kaim olmak üzere if ;,' 
tanzim ve neıredilıne':; 
rv akıt) gazetesine gand 

29 mayıs 1930 ~ 
Jstanbul aıaııct ~ 

Qalp biti 

Bilso~Uilütiü ::~;f 
mUteha!!9'~~;i 

Vc.1.uat~ 
mayeliehane: Tlirbe nıah1 111 t6~ 

No. to Telefon ~ 

Ma ul müdür: R;,oı 


