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1 Cocuk sayıf ası 
Takdir varakası kazanan kari-
lerimizin isimlerini derce 4üncü 

sayzfadıı devam ediyoruz ! 

Bütçeye iktıısat pıro~ıramıı . için tahsisat kondu 
Gazi çifliğinin yıldönümü 

Bugün hususi merasimle 
tes'it edilecek 

Çiftliğin umumi faaliyeti hakkında güzel 
bir eser hazırlandı 

\lızi c;iftllQinde müdüriyet binesı 
4nkara, 4 (Telefon) - Gazi çihliğinin kuruluş yıldöniimll 

~ıebetile yann i>ğleden sonra çiftlikte merasim yapılacak 
~•etlilere çiftliğin ıimdiye kadarki f~aliyetini gösterir güzel birer 

--..!:P verilecek, ayran ikram edilecektir. 

• 

~~~~~~~~Ları 
~nkara.daki müzake
relerin ilk neticeleri 
11)'uşuıan noktalar içinde tenzilat 

A k meselesi de vardır 
~ n ~ra, 4 (Telefon) - Maliye vekili ile Dayinler vekilleri temas
~n~ Ugtin de devam ettiler. Yeni itilaf noktalan içinde 
,/ a~ınızın miktanndan tenzilat yapılması mevcuttur. 
ekıller M. Rit isminde bir Maliyeciyi çağıracaklardır. Bun
~ ~ak~at Türkiyenin düyunu umumiyeyi tediyesi hususundaki 
S. iktıdannm derecesini ölçmektir. Mütehassıs tetkikatından 
\ "_ereceği rapora göre hilkfımet ile dayinler arasında yeni 
~ah mukavele yapılacak, bunda Diiyunu umumiyenin yeni 
~ • ·~ plinı teabit olunacak, icap ederse Türkiye için harici 
'~~~ meselesi ondan sonra konuıulacaktır. Her halde hazi
~ ıtibaren tediyesi llzım taksitler bu sene için tecil edil
~l Fırka gnıpunun salı günkü içtimaında Bqvekil, bu 
~•rda vanlan neticeler hakkında beyanatta hulunacaktır. 

Bayıranı üstü ... 

8'?yazıt, Beıiktaı gibi yerlerde 
tek tük sürülerle kurban aatıl
mıya bqlanmışbr. Fakat umu
miyetle kurban geçen aeneye na
zaran az olup fiatlar da yüksek
tir. Vasati bir koyun ancak 
16-17 bira arasındadır. 

istifa haberi ·-Resmen tekzip ediliyor 
Ankara, 4 (Telefon) - Ad

liye vekilinin istifası hakkındaki 
neşriyab asılsızdır. 

Venizelos diyor ~i: 
Harbin verdiği neticeden sonr 
Rumları sinemizde topladık 

Anadolu üzerinde hiç bir 
emelimiz yokttir! 

Atina, 4 ( Anek ) - M. Venizelos Şikagoda münteşir Deyli 
==4~_=

4
~~=~==~==~==~=~==~==== N~run~~hl~ebeyana~da 

~eneı11~ k hol"" ;a Yunanistanm sulhperverane si-
"'3 '-ILll. yasetini izah ile Balkan devlet-

Ankara, 4 (A.A) - Adliye ve
kili Mahmut Esat beyin istif asını 
Başvekil ismet Pı. Hz. ne tak
dim ettikleri hakkında Yarın 
gazetesinde intiıar eden haberi 
tekzibe Anadolu Ajansı mezun
dur. 

• 
Ihsan Şerif Beyin bu f eylzli yıldönümü 
_dün sıece E. M. mektebinde tes'it edildi 

lerile itilif taraftarı olduğunu 
söylemiş ve Sırbistanla aktedi
len itilih ve muallik mesele
leri hal için elyevm Bulgaristan
la Yunanistan arasında cereyan 
eden müzakeratı mi.sal olarak 
göstermiftir. 

M. V enizelos Türk - Yunanis
tan münaaebatıpa da temas e
derek demiıtir ki : 

"-Tnrkiye ile mevcut ihtilifat 
emlake mDtaalik olup siyasi bir 
mahiyeti haiz değildir. Yunanis
tan Türkiyeye karşı da diğer 
devletlere takip ettiği sulhper
verane siyaseti takip etmek ni
yetindedir . 

Harbin verdiği neticeden ve 
aktedilen muabedelerden sonra 
Yunanistan Rum ahalisini sinesin
de topladığı Anadolu üzerinde 
artık hiç bir emel beslemiyor. 

E. M. meltteb/nde dOn eue~i müsamerede 

Hükdmet mütecanis halkının 
kuvvetlenmesine çalışacak ve 
muhacirleri de nafıa ve iktısadi 
işlerde kullanacaktır .• , 

Erkek muallim ınektebi tarih 
muallimi Ihsan Şerif bey hoca
lığa intisabının 44 Gncü yıld&
nilmilnü idrak etmiştir. Bu mn
nasebetle dtın gece mektepte 
bir müsamere verilmittir. 

'4ektebin konferans salonunu 
dolduran talebe tarafından ba
ba diye sevilen ve yadedilen 
kıymetli muallime bir buket ve
rilmiı, kendisi hararetle tebrik 
edilmiıtir. Talebeden bir genç, 
Ihsan Şerif Beyin hayatı ve eser
leri hakkında söz söylemiş, bir 
perdelik bir piyes temsil edil
miş, monoloğ ve mektep ıarkı
lan söylenmiştir. İhsan Şerif 8. 
1866 seneıinde fstanbulda doğ
muıtur. Altmıt dört yqındadır. 

44 senedir tedris hayatında 
~olunmaktadır. ilk muallimliği 
lıtanbulda Nilmunei terakki 
mektebindedir. Bir aralık Ap
tülhamit zamanında Urfaya nef
yedllmiı, meşrutiyetin ilanını 
müteakip Urfada idadi mildür
ltığtlne tayin edilmişh. 

Bilahare lstanbulda darOlmu
allimin müdür muavinliğine ve 
tarih muallimliğine terfian tayin 
edilmiıtir. 44 senedir memle
kete birçok kıymetli gençler 
yetiştiren İhsan Şerif Beye uzun 
6mtlr dileriz. 

Tıp fakültesinde bir tayin 
Ankara. 4 (Telefon) - Da

rillfilnun Tıp fakültesinde miln
hal mebadii dahiliye müderris
liğine Lozan :la yedi l!nedenberi 
icrayi aana't eden doktor Kazım 
Eaat Bey tavin edildi. 

[ X işaretli zat Ihsan Şerif Beydir J 
= 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACA<iıZ ? 
Bunlar umuru muazzama 
oğlum .. Umuru muazzama 

Millette ohuma6a luırıı g6rulen l.!kavdi 
dBçar oldu~u~uz mu~ibetlerin netice~idir 

Şair ve müderris Ali Ekrem beyin fikirleri: ı 
Namık Kemal zade Ali E~rem - F •.k,a~ acele ise derhal da 

Beyfendi; Darülfünun "Şerhi mll konuıabılinz... . 
tun .. mllderrisi. . .. . . - Teıe~kur ederım .efendim. 

Üstadı edebıyat muderrısı - Estağfurullah.. Şımdi sor 
odaıımn kapı- bakalım birinci 
ıında buldum, sualini? 
çıkıyordu. Rica- - Bugünkü 
larımla beraber okumak vazi -
anket mevz.uu
nu da söyle
yince yeıil göz
lerinde hayretle 
karışık bir ebem• 
n iyelle kat -
larını çattı: 

yetimizi nasıl 

buluyorsunuz? 

- Oo ... bun
lar umuru mu
azzamadan oğ
lum, bunlar u
munı muazza
madanl Bunlara 
derhal nasıl ce- Milderrl$ Rll Ekrem B. 

- Benim iti
kadkmca dün
künden daha 
fena değildir. 

Esasen millette 
okumağa karşı 
lakaydi vardır. 

Bu da düçar 
olduğumuz bir 
çok musibetle
rin neticesidir. 
Bakm size bir 
misal söyliyevap verilir, dü-

şünülür, taşınılır da sonra konu· 
şulur, dedi. Maahaza yüzümdeki 
muammayı belli belirsiz farketmit 
olacak ki seri bir intikal ile: 

yeyim. Vaktile pederimin külli
yatını bastırıyordum. her cüzün
den dört beş bin nusha sablı
yordu, derken efendim, Tarab-
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lusgarp hadiıeıi çıktı, dört bin 
yerine 400 satmağa başladık .. 

Benim itikadımca bizce mü
talaa bir ihtiyaç devresine Yar
mamıştır. Olsa olsa bir eğlen
cedir Eğlence için de insan ra
hat etmeli, endişeye duçar ol
mamalı değil mi ya?. Halk 
Tırablus hadisesinden sonra bir
birini müteakıp endişeden en
dişeye, sıkıntıdan sıkıntıya du
çar oldu, okumamak devreai 
başladı. Okumamak tedrici bir 
sukut halindedir.. Ha.. Şunu da 
unutmayalım; istipdat da oku
mak ihtiyacım baltalamıştı. Hem 

~ VAKiT ın TILCıaA.•veTILIPO~ 1 3000 l!ra yerine 
il@. §§~~~~~~~~~~~~~AamaLE~I~ 1 2~00Jiramı verroek 

M. Valko 
Atinada müzakereler

. de bulunuyor 
Atina, 4 (A.A.) - Macar Ha

riciye nazu ı M. V alko ile M. 
Venizcloı ve M. Mihalikupolos 
umumi mahiyeti haiz meseleler 
ve bilbaua her ikı memleketin 
ziraat ve sanayi sahalarındaki 
vaziyeti hakkında g6rlitmüıler
dir. 

o kadar baltaladı ki kitap çık- Hindiatende 
maz oldu. Okunacısk kitap kal-

Siml:ı. 3 ( A. A. ) -- Simlılda çıkan 
mayınca okuma ihtiyacı olur ye' mi gazetelerden biri çıkardığı bir 
mu? Asari edebiye de. ona göre fc, kalı\dc nüshada Peşa\ er mıntakasında 
fena idi. Bu böyle on beş yirmi ve hududun şimali garbLinde bulunan 
sene devametti. Bu böyle.. e ) aletlerde fitne 'e fesat tertip etmek 

Fakat sonra •'Serveti Funun,, m:ıksadilc yapılacak içtirnaların meni 
edebiy.ıb başladı, okumak ihtı- hakkındaki kanunun tatbik mevkiine kon-

f Juğunu haber \'eriyor. 
yacı biraz azlalaşır gibi oldu. 1\all..üta, 3 (ı\. A.) Ahali bu akşam 
T ercümcler de güzelleıti. Edebi hir içtima ~ apmak i ... temiştir. Zabıta. bu 
eserler tercüme edildi. Sonra toplanmanın kanuna muga~ ir oldutunu 
gene istipdat o edebiyatı kırdı bildirmiş 'c halka da~ılmasını teklif et
durdurdu. miştir. Fakat ahali bu emre riayet etme-

Bahis gittikce heyecanlı bir diğinden poli::lerin hücumuna maruz kal-
ını, tır. Birkaç kişi yaralanmış. beş kişi de 

genişlij'e giriyordu, paltosu ve te\'kif olunmuştur. 
şapkasıyla oturan üstat yerinden lapenyede telebe grevi 
kalkarak paltosunu ıapkasını .Madrit. 3 ( ."'ı..A.)- M. Unanuno'nun 
çıkardı ve cıgarasını tazeledik- Madrite gelmesi Uzerine bazı hadiseler 
ten sonra devam etti: olmuştur. Ali mektepler talebesinin bir 

- Meşrutiyet nmanına ge- günlük bir grev yıpmata karar \'erdik-
leri ıöylenlyor. Ru talebe meL:tep bina

lince bu devirde de bir anarii- lan etrafında birçok sivil polislerin do-
dir başladı. Anarti bilhassa taştığını gördüklerinden şiddetli itiraı \'C 

mekteplerde kendini göıterdi. nümayişlerde bulunmuşlardır. Zabıta 11-
Eıkilere hücum ettiler, ne kadar zım gelen tedbirleri almış ,·e sük6nu ia
heykeli san'at varsa yıkmak de etmiştir, 
istediler t yenilik bir put oldu. Meoır herioiye nezırı 
Ve herkes etrafına toplanıp Atina, 3 ( A.A. ) - Macar hariciye 

nazırı M. Walko Atinıya gelmiştir. ~re-
perestişe başladı. fine başvekil bir ziyafet vermiştir. Bir anarşi ki meseli 1330 ıe- , _______ _. ___ ..._ __ _ 

ne tarıh, ne tiyatro hatta ne 
nesinin e•eri iyi 1329 senesinin 

makale olarak mühim eserler 
eseri fena oldu. Eskiler hep yapılıyordu. 
hırafeperver addolundu. Ne ka- Adi eserleri halk okumaia 
dar eıki nazariyab edebiye var- mecbur mudur? 
sa yerin dibine batırıldı. Yeni- Sonra meırutiyet hOkümetinin 
lik namına muzlim, müphem, halkı dahili icraatla fevakalide 
kanşık eserler yazıldı. Şebabın işgal eden icraab da var... itti-
fikrini kih o tarafa kib bu ta- hatçı, itilafçı ikiliji çıkb, ber
rafa sevkeden herifler peyda ke• ona kapıldı.. ondan sonrası 
oldu. Bir gün Tevfik Fikrete pe- ise mailim, Balkan harbi, Harbi 
restit ettiler, arkasındanda hal- umumi ve mabidi •... 
lettiler. Bundan ıonra fecriatici- Benim itikadımca a•ıl bundan 

sonra okumağa bathyacağız 
Jerin şairleri meydana çıktı. oğlum! 
Biraz ıonra onları da ortadan Halkı na~ıl okutmalı, 
kaldırdtlar! e~kr ·kitaplar bah5inde iJş.. 

Rica ederim Efendim, bu gü- tadın yenılere cevabını 
rültü içinde ne okunur, •İz ılSy- varınlci savımıul4 bul4-
leyin? Tabii ne roman, ne şiir, caluınız. 

V AKl'I" ın tefrikası: 168 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

- Afif Beyfendi... Mestinaz ruz. Fakat biliyor m11ın1z fU 
Hınmnefendi .. Sizi gücendirdimıe saatte botluktan mideleri ıızlı-
affinizi istirham ederim. · lık yarak Allahtan nzk bekliyen 
gösterdiiiniz çok dUrütt muame- bu memlekette kaç yllz bin aç 
leye karşı baıka türlU bir poz var. Artık gök yüzünden kudret 
alamazdım... Barııalım, sevişe- helvaıı yatmak zamanlan iti-
lim, uyutalım.. Bütün ablik ki- katları, ümitleri geçti. Fakat ne 
taplarının insanlara olan tavsi- oldu? Toprakta artık gıdamızı 
yeleri budur. O z.aman beıer vermiyor.. Her şeyi kafamızdan 
arasında muharebe kalkar. Ve kollarımızdan bek1emek lazım 
kin kalkar. Ve adavet... geldiği söyleniyor. işte bu da 

Bu suretlt dünya yüzünde ıulb tatbık sahası dütünülmeden ağız 
ve ıükônet tesis edilse bile ge- kapatmak için araya atılan boş 
ne insanları kırıp geçiren iki nasıbatlardan biridir.. Bu öiüt-
şey kalır .. Sefalet ve hastalık.. leri verenler ömürlerinde elle-
Bunlar biribirini doğuran iki da- rine bir ıapan almamıılardır. 
hiyedir. Bugün benim karnım do· Med~ni dünyalardan relen 
yuyor.. Dimağımın 'bu nimetler- açlık haberleri fenadır. 
den aldığı kuvvetle sefil kardeı- Umumi harp eınuında butün 
lerimi müdafaa için• huzurunuzda alemin paraaım çeken Amerika 
ıöz alacağım... da bile amelenin çoğu açtır •. 

Biz timdi burada yiyip içiyo- Bahri tezıAhlarında itliyen bir 

M. Morf Asım Bey 
Ankaraya muva- Sıtnıa mücadele reisi oldu 

salat etti 
Ankara, 4 (Telefon) - Dev

let bankası teşkilatını yapmak 
üzere çağırılan Mösyö Morf 
geldi, bugün Maarif 'ekilini zi
yaret etti, uzun müddet görüştü. 

·yeni bütçede 
Ankara, 4 (Telefon) - Yeni 

bütçede Ziraat bakasına 10 
Sanayi maadin bankasına 5, İktı
sat vekaletinin ikhsat pragra
mmm tatbikine 5 milyon lira 
tahsisi takarrür etmiştir. 

Faydalı yağmurlar 
Ankara, 4 (Telefon) - Bura

ya mebzul ve faydalı yağmurlar 
yağıyor. Bu yağmurlar merkezi 
Anadoluya da düşmüş bulun
maktadır. 

- -----
lkraz teklifleri 

Ankaradan alınan haberlere 
iÖre İıYeç kibrit grupu 24 se
ne müddetle kendisine kibrit 
inhisarı verilmek şartile hilktl
mete 10,000,000 dolar ikraz et
meği teklif etmiıtir. Diğer ta
raftan Pariste çıkan Financiere 
gazetesinin istihbaratına göre 
Ankarada hilktlmetle müzake
rede bulunan ecnebi dainler 
vekilleri 40 milyon İngiliz lirası 
ikraz teklif edecektir. 

Diğer taraftan Londradaki 
Roçilt banka11 da Tllrkiyeye 
yGzde 6,S faizle 6 milyon ister
lin vermek istemektedir. 

Bir fişek fabrikası 
Bir okuyucumuz bildiriyor: 

Bundan 2 hafta C\' 1 Beyler
beyinde bir çocuk mantar ta
bancası fabrikası açılmıftı. Bu 
fabrikada geçen pazar günü 
müthiş bir infilik vuku bulmuş 
ve bir amele de mecruh olmuştu. 
Bundan birkaç gün sonra ikin
ci bir infillk daha olmuş gene 
bir kiti yaralanmıt ve o civar 
kalkı helecana dütmilıUJr. Haber 
aldığımıza göre evelce bu f ab
rika lstanbulda iki yer değiş
tirmiş ve bulunduğu her iki 
yerde de infilik olmuştur. Beyler
beyliler bu fabrikanın mahalle 
içinde olması dolayısile halkın 
helecana dtifmesinden ve yangın 
tehlikesi bulunmasından şikiyet 
etmektedirler. 

amele ailesinin 1500 dolar ile 
geçine bileceği hesap edilmiştir. 
Fakat bu mıktarda para alabilen 
amele ailesinin ancak 100 de 
26 sı olduğu patronlarin itiraf
lan ve iatatistik rakkamlarının 
dellletlerile ıabittir. Bu milyar
lar memlektlerinde de ömründe 
bir lokma et tatmamıı bedbaht
lar vardır. 

Fazla doyanlar aç kalanların 
kısnıetlerini kasıp kavuruyorlar? 
Bu suale acele bir tastik cevabı 
vermekle bu acıklı meseleyi ka
patmış olamayız... Her tarafta 
hayat çok pahalıdır. Kazançlar 
ihtiyaçları örtmiyor. Bütün he
saplarda öyle bir alta gidiş var 
ki umumi Bankrut meı'um bir 
gölge gibi cihanın tepesinde do
laııyor .. 

Vahşet halinde yafıyan hay 
vanlar kanoları acıktığı vakit 
değil iv yakalayabildikleri za
man yerler ... Böyle hayvani 
zarurete düşmüş çok insanlar 
bulunduğunu saylersem şaşma
yınız. Mösyö J. Novicow neşret
tiği, Sefalet meselesi ve tabii 
iktısat hadıscleri atlı eıerin de: 

Ankara, 4 (Telefon) - Sıh-

1 ıye 'ek aleti hıf nsıhha umum 
müdürü Asım İsmaıl Bey umum 
sıtma mücadele heyeti reisliğine 
tayin olundu. 

Başvekalet menıurin 

kanunu 
Ankara, 4 (Telefon) - Baı

vekilet memurin kanunu mec
liste müzakere edilmek üzredir. 
Terfi müddetleri gelen memur
lar başvekalette münhal bulun
madığı takdirde dahiliye ve ha
riciyeye nakil suretile terfi olu
nacaklardır. 

Sivrihisar kaymakamhOı 
Ankara, 4 (Telefon) - Sivri

hisar kaymakamlığına Hopa 
kaymakamı Cavit Bey tayin 
olundu. - - -

Matbuat gezintisi 
Bayramın ikinci günü 

Yal ovaya gidilecek 
Matbuat cemiyetinin azası 

için tertip ettiği deniz gezintisi 

bayramın ikinci 10 mayıs cumar· 
tesi günü yapılacaktır. 

Cemiyetin fahri, asli, müzahir 
bütün azası bu gezintiye davet
lidir ve her aza, refakatinde aile
sinden bir: hanım getirebile
cektir. 

Vapur 8,50 nbahleyin köp
rüden kalkacak ve Kadıköyü

ne uğrayarak doğru Yalova 
iskelesine gidecektir. 

Arzu edenlerin kaplıcalara 

gidip gelmelerine imkan hazır
lamak için vapur orada guruba 
kadar kalacaktır. 

Vapurda cemiyetin hazırladığı 
bir büfe ile cazbant bulunacak-

tır; büfe fiatları gayet ucuz ola
rak tesbit edilmiştir. 

Gurupta avdet edecek olan 
vapur, mehtapta adalar etrafın
da kalacak, gece tekrar Kadıkö
yüne ve boğaziçinde bir cevelan 
yaparak Tarabyeye, Bebeğe, 
Çengelköyüne, Beşiktata uğra-

"Arz üzerinde yaşayan insan
lardan ancak (10) da biri acık
tıkları vakit karın doyura bilir
ler... Mütebakisi yiyecek bul
dukları zaman yemek zaruretile 
vahşi hayvanlar gibi yaşarlar ... ,, 

Diyor. İşte çalıp çırpıp çapul
cubıkla yaşamıya uğraşanların 
pek çoğu bu güruha dahildir. 
İnsaniyetin büyük bir kısmını in
leten bu sefalete kim çare bu
lacak? Allah artık gökten kitap 
göndermiyor. Aç insanlar ara
sında boy göstermiye artık hiç 
bir peygamber cesaret edemiyor. 
Beyfendi söyleyiniz. Bu müthiş 
meseleyi kim halledecek?. 

Bu komünist sözlerinin altın

dan çıkacak neticeden ürküntü 
duymağa başhyan Afif Bey laf 
olsun diye dalgın bir ağızla şu 
kısa cevabı verdi : 

- Zaman ..• 

Kene Şahap bu cevaba sarsıla 
sarsıla güldü.. Kendi sualine ge
ne kendi cevap vermek için bir 
dolu kadeh daha çeke.ıek : 

- Zaman.. Peki zaman am- / 
ma zaman ne dir? Kainatta 
böyle bir ıey var mıdır?" Yok 

J azımgeliyormut 
Verı m hastane~i nıçill 

vapııamn•or ? 
1 b"b Cerrahpaşada bir arsa JI 1 

son günlerde neşrettiği bir aıe1'· 
tupta verem hastanesinin y•P1

: 

lacağı yerin pilinınd• kend• 
bostanınınfda bulunduğunu, b;; 
tanın metre murabbaını 1 
kuruştan verdiği halde Emaneti~ 
orayı almadığını iddia etaıifl~ 
Halbuki Emanet bu civardaki 
arsa sahiplerinin iki liralık yet' 
dokuz lira istemeleri yüzünde' 
verem hastanesinin Cerrahp.,
da inşasından sarfınazar ,r 
miştir. 

Dün bir muharririmize Em•-' 
istimlak komisyonu azaaındl' 
lsmaıl Sıtkı Bey bu huıutt' 
şunları söylemiıtir: 

"-Arsa ve bostanlara ve b•tl 
her yere getirdıği irat het'f 
edilerek kıymet takdir e
Bu bostan 400 lira irat reli' 
mektedir. 

Doktor olan sahibi bunu ~ 
liraya almıştır. Metre murt~ 
baı 90 kuruştan bu bostana ti 
bin küsur lira verilecektir. 

Bu doktor,· yanında buıu-' 
18 metre murabbaındaki artflf! 
iki buçuk lira kıymet takdir ~ 
mesini ileri sürmektedir. ltS rotf 
re murabbalık yer arsadır. I>; 
torun yeri ise büyük bir b~~ 
dır. Bu fark kıymet takdirİP" 
nazarı dikkate ehemmiyetle ,t 
mr. Bilahare mahkeme bo~tt~ 
metre murabbaına 190 k1P~ 

kıymet takdir etmiş. Bu hetıf 
ça 20000 küsur lira vermek ~ 
ediyor. Emanet göz göre r~ 
3000 liralık yere 20000 lir• 
remezdi.,, ,/ 

dıktan sonra köprüye gelec~ 
isimlerini bildirmemiş ol•~ 

da uğrayacağı iskelelerde ~ 
pura gelebilirlerse de büfe 
nakil vasıtaları hususunda Y~ 
vadaki müesseselere mal~~ 
verebılmek ve mümkiln ol~ 
kadar azanın arzusuna ~ 
bulundurabilmek için ~~ 
edecek arkadaşlarımızın ~ 
rını perşembe aktamına ~ 
cemiyet katibine kayde~ 
leri veya bir mektupla bil""" 
meleri rica olunur. 

mudur? Filezoflar aruında ~ 
naziünfih bir mesele. Neyte f 
nu geçelim. Zaman güzel -~ 
kabağı yetiıtirir. KO~. 
büyütür. Büyükleri ihtiy~ 
Fakat üzerinde işlenmezse rr .J 
lete çare bulmaz. Böyle ~· 
müthiş meselelerin hallini~ 
na bırakarak iki elimiz • ~ 
müzde beklemekle hiç ~.M' 
olmaz. Zaman gittikçe klP""°I'. 
mek istidadındadır. z.; ~ 
gün evvelkinden daha . dl, 
daha müthiş halli nakabil ~ 
eleler çıkararak insanları ,alı"~ 
mül olunmaz vaziyetlere ~ 

Şahap, üzerindeki ':,.f. 
şangırdatır bir şiddetle ~ 
bir yumruk indirerek de ,f 

- Açlığın çaresini gerıe ..J 
bulacaktır. bofl", 

Bu zelzeleden pek ~ 
kalmayan samilerinin ıur• t 
Şahap şoyle haykudı: ,,V. 

- Bundan sona tokl•;.. tJıf 
ekmek yidirmiyeceğİZ·· ı.1";1 

• Oı-'' JI' 
raya cebren girmem•f et ~ 
siz beni bu ziyafete d•~ v
cek miydiniz? Asla .. A• ·· 
ğil mi asla... Bi"" 



..., -
Doktorlar arasındaki münakaşa 

F ahrettin Kerim B. hangi 
tarafta ve ne fikirde? 

Doktor, yeni kanunların tatbikatı 
ilerledikçe bütün pürüzlerin 

düzeleceğini söylüyor 
'(eni •e eski doktorlar ara-

sında kazanç meselesinden 
:.kan münakaşa devam ediyor. 
kır t~rafta iısiz doktorlar var
k en, ımkan olmadığı halde bir 
t ••ını etibbanın günde yüz has-
ı ~Ya baktığı hakkındaki iddialar 
,~rı F ahrettin Kerim B. ıunlan 
)lenıektedir: 

" .._ Hekimlik, umumi bekimlik 
ik· ikhtiaas hekimliği namı albnda 
bi' ısma aynlmıştır. Kartiye ta
ltjPleri çok defa pratisyen he-
1,lblerdir. Bunlar sabahtan ak
tdlba kadar çalışıp hasta tedavi 
~er. Bunlann hangi hadde 
lctdar hastalıklan tedavi edeceği 
1'ı llunen tahdit edilmiştir. Av-
~•da bunu halk da bilir. 

\ UıtUnü idrak etmiş bir halk 
~"akit kartiye tabibine gidece-
1\ • ne vakit mUtehassısa mü
Sj ~at olunacağını takdir eder, 
ti tim bUyük şehirlerde de va-
)~t budur. 

da ~il~ehassıslara gelince, onlar 
ha ıkıye ayrılmıştır. Bazı müte
tt •ıslar her gün hasta kabul 
b~eı. Haftanın üç gününde 
Ger ta muayene eder. Bunların 
İs etleri ağırdır. Bir kısımları 
t ~ her gün öğlcclen sonra has
la}'a bakarlar. Bu Mütehassıs
c•rk her gün muayene cdeb:le-
t ltri hnstayı randevu ve nu
~~ ile kabul ederler. 

d ~1# arnkkl ..... .g,a~.c.:a.:u 0 lor ar bu usulti tatbik edi-
~Otltr. Bir kısmının yapama
~ lsının sebebi daha ziyade hal-
&~tnııın isticalinden ve hatır, 
l!ion·· ı 
,. du rneselesinin öne sürülme-
li\ end· 

tn cvv ıl · Muztarip hasta bir 
e muayenesini istiyor. 

:ene dayak! 
'ksinı merkezinde bir 
b~okt~or dövülmüş 

4 b·un 'Vılayete yüzü gözü sargı
~l)l ır zat müracaat ederek Tak-

~I tn~rkezinde dayak yediğini 
ltrtktbış, meselenin tahkik edi
ltıtı· nıeydana çıkarılmasını ıs-

14tir 
lıll . 

~İtıd tat doktor Nizım Bey ıs-
e c hiridir. 

•tJc \l. tikAyet üzerine vilayet me
~u,~1 Taksim merkezinden sor
"'bı Ur. Taksim merkezi şu ce-

\'er · · ıın nııştır: 

tc~ti~· tat bir barda tabanca 
htirj~ı .İçin yakalanmış, merkeze 
k~t tbış, burada da polise ha-

ltıc;i: .etrniştir. Dövülüp dövül-
IJ trıden haberimiz yoktur!,, 

~- :, torun yüzünde ve batın-
1' Yak Yed' - . . .. ' b · ıgını gosteren ya-
t. tre ~ .... 

1 '1lYtt 60ru müştür. Mesele vi-
~tkt:~. ehemmiyetle tahkik edil. 

't ır. 
tc akainı 
~-p 

~~~· asla 
merkezinin verdiği 
kanaatbahş görül-V lftir. 

ttlt. illyet 
~ lltacak' meseleyi meydana 
~U llkkuk :e . _.doktorun iddiası 

ttirı· ttıgı takdirde mes . 1 fiddetl 
---- e cezalandıracaktır. 

1 t~, . lıve9 ~efiri 
tıb çın Ta k' 

~i trg d" r ıye sefiri M. Val-
~t Rel .u~ Ankaradan şehri

rnıatır. 

' 
F4hrettin Kerim B. 

Bundan dolayı bazı muhterem 
üstatlarımız muztar kaliyorlar. 
Tecrllbeten sabittir ki, öğleden 
sonra çalışan bir mütehassıs 
günde ancak 10 hasta muayene 
edebilir. Bundan fazlasını terazi 
çekmez. 

Bizde evvel emirde aile taba
beti denilen hekimlik usulünü 
kurmalı, bunlar hastaları müte
hassıslara sevketrnelidirler. Bu iş 
iki taraflı olur. Kartiye tabipleri 
mütehas.>ıslamı yapacakları işleri 
yapmazlar. Mütehassıslar da 
hastalarmı numara sırasına kay
mağa alıştmrlar. Tabii bütün 
bunl r 'Zaman mc.scleşidir. 

Bizde de bugün ihtisas kanu
nu, icrayi tababet kanunn gibi 
hayırlı kanunlar çıkmıştır. Bu 
kanunlara göre bu sene ha
ziranda yapılacak olan ıhtisas 
tasnifinden sonra bu işin düze
leceği kanaatindeyim.,, 

Fırtına 
Hava birden bozdu, bir 
vapur azkala batıvordu 

Bir müddettenberi dev;m eden 
güzel havalar evvelki gün bir
denbire bozmuş ve dün kanun
ları andırır bir soğukla mütema
diyen yağmur yağmıı akıam 
hava gene açmışbr. Diğer ta
raftan Karadenizde de hafif bir 
fırtına başlamıştır. 

Kandilli rasat merkezinin 'Ver
diği malumata göre hava bugün 
hafif bulutlu olacak ve rüzgar 
şimalden esecektir. Yağmur 
muhtemel değildir. 

Dün sabah Bandırmadan mil
him miktarda koyun ve yoğurt 
yükliyen Feyyaz vapuru iki gün
den beri devam eden fırtınalar 
dolayısile Marmarada birkaç 
defa batmak tehlikesine maruz 
.kalmışsa da gemi süvariıi 
lazım gelen tedbirleri vakit 
kaybetmeden ittihaz ettiği için 
muhakkak oları bir felaket ber
taraf edilmiştir . 

Vapur 2 saat teehhürle istan
bula gelebilmiştir . 

QQ 

Taksim meydanı 
Taksim meydanının süratle 

tanzimi işine Emanetçe ehem
miyet verilmektedir. Himit Bey 
bugün tramvay ıirketi mlidürü 
ile temas edecek, taramvay tir
ketinin meydanda yapacağı iıler 
hakkında iÖrUşecektir. 

35000 
Kunduracı işsiz 

Kunduracdar cemiye
ti hükumete müra

caat etti 
kuru14n koooer4tif infi~4h 

h4lirıdedir 
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Bu ne garip iş ! 

Gümrük idaresi Rıhtım 
şirketinin avukatı mı? 

Şehrimiz kunduracılar esnafı 
kooperatifi dün senelik içti· 

maım aktetmek için hazırlan
mı~sa da içtimaa ancak 5 azadan 
başka kimse gelmemiş ve ban
i~ da beyhude yere bekle
dıkten sonra dağılmışlardır. 

Bu münasebetle azadan bir 
zat ~!n~iaile garüşen bir mu
hamnmıze funlan söylemittir: 

ihracat tacirleri son hadise yüzün 
den idare aleyhine dava açmayı 

kararlaştırdılar 

Kooper4tıj ne halde 
- Kooperatifimiz beş sene 

evvel teıekkül etmişse de pek 
~z hİ:'s~dar kaytolunmuş ve 
ıdaresıılık yüzünden hiç bir iş 
yapamamıştır. Kouperatif mek-:. 
tep teahhütlerini üzerine almak 
iıtemiı bunda da muvaffak ola
mıyarak yalnız Esnaf bankasına 
3500 lira borç bırakmııbr. Bu
günkü vaziyetile infisah halinde 
olup Ticaret mildiriyeti de da
ğılmamız lüzumunu tetkik et
mektedir. 

Cemivet rei~i d iyor ki 
Bugünlerde senelik kongresini 

yapacak olan kunduracılar cemi
yetinin reisi Süleyman B. de 
muhtelif mesail hakkında şu 
malumatı vermiştir: 

İ5t4nbulda koç kunduracı 
Vlll'? 

- Şehrimizde yalnız imal ile 
uğraşan 60000 usta ve işçi vardır. 
Kundura satanlarm adedini de 
5000 den fazla zannediyorum 
fakat şurası çok şayanı dikkattir 
ki esnafamız.m adedi ile çıkarmış 
oldukları işi mu.ka}!cse etmek 
JAzımgclirse kundura işçilerine 

yalnız bir kuru eknıek dütmek
tedir. 

Avrupa ile rehabet 
Cemiyet azaları ve bütün es

nafımız her gün bir parça 
daha terakki göstererek çalış -
makta ve Avrupaya rekabet et
mektedirler. 

Biz burada Avrupanın yaptığı 
kunduralardan çok daha iyileri
ni imal ediyoruz. Fakat maale
sef her sene gene yüz binlerce 
liralık kundura gümrüklerimize 
giriyor. Buna mani olmak ıçm 
Ankarada müteaddit teşebbüs
lerde bulunduksa da bütün mü
racaatlarımız faidesiz kaldı. 
Gümrüklerde nıuhim bir 

ihtilaf' 
Buna zamimeten geçen hafta 

gümrük idaresinin garip bir tefsi
ri bugün 35000 İ§çimizi aç bı
rakmııtar. Bu mevsimde her se
ne Avrupadan yazlık 1astik1i 
ayakkapları gelir ve bunlar su 
geçen, geçmiyen namile ikiye 
ayrılarak ayn reıim alınır. 

Halbuki yirmi gündenberi 
gümrük kimyagerleri ayakkapları 
muayene ederek su geçer diye 
rapor verdikleri ve buna naza· 
ran fazla resim alınmaaı icap 
ettiği halde raporlar hilafına 
bunlardan su geçmez nevinden
mişler gibi resim alınmaktadır. 
Şehrimizdeki esnafın en çoğu 
bu !istik ayakkapları imal ile 
uğraştığından ellerindeki mallar 
satılamamakta ve zavallılar aç 
kalmaktadır. 

Bu hale serian mani olunması 
için evvklki gün İktisat vekale
tine, Dahiliye vekaletine M. 
Meclisine telgraflarla müracaat 
ettik 'Ve henüz cevap alamadık. 
Cemivei na5ıl çalı~ıyor? 
Cemiyet azası her gün art-

makta ve varidat tezayüt etmek
tedir. Hastalarımıza doktorlar 
gönderilerek muhtaç olanlara der· 
hal muavenet edilmektedir. Bun
dan başka birçok yeni tasavvur-
larımız daha vardır.» 

Pıfıtım 'lrketlnın rıhtım parası almak latedl§f yerlere bakın 'ı 

Bundan bir hafta kadar evvel 
Gümrük haşmüdürlyeti lstanbul 

gümrüklerine şayanı dikkat bir emir ver· 
mlştir. Ru emirde tüccarlann gümrüğe 
ibraz edecekleri eşyaya aic beyanname
lerde Rıhtım şirketinin ücreti alındığına 
dair şirket tarafından vazolunmuş damga 
ve tüccarın buna ait vesaiki olmazsa 
gümrük muamelesinin ifa edilmiyerek 
malların gümrükten çıkmasına ve vapur
lara ihracat malı verilmesine müsaade 
edilmemesi bildirilmiştir. 

Emir tatbik ediliyor 
Emirden habeı l olmıvan tüccar, salı 

günü gelen vapura mr.flannı yükleyip 
göndermek için kanunen gümrüğe itası 
ldzım gelen beyannameleri tanzim _etmiş
ler, ihraca~ gumrü!ü mUdürıyctinc 
gıderek muamelei lı\zimcnln ifnsını iste
mişler. Fakat ihrac:ıt giımriık mildürü 
bevden aldıklan ilk ce,·ap Rıhtım şirke
tine para ''ermeyince muamelesinin ya-
pılamıyacağı olmuştur. . 

Bunun üzerine tüccar bu ücretın 
şimdi)e kadar _ıcdıye_ e~ilmedi~ini ''e 
çünkü talep cdılcn ucretın gayn kanu· 
ni olduğunu, ve Rıhum şirketi?in para 
istemek hakkı olmadığını, uıhmılAon nh-
tırn olmıvan verlerde sırf hama\ların 
yapdıklnrı · tahtn. iskeleler iızerinden bin 
bir tehlike içinde yüklendiıtini söyllyerek 
rıhtım olmıyan yerden yüklen'en ve tah
liye olunan eşya için nhum parası ve: 
rilemiycceğini bildirmişlerdir. Bu söılerı 
öyle\"enler Rıhtım şirketinin bu ücret

ler için mahkemeye müracaat ed7rek 
knrar alabileceğini gümrük idaresınl.n 
ücretin tcdiye~i hususunda tüccara bır 
emrivaki yapmnma~ı !Azım geldiğini de 
ayrıc:ı anlatmışlardır. 

Gümrük ihracat müdürü bunun üze
rine «bana başmüdürıyetten verilen bir 
emir \'ar. Ben bu emrin kanuni veya 
garn kanuni olduğunu .bileme~. Ben 
bu emri tathiklc mükellefım \'e sıı Rıh
tım şirketinin istediği pnrnyı vermczsenız 

. izin mallarınızın sevkine müsaade ~d.e· 
ınem. Ancnk başmüdüriyete gidcrsınız. 
Bıına ikinci bir emir \•erirler bu parayı 
vermeğe tüccarı icbar etm.eyin diye : : · 
ben de ize miı nade edennı :> demıştır. 

Beşmudur ne diyor ? 
Alı\kndarlar hunun iızerine Gümrük 

başmüdüriyetine müracaatla giımrüğüıı 
Rıhtım şirketinin talep ettiğı ücreti \er
dirmek hususunda ıa,·ns una bulunma
masını rica etmişlerdir. Başmüdür B. 
emrin müdüri~ eti un:ıumi~ e tarafınd~n 
, erildiğini 'c bu ~mn lstanhulda t~tbık 
etmek ıııccburiyetınde olduğunu soyle-
mişıir. Tüccarın 'ermemek hu5u;5unda 
m:ınııld , e ı,an unl olan ı~rnrlan Ü7.erine 
ba•nıüdıır çarşamba ~ünü sa:ıt ikinde 
Hıhtım şirketinin mi.ıınrs~ilini nczdine 
çağıracağını . \"c tuccn~ın da ayni ı:aaııc 
gelerek kc)fl)Ctın munnknşa \ 'C halledil-
mesine tavassut edece~ini sbylemiştir. 

Mü zekere 
Geçen çarşamba günü tüccar saat 

ikide başmüdiiıiyete g"dcı rk içtimaa 
geldiklerini haber \ermişler. Ve baş 
müdüriyet odasına kabul edilince içeride 
daha enci gclrni, olan ihracat gümrüğu 
müdürü, Hıhtım şirketinın müme5sili 
\ "C başmüdür hevin okuduklannı gor
muşlerdir. Ba~mudür he' in ilk sozü 
I·:, et biı de hu me ele\ i konuŞU\'Orduk. 
Fakııt efendiler . Sıı~ bu para)·ı \ermek· 

ten kunulamıyacaksıruz. ] demek olmuş. 
nır. 

Bunun iizerhıe mesele bir münakaşa 
halini almış, vaziyet ve istenilen üc
r~t uzu~ uzadıya teşrih edilmiı, Rıhtım 
şırketinın haksız olduğu söylenmiştir. 

Başmüdür 8. Rıhtım şirketinjn nh
a.m olmıynn yerlerden ücret talep etti
ğini anl_ayıll<"a meselenin değiştiğini Ye 
böyle hır üc~et a~aı;nıya~ğını söylemiştir. 

Rıhtım şırketının mtimessili tüccara 
cevap vermekten müstaltni olduğunu \'c 
ancak bu parayı venneleri lıtzım geldiği 
mukabelesinde bulunmuştur. 

Bu cevap üzerine tüccar da mahkeme! 
afdec:ince bir karar ittihaz olunmadan 
par:ı veremiyeccklerini ve gümriiğün 
tüccan .Rıhtım ~irlceti ile ~rşı ~~ya 
bırakmasını rica ct.!lişlcrdır. BaşmuClur: 
.. ~ - Pe~i sizı dinl~dik, ba)ka hır 

so: lıyeceğinız .lcnlmııdı. Siz çıkın ihracat 
gümrüğü müdürü beyden vereceğimiz 
karan tebellOğ edersiniz,, diyerek tüccarı 
içtima mahallinden uzaklnştırmı~ur. 
.. Bilıtha~e . ihra~at gümrüğü mÜdürü B. 

tuccara: Bıze hır taahhüt senedi veriniz. 
Eğer t:ılep olunan bu ücret kanuni ise 
ve bir ~ük'?e i~'liran ederse bu parayı 
verecctız dıye ımza edin. Munmclenizi 
yapacngız. ,, demiştir. 

Şekil değifiyor 
Tüc~nr h~Hından emin olduğu için 

bu şekıldeki taahhüt senedini verme\ i 
k~b~.ı .ederek ayrıl'!1ıştır. Fakat perşembe 
gunu ıhracat gilmniğü müdürü beye ve
rile~ bu }•ah.h~t senedi kabul edilmemiş 
şekı~ d.~gış~!ştır:. ~.r~u ~dilen yeni şe. 
kil Gumruk mudurıyetı umumlyesinden 
nhnm ücretinin tüccıırdan alınması IA· 
zımdır şeklinde emir geldiği takdirde bu 
para) ı vereceğiz di) e ) azın ve im?.a e
dip getirin.,, dir. Bittalıi kanuni ı;;ekil 
ortad.an kalkınca tüccar bunu kabul et
mef"!'!~. ve mesele yeniden alevlenmiştir. 

l urk ıhracatının artırılması mevzuu 
bahsolduğu şu sırada gümrük id..ıresinin 
aldığı vaziyet hakikaten düşünülmiye 
}~yıktır. 

Çünkü gümrük idaresinin Rıhtım !:ir
ketini f!1Udafaa vaziyetine girmesine hu. 
klık~n ı!"kıi~ olmadığı gayet açık bir 
hakıkauır. Bılha sa nhum şirketinin rıh
tım ) apmadığı yerlerden rıhtım ucreti 
almak hususundaki iddiası eldeki nizam. 
nameler. \'e şartnamelerin de hilafına bir 
hareke ıtır. 

Eski bir hikAye 
Hıhtım şirketi eskiden beri bu kabil 

ta!eplerd~ bulunmakta, ancak para \er· 
mı) en tüccarı mahkemeye te\·di edeme
mektedir. 
~· . Alflk~dnrların anlattığına göre Rıhtım 
~ ı~~etı bır defa bu şekilde mahkemeye 
murneaar etmi., nhtım yapılmıyan yer
lerden rıhtım ucrcti almak için: 

" - Buralara rıhtım )apılmnmış fakat 
hiz \bdiılh:ımit zam:ınında yapacakuk 
) apılaın:ıdı, Ahdiılhamit idare~i bu emri 
\'aki kabul etti. 

Su halde bizim ticrct almamız bir 
team

0

ül haline gelmiştır,., Diye iddia et
miştır. Fakat buna mulrnbıl mahkeme 
ücreti :ılm:ık i\İll her şe) den e\ Yel nh
tım ~ apılmasına. bu? dan sonra ücret is
tenmeıine hiıknıetnıışur. 

Tüccar c:!eva açıyor 
ihracat tacirlerinden muhım bir kıs

mı giımıük idare inin nhtım şirketi na 
mı na yaptığı hareketten dola) ı gumru 
idaresi alc) hine ?.arar ve ziyım da\.,, 
açınıya karar 'ermişlcrdır. 

Bu ıhracat tuccarınır haklı t:ılc11J n
ni :ılAkad:ır ın:ıkam' ır ı hu~niı tel:lkk 
edeccklcı i 1.aıınında) ız. 
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C rnn•t ~~~&~~ 
~;, .. ~~~ f •elmYil .-ı·i 

(ruharrırı : Ömer ~ıza 

Zahit _bir odaya tıkılmış 
ve oda kilitlenmişti 

Fakat sabahleyin~ Zahit bulunma
mıştı. Niçin? Kivayete göre, 

geceleyin uçmuştu 
-31-

Bunu yalnız dört gözle bek- ve vaziyeti hükümete bildirmişti. 
lene MEHDi yapabilir ve yalnız Hükumet hadiseden haberdar 
o bu dünyayı adaletle doldura- olur olmaz hemen meseleye 
bilirdi. işte onun da bahsettiği vazı'yet etmiş, neticede Zahidi 
imam bu beklenen Mehdinin tevkif ederek onu alıp gütür-
kendisidi . müştü. 

Zahit bu telkinata başladıktan Hikim, meseleyi tamik ettiği 
sonra namazı niyazı katkat ar- zaman Zahidin Mehdilik iddia
tırmıı, gözüne uykuyu haram sında bir imam namına propa
kılmıf, istirahatı, huzuru tema- gandalar yaptığını da anlamıt 
mile unutmuştu . Esasen onunla ve onun vücudunu izaleye karar 
temas edenler onun kimil bir vermişti. Hakim bu Zahidin ha
veli olduğundan şuphe etmiyor pisaneden kaçırılmasına, yahut 
ve her gün tanıdıklsrını, , tanı- her hangi suretle onun elinden 
madıklarını ona getiriyorlardı. kurtarılmasına imkan bırakma-

Bu ikinci adım da muvaffa- mak için onu evine götürmüş 
kiyetle atıldıktan sonra işı biraz ve evinin muhkem bir odasında 
daha ilerletmek icap etti Zahit hapsetmişti . Ertesi gün Zahit 
müritlerinden on iki kişiyi ayıra- idam olunacaktı. 
rak bunlan kendisine nakip Gece hakimin evinde bir top
yapmıf, sonra meclisine devam lanma olmuf, ve bir ziyafet ve
edenlerin her birinden senede rilmişti. Ziyafette fazla içki içil-

Herkes bu diğinden hakim Zabidın mah
bir altın estemişti. pus olduğu odanın anahtarını 
altım şevk ile veriyor ve bunun yastığının altına koyarak uyu
ne için verildiğini bile sormağa muştu. 
lfızum görmiyordu . Fakat zahit Fakat Zahidin etbaı, dediği
birinin aklına gelmesi muhtemel miz gibi, pek çoktu. Hlkimin 
olan sUalin cevabını hazırlamış evindeki cariyeler bile ona ina
ve ·bu albnını niçin ahndığını nıyorlardı. Bunlann hepsi onu 
izah etmişti . Bu altın Mehdi kaçırmak ve neye mal olursa 
olan imam içindi. İmam zuhur olsun onu ölümden kurtarmak 
ettiği zaman bu parayı kullana- istiyorlardı. Hakim dünyadan ba-
caktı. bersiz uyuyordu. Fakat cariye-

Zahidin burada en itimat ler uyanıkta ve münasip dakika-
ettiği adam, gözlerinin içi kırmı yi bekliyorlardı 
zı olduğundan kendisine Kırmıt Gece yarısından sonra herkes 
denilen biri idi. Onun en yakın uyumuştu. Hakimin en sevdiği 
dostu Ye en mahrem adamı bu cariyelerinden biri odasına gir
idi . Kırmıt onun namına her di yastığın altından anahtan 

Y
e.re gı'der, altınlan tahsil eder, aldı, Zahidin mahpus olduğu 

odayı açtı. Zahit çıkmış ve di-
onun telkinatını neşreder, onun ğer cariyelerin yardım•le selime· 
kerametlerinden bahs ederdi · ti bulmuştu. Fakat onu salıveren 

Zahit işini bu tekilde ilerile- cariye odayi tekrar kilitlemit ve 
tiyor ve teşkilitıni koruyorken anahtan gene yastığın altına 
güniln birinde bu havalide era- koymuştu. 
zisi olan ümeradan biri gelmiş, (Bitmtdı) 

köylülerin işi gücü bırakarak 
kendilerini ibedet ve riyazata 
verdiklerini görmliş ve bunun 
sebebini merak etmişti. Köylü
ler bir aralık işin asıl sebebini 
saklamak istemişler, fakat Hey
ıam namındaki bu amir mese
leyi ciddiyetle tahkik ettiğinden 
ve verilen ifadeleri derinleştir
diğinden Zahit kılıklı adamın bu 
hale sebebiyet verdığini anlamış 

} arım aw ecoelJct : 

VAKiT 
5 MA YJS, 1880 

·-· .... ·---------·········-·············-
Mısırda eski Mısrilerin 

İIAh ittihaz ettikleri bir ta
kım tesaviri mücessemeyi 
ke,fü teherri için daima 
ecnebi erbabı vukufu tara
fından Mısıra azimet vuku 
bulduğu gibi 'imdi hükClmeti 
Mıariye Mısırlı olarak b6yle 
teharriyat icra edenleri 
mazharı tetvikat etmek is
tediQinden Mısır umuruma
arif idaresi canibinden bu 
bapta mükAfatı münasebe 
vezedilmlttir . 

Küçük haberer 

Birkaç gündenberi Anadoludan 
gelen bir çekire sürsü Yakacık 

ve civar mezruatını tahrip etmektedir 

Yunanistana memleketimizden mü· 
him miktarda buğday ihracına 

başlanmışnr. 

Seyrisefain umum müdürü Sadul
lah B. dün akşam Ankarara git

miştir. 

Ticaret odası Ş:ırk şimendiferlerile 
gelen eş~ anın rıhtımdan uzak 

yere çıkarılmasının tü~carı büyük zarar· 
lara soktuğunu lktısat vekAlecine 
bildirmiştir. 

Şehrimiz Ticarr.t müdürlüğilne t b" 
28 ticaret odası azaları bugün 

on dörtte ticaret müdürü ~luhsin Beyin 
riyasetinde umumi bir kongre aktedecek· 
)erdir. 

Şehrimiz Radyo ~irkcrinde dün bir 
içtima yapılarak ,·:ıziyet konu-

şulmustur. 

Sıtma mücadele heyeti mesaisine 
devam ccmekcedir. J feyeı 4 ay 

zarfında Ankarnda 3134 eşya vagonunda 
sinek ve sh·risinek coplamış bu suretle 
Ankara ve civarı sıtma tehlikesineden 
kurtulmuştur. 

Alın~n ma~Omata göre lngilcere 
hukOmetı cebinde 100 lscerlini 

olmayun Türkü hududuna kabul etme
mektedir. 

Şehrimiz köpeklerinin zehirlenmek 
ıuretile itlafına başlanmıştır. 

Şehrimiz Sigorta şirketlerinde u
mumi bir işsizlik başlamıştır. 

1 Çocuk Sayıfaları J 

Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimleri 

Orta mektepler 67 - Amerikan mektebinded Orhan 
23 - Vefa orta mektebinden Hay· Rahmi B. 

rettin Fehmi B. 68 - Amerikan mektebinden SalA-
24 - Vefa orta mektebinden 107 hattin Ali B. 

Akif B. 69 - İngiliz !nas mektebinden NI· 
25 - Vefa orta mektebinden Kerim hal Hamit H. 

Hasan B. 70 - Sen Jorj mektebi talebesinden 
26 - Vefa orta mektebinden 183 23 Fahri Cevdet B. 

Mehmet B. 71 - Sen Jorj mektebi talebesinden 
27 - Vefa orta mektebinden 82 CelAI Ahmet B. 

Burhanettin B. 72 - Sen Jorj mektebi talebesinden 
28 - Vefa orta mektebinden 233 4 numaralı Süleyman Ali B. 

Zeyat Şevket B. 73 - Sen Jorj mektebi talebesinden 
29 - Vefa orta mektebinden 234 M. Salih B. 

Zühııt Şevket B. 74 - Kadıköy Aramyan mektebi 
30 - Vefa orta mektebinden 436 beşinci sınıftan Zavcn Hazenyan B. 

Yaşar B. 75 - Beyoğlu Kumbaracı Scnt Eli· 
31 - Vefa orta mektebinden 262 zabet mektebi ihzart sınıftan Nermin Aziz 

i'\aci Esat B. Hanım 
32 - Üsküdar orta mektebinden 76 - Kadıköy kız ltalvan mekte-

161 Rıza B. binden Hayrünnisa TalAt H. 
33 - Üsküdar orta mektebinden 77 - Kadıköy Notrdam Dfö:yon 

168 Abdullah Ihsan R. mektebinden Sevim Nurettin H. 
34 - Üsküdar orta mektebinden 78 - Kadıki"i~· Notrdam Dösyon 

142 Rauf B. mektebinden Rukiye H. 
:15 -Üsküdar orta mektebinden 333 lstanbul tarafı 

79 - Cerrahpaşa Sebzeci sokak 
Ahmet Besim B. i'\o. 28 de Fethi B. 

36 - Üsküdar orta mektebinden 26 
Kadri B. 80 - Zeyrek başı No. 2 de Nafiz il 

37 -Üsküdar orta mektebinden 401 81 - Aksarayda Horhor caddesinde 
Doıtan B. :\o. 15 te Kamiran H. 

38 - Erkek hayat mektebinden 124 82 - Un kapanı Hacı kadın mahallesi 
Nejat B. Orta sokak No. I 2 de i'\azime Cemil H. 

39 - Erkek ha'"at mektebinden 9 83 - Eyip Dere 5okak No. 2 de 
:\uri B. · Cemal B. 

40 - Erkek hayat mektebinden 18 84 - Kadınları çalıştırma yurdu 
Cemal B. kutu kısmında Sadiye H. 

41 - Erkek hayat mektebinden 32 85 - Kadınlan çalıştırma yurdunda 
Sabit B. Neriman H. 

42 - Erkek hayat mektebinden 176 86 - Kadınlan çalıştırma yurdunda 
i'\üzhet B. Nasıye H. 

4J - Erkek hayat mektebinden 206 
Akif B. 87 - Kadınlan çalıştırma yurdunda 

44 - Eııkek hayat mektebinden 226 Nakiye H. 
Kemal B. 88 - Kadınlan çalıştırma yurdunda 

45 - Kız hayat mektebinden 187 Ayşe H. 
Şam iye ı ı. 89 - Kadınlan çalıştırma yurdunda 

Benli Kizban H. 
46- Kaz hayat mektebinden 164 

Saniye H. 90 - Kadmlan çalıştırma yurdunda 
ı\'ecmi B. 

47 - Kız hayat mektebinden 177 
Müşerref II. 91 - Samatya civan Demiryolu cad· 

desi No. 26 da Akif B, 
48 - Kız hayat mektebinden iffet 

H. 
49 - Kız havat mektebinden Sahire 

hanım. • 
50 - Davutpaşa orta mektebi sınıf 

1 den Ş. B. 
51 - Davutpaşa orta mektebi birinci 

sınıf birinci şubeden 262 Şükrü B. 
52 - Oavutpaşa orta mektebi Eyip 

ikinci sınıftan 31 Rahmi B. 
53 - Davutpaşa orta mektebinden 

355 Cemal B. 
54 - Eyip orta mektebinden 

283 l Iüseyin Naci B. 
55 - Eyip orta mektebinden 313 

Sadeddin 1 Jasan B. 
56 - Gaziosmanpaşa orta mektebi 

sınıf 1 şube 2 den 403 Fethi R. 
• 57 - İstanbul kız orta mektebinden 

Nermin Arif H. 
58 - Kadiköy ona mektebinden 

Lebip Reşat R. 
hk mektepler 

52 - lstanbul 23 üncü ilk mektep· 
ten 30 Fethi B. 

53 - Erenköy 4 üncü ilk nıektep
ten 31 Arif B. 

54 - Eyip 36 ıncı ilk mektepten 
lrf an Raf et B. 

55 - Üsküdar 23 üncü ilk mektep
den 192 Ihsan Hakkı B. 

56 - Kadıköy Gazi Kemal paşa 
mektebinden 315 Hatice H. 

57 - 13 üncü ilk mektep sınıt 2 
den KAmiran Tahsin H. 

58 - 42 inci ilk mektepten 169 

Nuri B. 
29 - Eyip 36 ıno ilk mektepden 

205 Hakkı Rıza B. 
60 - Beyazıt 5 inci ilk mektep sı

nıf 4 den 252 izzet Muammer B. 
61 - Erkek muallim mektebi tatbi

kat kısmından 307 İrfan B. 
62 - Çubuklu 37 inci ilk mektep 

sınıf 5 den Ömer Salim B. 
63 - 23 üncü ilk mektepden l\leh

met Lütfi B. 
64 - Üsküdar 21 inci ilk mektep

den 162 lsmail Hakkı B. 

Ecnebi mektepler , 
65 - Amerikan mektebinden Yans 

K. B. 
66 Amerikan mektebinden A. 

Muhlis B. 

92 - Beyazıt Yeni yahnikapan so-
kak No. 26 da Peyman 7..eynep H. 

93 - Haliç Fener Fetiye kapusu 
sokağı No, 12 de Sahibe Hüse~ in H. 

94 - l laliç fener fcchi~ e kapusu 
sokağı Ho. 12 de Hayati Hüseyin B. 

95 - I Ialiç Fener Fechiye kapusu 
sokağı No. l 2 de Zahide Hüseyin l I. 

96 - Cibali Haydar caddesi ~o. 
124 te Şazive Zeki il. 

97 - Telgraf muhabere kursunda 
Ômer oğlu Abdullah B. 

98 - Gedikpaşa caddesi No. 71-73 
Nöbar Berberyan B. 

99 - Ap•ansarayda 1\1. B. Kuru B. 
Beyoğlu el hetl 

100 - Şişli Osman bey Ahmet 
bey sokak .No. 54 de Uguz Sahit B. 

101 - Şişli Osman bey Ahmet her 
sokak Muall4 ~azım 1 J. 

102 - Kurtuluş caddesi inşirah 
apartmanı No. 28 de Suzan Adil H. 

103 - Bomontide Neslihan Recai fi. 
104 - Kasımpaşada Zından arkası 

Dut dibi No. 26 da H. R. B. 
I 05 - Kasımpasada Dut dibi sokağı 

20 l lalil R. 
Beşiktaş 

106 - Seyrisefain tetkik kısmında 
Hatice H. vasıcasile Güzin H. 

107 - Ortabahçe 56 numarada H. 
Recep R. 

108 - Maçka caddesi No. 129 da 
Vamık R. 

Kadı köy el hetı 
109 - .Zamba ojtlunda :\lünlfe 

Hamdi H. 
110 - ~lühürdar caddesinde 39 nu

maralı hanede I.eman 11. 
l l l - Acıbadem yolu 27 de Şazi

ye Refik H. 
112 - Kurhah dere birinci sokak 

No. 66 da Aliye Ali il. 
113 - Yelde~irmeni kah,·e sokak 

miralay Suphi Beyin kerimesi i\1uall4 11. 
114 - Yeldcğirmcni kahve sokak 

miralay Suphi Beyin kerimesi Sclma 11. 
115 - Yeldej!;irmeni kah,·e sokak 

miralay Suphi Bev kerimesi .MLicella 11. 
116 - 1 laydarpaşa Tıp fakültesi 

serlriyat tedavisinde Bigalı CelAI B. 
117 - Kadıköv doktor flikmet Rev 

oğlu Zeyyat Hikmet B. · 
118 - Yeldej!;irmeni Karakol cad· 

desi numara 21 de Reyynn Necip H. 
119 - Yeldegirmeni Senr: öfe

mi mektehinğen Nerimıan :\ecip f T. 
120 - Kızıltoprak Zühtüpaşa ma-

habesi Şefik Bey sokak 10. 3 de 
Leylt Sait 1 L 

[ Devamı yann ] 

Vapurun kalbi .. 
Geçen gün ~adıköyü~e g dı: 

yordum. Ust kat guverte 
sinin arka taraf andaki hutusi 
mevkide boş bir koltuk buldulll· 

Burası vapur uskurlarınıo talll 
üstüne tesadüf eder. Onun i~ 
vapur hareket edince altnodaki 
koltuk, ben, öteki koltuklar ~ 
erkek, kadın, bntün yoı.:ol•' 
ıspazmoza yakalannıış gibı -pır 
gır zangır titremeğe başlıcblı
Bu aralık ayak üzeri titriYere!' 
gelen memur, titriyerek ~ 
ğimiz 5 kuruşları aldı ve tittY 
yerek bir bilet kesti. 

Bir arkadaşa dedim ki: 
- Burası vapurun en rab•-

yeri olduğu halde ne diye ~ 
rasını hususi mevki yapmış!•' 

O, meğer buradan me;,,I 
muş. 

Fena mı, dedi, burası I 
purun kalbi üstünde bir y~ 
Heyecanla çarpan bir """~ 
kalbinin nasıl çarptığını Ka, 
gençleri burada öğrenirler! 

1~j~ 

1 SPOR' 

Dünkü ekzersif 
Macarlarla maç yapacak ~ 

Fener bahçe ve Beşiktaı ta""', 
ları dün kendi aralannda 
ekzersiz maçı daha yapmııl~ 
Yalnız Stadyum sahası son; 
ğan yağmurlarla fazla ça!" _J( 

olduğundan talim KadıköJ~J 
ki F enerbahçe stadında • Y'1' 
mıştır. tı 

iki takım salı günü soO " 
ekzersis maçı daha yapa-;,.-ıl 
dır. 

Ekmek fiatı _ 11 
Maynın altıncı sah güo~ 

itibaren ekmek on iki b~ 
francala yirmi bir buçuk kd"'" 
satılacaktır. ~ .............. , 
5GLAKSOI 
• 1 
: Yavruları tamussıfl' 1 
• ha, gürbüz ve meS'JJj 
: kılacak bütün an9s1' J 
: rı havidir. j 

············' 
ÖLÜM 

Eski Maarit nazırlarıod f 
şim paşanın damadı Sab~ '-'. 
arif müdürlerinden İzmirli ~ 
mut Ziya B. Sıraservilerdl ~ 
met ettiği pansiyonda ~l I 
gece kalp sektesinden 'V~ 
miş ve F eriköyünde aile 
lığına gömülmüştür. 

Allah rahmet 

Mayıs 

1930 ~ 
19·; 

Gıinqin Jo;ı;uıu: 4,55 - /,aiti' : • ırJ 
lf> """" • Ayın clotuıu : 10.36 -

Namaz vakitleti ~ 
~abah Otl• Urındı Ak.-"' ;~ JI' 
3,14 12,10 ı&,04 19.0f 

Bugiinkil haf~ 
Hava bugün aç lr. olatlJ'' 

hafı/ lodos esecye/r.1İf · 



V AKIT ın ŞEHİR HABERLERİ 
Adliyede: 

Bedi 8. tahliye olundu 
1'emvlzln nakzına göre, Tarık B.in vaztınde sabit 
bir eser kalıp halmadığının, Tıbbı adli mecli~ince 

te5bitine lf arar verildi 

r.ı.~"etemlzin müdürü Gireson meh'usu 
~ Tarık Beyi yaralıyan Ahmet Bedi 
-Jlll Temyiz mahkemesinden nakzen 
~hQemesine dün sabah on birde lstan-

•lır ceza mahkemesinde bqlanmıştır. 
Bedi B.. mevkuf olarak geldi. Tank 

&e,e tebligat yapılıp yapılmadığı araştı
~ kendisinin davacı olmadığı .. a~.laşıld~, 
't ltlbtrta tt:bligata hacet gorulmedı, 

""1zln na' ı ılanı okundu. 
1ı..~'llıYizin nakız ilAmında Bedi B. 
~nda katil kastı olmıyarak cerhten 
"ıa kanununun 456, 457 ve 450 nci 
~erine göre tezyiden verilen bir 
""" dört aylık hapis karan mevzuubahis 
~. adliye dokrunun muayene ra
~da çehrede sabit bir eser bırakıl
~ bahsedilmediği ve ortada yal-

ldUye doktonınun mahkeme buru
~ müllhaza ve mUtaleası mevcut 
~Ilı kaydedilerek, bu hususun rap?rl~ 
~ için ceza usulü kanununun 32lıncı 
~: göre kararın bozulduğu bil-

~ei umum\ Burhanettin B. den 
de ası soruldu. Nakza ittiba talebin: 
s..:~lundu, Bedi Beyin vekili ağabeysı 
'tlttin B., talebe iştirak etti. ~.akz~ 
...._ · olundu. Bunun üzerine muddcı 
.... llllbl Burhanettin B.. şoyle dedi: 

e.ı...._ '. Filhakika muayene raporunda 
~ sabit bir eser kaldığından bahis 
~ · Böyle bir iz kalacağını, mahke
b; huzurunda, Tank B. i tedavi eden 
&ıf' ICtriın Sebati B. le ıdlive doktoru 
~ rnuayenesini yapan °Hikmet B. , 
tiıı ederken aöylemişlerdir. Bu cihe
llk llle\rcut rapor, zabımame gönderile: 
~ l'arık B.in Tıbbıad\1 meclisine daveu 
hltt llıtıayenesi ile tesbiti icap eder. Tat· 
~ edilen maddede tarif olunduğu gibi 
'4ttle bir iz kılmış mıdır ? Runu Tıbbı-

1llecllll f1P011• taytn ettillr. 
le 'Bondan başka, Bedi beyin başka bir 
Ol beı>te mevkufiyeti yoksa, gayri mevkuf 
dt ~ rnubakemesine devam olunmasın· 
b} .unı bir mahzur görmüyorum. Tah-

C!lhıı lıtertrn. 

)iz~ beyin vekili Seniyüttin B., Tem
liha ~~inin, tarafından verilen la
- Lt 'hau tcvıyannı varit gördıiğıinü, 
~ yı .~uhtevtyau varit görüldüğün''ll" t.abı~nin kararın tamamile nakzına 
~;t ettiğini, bu itibarlı muhakemenin 
~en başlaması )Azım geldiğini ileri 

fit. tabliye talebine de iştirak ettiğini 
Ctmiştir. 

~ a karşı. müddei umumi Burha· 
,~ . tekrar söz almış, ~unlan 

t4tır. 

'' ~rann heyeti mecmuasile nakzı, 
'delildir. Temyiz. nakzında noktai 
' tasrih eder, gösterir ''e gb~terS Ternytz. " Ey heyeti hAkime. 
~e neticesinde verdiğiniz karar 
~ r, esas, muvarıktır. Ancak şahsi 
~ tahdit müddetine tesiri haiz 
~ k bir cihetin halli IA:ıımdır. Bu 
' kararda noksandır. diyor. Bu da 
'll'ztttigim gibi, iz kalıp kalmadığının 

Seıı ttıbiti cihetidir. 
tat ir1ttin B. • noktai nazarında israr 
~ taelenfn baştan başa yeniden 
lıtlttı 1lzımaelir. Bahusus ki mahkeme 

li lttsında tebeddül vardır,, dedi. 
'-Uıaıt l&aıt LUtfi, Tahir ve Nusrat B ler 
'e~ye çekidiler. Müzakere bir saat 
taP.... - eticede temviz illmının tahrir 
.:~n . 
ille \'e k U.Van nakzın umum muhake-
~ &rlJ'I istihdaf etmediğine. yalnız 
liılı..e ~~ ~ıp kalmadığının raporla ta
"-ıeJtnin .n asır bulunduğuna ve bu mu-
)tgbıe ittUkrnaline, Bedi B. in de tahli
cliı;. ~~la karar verildiğini bıldir'u ... eme, 23 haziran pazartesi 
~, 0 t on Uç buçuğa bırakıldL Bedi 
~ttdl 8ir cel1eye geleceğ'ne dair imza 
~ t •zk IOnra., tahliye muamelesi va-

Şil'I e\' ifanedtn serbest bırakıldı. 
){~" 86~ünmek l9in ....•. 

'aıı bir ~na t•rin görünmesini temin 
~~- on •~na rnuska vereceğini SÖ} li
~"11HrçU](ik ır lirasını istemek suretile 
~111\t Alin Y•prnaktan maznun seyyar 
-., ıtır c in ınuhakemesine dun lstan-

• eze mahkeınesinde başlanmış-

~ • Ofüruk,.m .. k 
""'u mü ? Haşa ! • 

demektedir. ı\lahkeme, birkaç polisi şahit 
sıfatile dinliyecektir. 

Çocuk dütürmek 
Ferikö\ iındc Sıdıka hanımı dö\·erek 

çocuğunun duşmesine sebep olduğu 
kaydne mahke-meve verilen Nefise H.. 
dun ağır cezada ~uhakeme olunmuştur. 
Tıbbı adlide mttayene için muhakeme 
kalmıştır. 

Kenen Beyi ziyaret 
Polis mlıduril Şerif ve ikinci 

müdürü Şükrü B. )er dün akşam üzeri 
müddei umumi Kenan Beyi ziyaretle 
bir müddet görüşmüşlerdir. 

icra ve iflas 
kanununda vapılac;ak ta

dildi ne ıekildediı 1 
İcra ve lnfts kanununa ait tadillt 

llylhası, Vekiller heyetince kabul edi
lerek B.M. Me-clisine gelmiştir. 

LAyihada. borçlunun ha~zden. ~!ha-
yet bir gıin evvel haberdar edılmesı luzu
munu tesbit eden 69 uncu madde 
kaldın 'mııkta. 70 inci, 322 inci madde
leri tadil edilmektedir. 70 inci madde
nin yeni şeklinde borçlu icra me
murlarına bütün kazancını bildirmekle 
mükellef tutulmakla beraber icabında 
kiliıli ~erleri açurmak için zabıta memur
larının icra memurunun emrini yar.mağa 
mecbur olduğu kaydediliyor. 

322 inci maddenin tadil edilen şek
linde 70, 146, 204 üncü maddeler hila
fında hareket eden borçlu ve müflislere 
ceza kanununun 343 üncü maddesine 
göre ceza verileceği tcsbit olunmuştur. 

QQ 

Emanette: 

B81ediye meclisi 
Memurların keseceği ceza

ları ve Ajansla olan 
rekl.tm mukavelesınt 

qar şıa 
CeiWllM~if1ıtıı9eHtf bil..,• d Bllllet-: 

tin Ferit Beyin riyaseti altında 
toplanmıştır . Bazı mahallerin 
istimlaki hakkında bütçe encü
meninin mazbataları okunmuş, 
kabul edilmiştir. 

Zabıtai belediye memurlarının 
ceza yazmak Ralahiyetlerinin tah
didi hakkında kavanin encümeni 
mazbatası okunmuş, belediye 
cezalan hakkında B. M. Meclisin
ce yeni bir kanun kabul edildi
ği için ceza meseleleı i hakkın
da yeniden Emanetçe bir karar 
ittihazına lüzum olmadığına ka
rar verilmiştir. 

65 yaşını ikmal etmiş me
murların iicretle Emanet hide
matında istihdam edilip edilmi
yeceği münakaşa edilmiş, neti
cede meselenin halli kavanin 
encümenine havale edilmiştir. 

Bundan sonra Anabolu ajansı 
ile Emanet arasında asri ilin 
kulübeleri inşa ve elektrikle 
reklam yapılması hakkındaki 
on senelik mukavele meselesi 
görilşülmüştür. 

Emanet makamı, mukavelenin 
imzasından üç sene geçtiği hal
de reklim işinin asri bir şekilde 
idaresini teabhüt eden Ajansın 
Sultan Ahmet ve Beyazıtta iki 
ku}iib~den başka bir teY yapma
dıgı cıhetle mukavelenin derhal 
feshini istemektedir. Meselenin 
bir defa da kavanin encümeni 
tarafından tetkiki ve bilahare 
kat'i karar verilm~si kabul edil
miş, geçen senenin hesal ı ket'i 
raporunun okunmasına devam 
edilmiştir. Çarşamba günü tek
rar içtima edıleceklir. 

Solih Zeki Beyin kitapları 
Merhum Salih Zeki Beyin 

Riyaziye kamusuna ait olan 5 
sandık içindeki el yazılan henüz 
Darülfünun kütüphanesine nakl
edilmemiştir. Bu yazılar Fen fa· 
kültesinde bir genç tarafından 
tasnif edilmektedir. Bu yazılar 
ciltlenecek, ondan sonra o.rül
fünun kütüphanesine nakledile-
cektir. 
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Bayram 

Hediyesi 

KUl\1BARA 

Alınız 

Bayram için çocuğunu· 

za hediye alacaksanız 

kumbara alınız. Çnnk6 
kumbara hem çocujun 

en gtızel oyuncağıdır, 

hem de onu tasarrufa alış

bran bir vasıtadır. Kum

bara biltnıı eYİn neıuidir. 

• 
Türkiye iş fjankası 

Bırakılmış çocuk 
Dün sabah saat on buçukta Kuruçeş· 

medc nhnm şirketine ait antreponun 
ününde sahilde henüz altı aylık bir ço
cuk cesedi bulunmuştur çocuğun vücu
dunda ccbrü şiddet eseri görüldüğü için 
zabıta ehemmiyetle tahkikata devam 
etmektedir. 

Kim vurdu 
l Jasekide dulger Ömer, göğsünde 

ve kalçasında iki bıçak yarası olduğu 
hrlde polis merkezine .gittniştir. 

Haseki polis mevkiinde Ömere kimin 
tarafından vurulduğu sorulmuş ve şu 
ce,•ap alınmııtır : 

.. Ev«'lcc bir defa daha vurulmuştum, 
beni \'uran kurtuldu. Bu sefer beni vu
ranlan söylemiyeceğim ... Tahkikat yapıl
maktadır. 

Polis ateş edince 
Küçükpazarda Kantarcılar cadde-

sinden nara atarak geçen Fuat polis me
murları tarafından karakola getirilirken 
Rasim isminde bir tabadayı Fue.di kur
tarmağa teşebbüs etmiş, bu yüzden biı 
hadise olmuştur. 

Polis memurlan, Raııimln bu müda
halesine kızmıtlar,Rasim israr etmiş, bu
nun üzerine Küçükpaıarın komiser mua
vini ishak dendi tabancasını çekerek ha
nya iki el ateş etmiştir. Korkutmak için 
atılan bu sillhlar üzerine Rasim kaçmış, 
Fuat polise sevkedilmiştir. 

Ta aruz 
Davutpaşada kömürcü Hüsnü pehli

van; kafayı tütsülh•erek Langayı gitmiş, 
bıçak çekerek küfeci I\lustafanın evine 
taarruz etmiştir. Yapılan tahkikat 62 
yaşında olan kömürcü Hüsnü pehlivanla 
küfeci Musta arasında yeni ve eski hiç 
bir hadise olmadığını ve bu taarruzun 
sarhaşluktan çıktığını m~ydana koy
muştur. 

•"''"""' Çıktı .•. "'"'"4 , ' 
~ Sönen Işık ~ 
~ Muhaniri: ~ 
1 Mebrure Hurşit 1 
1 Fiatı 125 ciltlisi 150 K,. ~ 

."""""~""'"""''· Rışit Riza ve arkadaşlan tarafından 

FRANSIZ tiyatrosunda 
b ma), sah gunü .akşamı saat 9.45 

de SAMSO~ H. Bernışta) ınden ter
cüme 4 perde. Ti}atro gişui her giın 
10-12 ve S-8 açıktır 

, 
ID 

Bu akşam 

UHHMRH Si Uf MflSınnn 
dabaklr vaz'ı sahne JOZEF VON 
STERNBERG in en meıhur aesli 
taheıeri olup biitün dlbıyada hakiki 

takdir ve alkışlan celbeden 

JORJ BHnKROfl 
BETTi KOMPSON ve OLGA 

BAKLANOVA nın temsili 

f lf M JOlCUlftRI 

Kadınlar ne diyorlar? -----
Mazhar Osman Beyin mekale-

slnden zıt,.n müteessir 
olmamıttık 

Doktor Mazhar Osman B. be
yanatta bulunarak Sıhhi sayıta
lar mecmuasında neşredilen ka
dınlara ait olan yazısının ilmi 
mahiyette olduğu, Kadın birli-

ğinin beyanı teessür ve teessüf 

etmesinin doğru olmadığını söy

lemiştir. 
Kadın birliğinden bir hanım 

bir muharririm ze demiştir ki: 
- Esasen biz de o makaleyi 

ilmi bulmuş ve cevap vermemiş
tİK .Bu meseley1 idare heyeti içti
maında mevı ahsedip Maz
har Osman Beye teessüf etti
ğimiz de doğru değildir. ,, 

filmi 

3 numara 
Bu sene imtihanlarında terfi 

numarası değildir 

Evvelki gün lise ve orta mek
teplerde İmtihanların ne gün 
başlıyacağını ve nasıl yapılaca
ğını yazmıştık. Bu hususa dair 

hazırlanan talimatname tebliğ 
edilmiştir. 

Diğer taraftan aldığımız ha
berlere göre 3 numaranın terfi 
numarası olması hakkında orta 
tedrisat tarafından ileri sUrülen 
fikir bu 11ene için kabul ed,lme· 
miftir. Bu sene numaraların hDk
mü geçen seneki gibi olacak 
ve ihtimal ki gelecek sene 3 
numara terfi numarası olarak ka
bul edilecektir. 



Seyrisef ain 

1 Meırakb şeyler J 
Şair T agorun mektebi 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Merkez acentesi: Galata Köprü ba~ında 
Beyoğlu 2362. ~ube acentesi: Mah· 
mudiye Hanı alunda İstanbul 2740 

fi udanya postası 

Bu mektepte Hint filozofu kendine 
mahsus bir terbiye sistemi 

tatbik eder. 
Yazan : Sadn Etem Cuma, Pazar, Salı, Çarıam· 

ba fOnleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. · Bir gece gidelim 

lar ... 
- Gidelim. 
Mualla: 

çocuk-

.. - Fahamet ıen de gel. ... 
.. - Ben onu 16rdllm. 
" Ben Briget Helmi seyrede-

ceğim. 
Sacit hemen atıldı: 
" - Elhamrada çarıamba ie

cesinden itibaren .. 
" - llk akşam çok kalabahk 

olur .• Ben hep ikinci illnün ilk 
matinesine giderim ••• 

MuallA: 
" - Garip itiyat. 
Madam Neri: 
" - Ben o zaman uyanamam 

lble • .lkisi de bu llflarla perşembe 
gilnll Elhamrada birinci matine
de buluşmak için sözleşmiş 
oluyorlardı •.• 

F aham et sinema bahsinin 
açılmış olmasından pek mem
nundu. Çünkü bu bahis onun 
işine mükemmelen yaramıştı . 

Sacide vereceği cevabı Malliya 
ve ~adam Neriye duyurmak 
değil aralannda bir ıeyler baş
lamak üzere olduğunu hatırlat
mak istemiyordu. 

Maksadı kendiliğinden basıl 

olmuttu. Sacit: 
"- Amma zeki fey, diyordu .. 

allem etti kallem etti ıözleriPe 
cevap verdi •• Ne de minnoı ıey, 
diyordu. 

Tek g6zlnkln kadın, bu akşam 
kurtlarını adam akıllı d6ktil. 

Abbas beyin Zonguldak se
yahati bir ıece daha bizim f e
lekten kim almamıza vesile ol
du. 

Matbaadan çıkarken Neıip 
kolumdan tuttu : 

" - Size, dedi, havadis ge-
tiriyordum. Ama ne havadis ... 
Ne havadis. Nesip eskiden ho
roz ıekerini de aj"zına ahr : 

" - Ne tatlı ..• Ne tatlı, dive 
insana imrendirmek iıterdi. 

"-Anlat bakalım, dedim ••• 
Havadisi ballandıra ballandıra 

anlatb: 
"-Hani canım iki gün t"vvel 

gazeteler yazdı idi. 
« .- Abbas bey meselesi mi? 
"- Ta kendisi ••• Ama bedava 

olmaz. .. 
" - Dile benden ne dilersen 

diye alayla cevap verdim .. : Ni-
yetim atlatmakta. Fakat o birden 
bire : 

1 
Metresi Miı Molli adını ta

şıyan Macar kadınL Ben birden 

1 

bire ıaıardım doğruau .. 
« - Ne münasebet Neaip 

dedim • 
«- Gazeteci olacak sen de

ğişlinemişin.. Mia Molli ile bu 
bin dehıetli ıurette alikaıı var .. 
Mis Molli bundan Oç ay evvel 
hastaneye 16nderilen deli
kanlıyı bir ıtn at yanşlannda 
görmüı, delikanlı da o zaman 
delikanlı idi, hani eti budu 
yerinde idi. Kifmiri üstüne bark 
olan halivetli bir çocuktu, he le 
güldüğü zaman iamzelenen ya
nakları bakanları meftun eder-
di.. lıte senin Mis Molli de 
bu delikanlıya vuruldu... Bu ço
cuk tam bir yazı seninki ile 
birlikte ıeçircli. 

Bitmedi 

o Bulmaca o 

1 
2 
) 

4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
s 

AJH~k sürat postası 
( M E R S l N ) vapuru 6 

Ma~ı Sah 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

·-.... ,akkale, KUçllkkuyu, Edremit 
Burhaniye, Ayvalığa gidecek 
ve d6nilfte mezkur iskelelerle 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

ızmir -~.ersin sürat postası 
(MAHMUTŞEVKETP AŞA) 

vapuru 6 Mayıs Sah 12 de 
Galata rıhtımından hare
ketle Çarıamba sabahı lzmire 

gidecek ve akıamı lzmirden 

hareketle Antalya , Aliiye , 
Mersine gidecek ve dönüıte 

Taşucu, Anamor, Aliiye, An
talya, Kuşadası, İzmire uğn
yarak gelecektir. 

·---------------BARTIN hattı ıuı.s postası 
ek,prcs 

AYDIN vapuru Pazartesi 
5 ;\lay ı s 

Sirkeciden hareketle Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku-

rucatile ve Cideye azimet 

ye avdet edecektir. 

Tagor talebesine derı veriyor ,J. 
mndistanın meşhur şairi Rahindranat Tagoru bütün dünya tanır. Yazdtll tİ 

eserlerle beynelmilel bir şöhret alan bu şairin ayni zamanda kendine mıhsUI 

s:fcsi ,.e terbiye sistemi vardır. Şnir, başka telikkilere uymıyan bu sistemini ~ 
dı memleketinde yapmış olduğ'u ve "santiniketan> ismini taşıyan darülfünunda '1 
ris eder. Yuknrıya koyduğumuz resim, Tagoru bu mektepte erkek ve kız "1 
sine ders verirken göstermektedir. 

Tagor bu günlerde .. Hi\•yera ,, da "Kap l\lartin,, de meşhur Fransız ~ 
cilerden M. Kanın misafiri bulunmaktadır. Orada saatlerce yazı yazdığını 1111' 
gazeteleri haber veriyorlar. 

Tagor, pek yakında konferanslar vermek üzere Londrıya gidecektir 

Bursa Dokumaclhk Türk anonim t ;rketlnden: 
F evkallde heyeti umumiye içtimaı '-

Zirde miinderiç ruzn:ımede muharrer ınevadın mevkii müzakereye vaz'ı zıO';Jr 
salonu da his edarallın 4 hııztran 1930 1arihinde ~aac I 5 de -şirketin Burı:ada taha 'd~ 

funda bulunan binadaki merkczı idaresinde fevkalılde heyeti umurniye içti,
karşısında Nizam oğlu Han No. 2 hazır bulunmalan rica olunur. 

Tafsilat için: Sirkeci 

Telefon: İıt. 354 ı - Şirketin hitam ı müddetinden evvel feshi teklifi, ~ 
iiillllllllllliiii aawwwmaıa:ue-u::::ı::ı:::::::=:- 2 - Kendilerine salahiyeti lAzime itası suretile tasfiye memurları tayfrıl 

1 Y ık • AP LAAI ıl ücretlerinin te11piti. ~ 0 enCI \ Url i I'icarct kanununun 385 inci maddesi ahkAmı mucibince velev yalnız bir;J 
,I senedine malik olan her hissedar heyeti umumiyenin azayı tabiisinden olup Karadeniz postası 

· bulunduğu hi se sencdatının adedi kadar rey itası hakkını haizdir. -/.. 
H SamSUD lçtimaa iştirak ctmeği arzu eden his_cdarlann hisse senetlerini veya bu . ~ 
::"i v;xuru 7 Ça l",c a f n ı-)a Sencdatt makamına kaim olacak Olan depo Sertifikalarını kablcliçtima ~ 

.:J merkezi idaresine te\'di etmeleri muktazidir. Meclisi i~ / 
a~s 3 ~ 

Sern1a ye tezyidi Matbaamıza gelen '!.!!,!:?. 

Dr.A. Kutiel 

beyannanıesi Muallimler meomuı•~ 
iktisat vek,at. t ·nden: Beşinci sarSJ muallimlerin isd . ,J 

Memleketler arasında nakliyat mucip yazılara intişar etmiştir. J.'t'. 
Ankara caddesinde muallim !' 

ve müvasalat Tilrk anonim tir- Halit ve Jkbııl kirapanelerinde sıO 
ketinin sermayesi Ticaret kano- tadır. 
nile şirket esas mukavelenamesi .. - G ... e•n•ç_m_e•k-te_p.Ji•]•e•re.,.. 
hükümlerine göre 9 Mayıs 929 
tarihinde toplanan hisredarlar İmtihanlar yaklaııyor .. f 
heyeti umumiyesinde yüz bin sızcanm ruhu olan gayri il. 
lira daha artınlmış ve şimdiye yasi fiilleri öğrenmek ~ 

f:frenci ve cilt lıast nlıkları ın iiıchaıısıııı kadar yüz bin lira olan şirket Muallim Biti Efendini (~ 
Karaköy börekçi 'Fırını eıraııında ~o f.: i sermayesinin bu suret le iki yüz kıyasi fiiller rehberi) ni ~ 

Dokt
or bin Türk lirasına çıkanlmasına imtihanını:ıı kolaylıkla -~ 

Buq/fnkiJ bulmacamız ·ı · olursunuz. Satıı yeri: AfJY~_;.· 
Soldan 1&ia: ihsan 41iiiii;.Cıkrü karar verı mış ve artınlan ser-
t - Asrt Karagöz ( 6 ), Fena ( 3 '. "-s' maye miktarının tamamen taah- caddesi Muallimler kita -; 

2 - Kibarlık ( 6 ), serbest ( 3 ). 3 - Sinir haıtalıklan mütehaııau hüt ve ödendiği vekalete veri- Fiah 50 poıta parasil• 
Asker yemeği ( 8 ), kalil ( 2 ). 4 - 'k kuruş. 
Kumaş (::J),... Kıranlık (:ıi). ~ - Nota (2), Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ya len vesı alarla ticaret kanu-
zıt (5). 6 - Tamaa geti riş.( 4 ), beylik kadar Tepebaşı 73. Tel. Beyoğlu nunun 391 inci maddesi mu- Tefekkür ~ 
(4). 7 - t~ ,~k (2), m:ılöl ( 5 ). 8 - 862., Kadıköy 49 cibince idare meclisi ve mil- Feciai lcatli yalnız ailesinin, d~ ~ 

«-Kulağım 
ğu hastaneye 
miştir .. 

Doğuşlar ( ). ' l fesap cetveli ( 6 ), rakıplar tarafından tanzim edil- değil bütiln tanıdıklarının kalblnd~,k~ 
aç. Abbas çocu- dahil (2). ı O t Tatlı hamur (5). ı 1- • - DESi. yaralar açan aziz Hikmetimiz .,. • 
kendisi gönder- Rüg>_e işareti (l DERi MUZA YE miş mfişterek imzalı beyanname da gacetenlzln ~öıterdiği teess~ 

Yukardan qağı: T. Ta. c. istanbul şubesinden: ve komiser raporu mUnderica- kadan dolayı mınnettarlığlmızı -~ti' 
«-Peki ama Abbaa 

haberi tekzip elti .. 

1 - Sunt şeker ( 7 ), garez ( 3 ). K b b d t k'J.a ld d Gerek mektup, telgrafla ve rı,·- , 14' 
bey bu 2 - Tesadüf ediş ( 6 ). 3 - l laykınş ur an ayramın a ef 1 a- bndaa anlaşılmış 0 uğun an zat evimize kadar ihtiyan zabıoe ,,Pf 

( 4 ). sakal ve bıyığı kesik ( 6 ), 4 - bmız tarafından toplanacak deri keyfiyetin tescil ve ilim için rek bizi teselliye ve mareıni11>lıl 1f.1' 
· «- Sen o kadar bilirsin; ben 
işin iç yüzünü bilirim. Bak din
le : A bbas Bey bu iıte faka 
bastı... Ama ne basış ..• 

ec- Kim bastırdı ... 

Burayı gel (3). eski bir millet (4). 5 - ve barsaklar pazarlık suretile ticaret kanununun 391 inci mad- ye şitap eden ze\•ata ayn •l"Y1 ~.~ 
Maddeler (5). hain ( 4 ). 6 - Tenbellik e şiiJlj 
(6), bir çal gı (2). 7 - Cilve ( ~ ). şart talibi uhtesindedir. Taliplerin desine tevfikan bu beyanname muktedir olnmadığımız minnet ~zeteıti 
(2). 8 - Kan almak: ( 7 ), küşat et (2).. 6-5-30 aah giinO ıaat 15 te verildi. larımızın arzına da muhterem dllll-
9 - Ey\'allah (2) çe\'İk (4). ı<e- lıarct b vesatetini istirham eyleriz efen ... ;;ti 
(3) d ( - ) R l ı k Cagw alulrlondaki şu emize müra- lkmat vekili N. mücteşan _ .. _. ,,. _, urgun ;, . l l - Üt )C i as er e Merhum Hikmet Şnldatn .__.... c:-1" ı 
(:.>), hüyük çıngırak (3). caatları ilin olunur. Şakir , •• , ......... ı,. .. ı • , ı . . .,,. ----···········----·-······-·--·--·-------······-··------------------- ~~ 

HASAN KUVVET urubu~ı~~:::~~ 
Zaafı umumi, kansızlık, romatızma, sıraca kemik, damar, ıli&ı, ademi iktadar, verem, ıinir hastalıklarına gayet nafidir. Solsıun ıenç kızlar ve delikanlılat• 

çocuklar, ihtiyarlar, bilyükler her mevsimde istimal edebilirler • . 60 kunııtur. Hasan Ecza deposu. 



c Mahkeme ve icra lıanları ] 
;.;..;.E;.:p.;11p;;.s.ul•lı•ier:.-a.;suu/a._•n•:ıiii8irl.'-.;b.oıııiirl.cıiılun-~-M~a'!'lılt~e·ltlel~.·a•s~li>•t-alt~uı-a~hu~Je:-'a~k da-lıtanbul aslije mahkemesi ikinci 

lf u~u~ dairesinden : l\ltiddei Rüsumat 

llıUdiiriyeti tarahndan dilli zade Mehmet 

"e Musa reis zade biraderler aleyhine 

iktıne olunan bir kıt'a taahhüt sen~di 
llltltibince maa istih!Ak gümrük resmi 
01trık tahsili talep olunen bin iki yüz 
lira ılıcak davasından dolayı müddei 

llcyhlcrdcn Dilli zade Mehmek efendi 

"""1nı gönderilen istida sureti muma
U 
'Yhin Bahçekapuda 11.zet bey hanında 

Ik.illet etmekte iken be~ sene mukaddem 

Clkarak bir semti meçhule gittiği ve bu 
Cihetle mahalli ikameti meçhul bulundu

tıı hıübaşir ve heyeti ihtiyariye tarafın· 
~ Verilen meşrubattan anlaşılmış olup 

. kuk usulü muhakemeleri kanununun 141 

l?\ci maddesi hükmün~ tevfikan ilanen 

ttbligıt icrası karargir olmuş bulundu

h11den tarihi i!Andan itibaren bir ay 

ttr&rıda nıumailevh Dilli zade !\1ehmet 

tfcndirıin cevap ~·ermediği takdirde is

lideyı tebellüğ etmiş nazarile bakılaca~ 
ftbıig 1 •• 
İ1tıı it mckamını kaim o mak uzere 

Olunur. 

~OtıbuL asliye malzktmesi birincı 
ili; dairesinden : 

lıtanbul Rusunıat müdüriyeti tarafın
~ ~a)ıtada Ferıneuccilı..:rde (36 ) No. 

tuccar<lan Sarandi Uzoplo ve ı\ la-

~ Oflu Dimltrl Ef. ale\hlerlne iknme 

~an alacak davasının ;snayl tahkika-

da Lazoplo efendinin ikametgahı meç

i !)(ın:ısı hasebile ilı\ncn vaki olan dn-

:"1 kanuni) c\·e rağmen 1-5-930 tarihli 

~llltdc •~batı \ ucut ctnıedi~nden hak-

~ dt kukuk usulü muhakcınclcrı kanu
llııurı 

temini istifası için Eyn_p Gümlt iruinde" : Refiye Hanım tara· 
suyunda koyuncu Salih Efendinin fından zevci Bakırk8ytinün Kar· 
evinde tahb hacze alına• bir taltepe caddesinde Rukiye Ha
adet sağmal ~nekle bir aynalı nımın hanesinde mukim Ali Ga
dolap ve bir kilim konaol ayna lip efendi aleyhine ikame olunan 
ve somyasız bir karyola 930 
•~nesi mayısının on betinci per- botanma davası hakkında ver
ıem be günü ıaat 15 t.: ma- diği istidanamenin bir sureti 
halli mezl<Orda memuru huzurunda müdei aleyhin ikametglhının 
sablacağından talip olanlann meçhul olmasından dolayı tebliğ 
yevm ve vakti muayyende hazır edilemediği Bakırköy heyeti ih
bulumaları ilan olunur. (929-1096) 

Üsk11dar lstanbul 6 tntl icra me
murlu/undan: 

Bir deynin temini zımında 
mahcuz yazıhane qyaıı .k!5a 
ve hah vesaire 8-5-930 tarıhıne 
müsadif perşenbe gUnn aaat bir
de İstanbulda Asma altında 
Tahmiste Çavuıbatı hanı deru
nunda satılacağı iJAn olunur· 
(274-54) 

Beşıktaş icra dairesinden: 
Emine Refia Hanım ve Mehmet 

Fethi Bey ve Cemile Hanımla fayıan 
mutasamf ve şuyuun izalesi için f~r?htu 
mukarrer bulunan Amavutköyünde 
sucu bahçesi sokağında cedit No. 3 ile 
murakkam zemin katile beraber üç 
katta 8 oda ve her katta sofa \·e iki 
halA bir mutfağı milştemil maa bahçe 
bir hap hane ile hanei mezkOra mut
tasıl 5 numara ile murakkam zemin 
katile üç knttan ibaret ı:ckiz oda \'e iki 
hnl:l\'i h:l\'i kılgir ve kı-:men mühtacı 
tamiİ- diğer bir bap hane bilmüzayede 
100 lirada talipleri uhde~inde takarrür 
etmiş isedc bedeli mezktlrun noksan 
görünmesine mebni artırma müddetinin 
tcmdidine karar verilmiş Ye yeniden 
ilandan itibaren bir nv müddetle müza· 
~ede~ c çıkarılan 7 haziran 930 tarihine 
müMdiF cumnrre.i günü saat 15. tc 
ihalei kat'i\'elcıinin terası mukarrer 
bulunmuş Ölduğundan tıılip olanlann 
ki\ meti muhammeneleri olan 60CK> lira· 
nı~ yüzde onu nispetinde pey akçesin! 
mü:.ta~hiben Beşiktaş sulh muhakcmesı 
icrasına müracaatlorı 11An olunur.(276-5?) 

tiyariyesile tebliğe memur mü-
baıirin tahşiyesinden anlaşılmlf 
ve illnen tebliğat icrasına karar 
verilmiı olmakla 8 mayıs 930 

perıembe günü saat 14 de tah· 
kikat için gün tayin edildiği 
ve yevmi mezkurda mahkemei 
mezkurede hazır bulunması 
lllzumu ve davete icabet etme
diğiniz takdirde hakkınızda hu
kuk usul muhakemeleri kanunu
nun maddei rnahsusa11 mucibin
ce muamelei kanuniye ifa edi
leceği ilin olunur. (274-55) 

---
Eyüp Suullı malzkemtsi icrasmdan: 
Bir borcun temini istifası için 

tahtakalede Hoca Hamza ma
hallesinde Deve oğlu yokuıunda 

48 - 50 numaralı yoğurthane 
sahibi Osman oğlu Bekir Sami 
efendi yedinde bulunan bir adet 
müstamel F ort kamyonu 930 
senesi mayısının on yedinci cu
martesi gilnü mahalli mezk fırda 
memuru huzurunda saat 10 da 
sablacağından talip olanların 
yevm ve vakti mezkflrda baz11 
bulunmaları ilan olunur. 929-1058 

402 inci maddesi mucibince 

tl\'ıp karan ittihaz cdılıniş ve gıyabında 
:;'!;rı eden celsede dıt\·a nrzüh.ıli 1-ıra- De. vl Pt Demı' ryolları ila"' natı 
~ Unırak mUddel vekili milddcasının 1 -

~~c~ınm~M ~~~ ~k~L·-••••••••••••••••••••••••••crıcıııış \'C tahkikat celsesi 12 haziran 

DJo 'Perşembe gunü caat 14 de talik kı
h 
~ltıış oldnğundan ye\'mİ mezkOrda is· 

tı 'ücut etmediği takdirde bir daha 
~Uhak 

enıcyc kabul olunaml\·acağı \'C 
'°&kııları \( b • 
Ilı k a ul ctmış addolunacıı~ tebli~ 
ı •oıına ı... . ·ı • 1 '11r. ~•rn olm1k uıcre ı "" o u-

'4Jılsta1ıbu1 mahknui asliye. dıirdiincü 
11k dairesindm· 

\ ~Üddci Ankarada dairci mnh~usımn
\ surnac mi.ıdtirivcti umuml\·c~i ıle 

\ ~leyh Calntada Verınenccilerdc 51 
'1ı Nıkola Yo,·anldi , c Di'llitrı !\ara-

'~ \e Domika cfcnd•ler ıılevhine 
~ a suretile Tckirdağına ı;cvkedilcn 

~i t~l Çoval şekerin ınuddcti muayye
~llızarniyesi zarfında mahalli mczkure 

bıt edildiğini miısbit C\ rakı resmiye 
~ d' Qı~bt c •lmediğindcn tcahhüt senedi 

lıı~ \· ncc nıaa istihl:\k iki ) ıfa on dön 

ili lisur kuruş tahsili ralcbilc ikame 
Uıı 

~i~ •n dt\'anın tahkikatında müddealeyh 
Ola \' 

llıt h ovınidi !~fendinin ikametgı\hı 
ç uı 

htt Olduğu bildirildiğinden hakkında 
'-lr'l' mu· ddetlc bl ' 1 · ıı: il~nen tc ı~a ıcrası 

•rgi 
hı r olduğu ve ye\ mi tahkikatın ı 7' 

ııl'trı 9':l"' 
Qıu,11,lc uu salı günü saat on dörde 

~uğu ilAn olunur. 

~-------
l<l~ALIK KARGİR 
~· HANE 

141491~•1ta .. Akaretlerde 5-9, 
~)ed91 ~umrolu haneler bil-
9tbti lı ~ ıcar edileceğinden 
~. •lnı 27 · · "il ittı, ıncı pazar gtinlln-
~ areıı yirmi gtın mllddetle 
'1ip "'o6Q:deye vaz ediluıiftir. 
~b nn mayısın 21 inci 
~ -~nll saat on üçe ka
~ d, lllflt 1 mezkürda 54 numa
~.. Ye..._ ~•elli kaymakamhtına 
~d 1 mezkikrun saat on 
~--e.:kafn beşine kadar fıtan
"qlllaeıı· lllGdOriyetinde idare 

ille m6racaat etmeleri. 

lkıyüz ton cezidfi y4ğı kapalı zarfla mOnakasaya konmuştur. 
Mi.inakasa 19 mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankara Devlet 

Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarırı avnı günde saat 14,30 a kadar mUnakasa ka
tipliğine vermeleri ·Az mdır. 

Talipler mnnakasa tartnamelerini be~ lira mukabilinde Anka
rada, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpat• veznesinden 
tedarik edebilirler. 

65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konmuştu. 
Münakasa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev

let demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektu?larını ve muvakkat 
teminatlarını ayni günde ıaat 15.30a kadar münakasa komisyonu 
katipliğine vermeleri lizımdır. 

Talipler milnakua şartnamelerini 20 lira mukabilind'- Ankara
da, Muhasebat dairesinden, lstanbulda Haydarpafa veznesinden 
tedarik edebilirler. 

* Kayseri lokomotif depoıuna 

rnünaka1&ya konmuıtur. 
muktazi makineler kapalı zarfla 

Münakasa 23 haziran 930 pazartesi günll saat 16 da Ankarada 
Devlet derniryolları idareıinde yapılacaktır. 

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

Talipler münakasa t•rtnamelerini 15 lira mukabilinde Ankarada , 
Maliye ve muhasebe itleri reiıliğinden latanbulda Haydarpaşa 
veznesinden ala bilirler. 

Pazarlıkla tahta mübayaası 
Pendik Serom darülistihzarı n1üdürlüğünden: 
Adet 

300 
Köknar 

28X13X400 
220 22X20X40C 
100 22X13X40t 

Pendik Serom DarOliıtihzan için mubayaasına IOzum görülen 

tabtamn 7-5-930 tarihine milsadif Ç&l'f&mba gilnil Defterdarlıkta 
mUeaıeAtı ziraiye mObayaat komisyonunda pazarlık suretile milba

yaa edileceğinden vern.iye talip olanlaran yevmi mezkQrda saat 14 

de komisyona mliracaat eylemeleri ilin olunur. 

V AKIT 5 Mayıs 1930 - 7 ~· 

Eınlak ' re ~ytan1 banka ı lsta11bul 
şubesinden 

Satılık emlak 
PEŞiN PARA İLE : 

Esas No. 
78 

Mevkii ve nevi 
KandiJli Mezarhk sokağı 23 No. (36 112 
dönüm) arazi. 

Kıymeti 
1275 Lir: 

214 

215 

216 

203 

169 

198 

206 
208 

Kandilli Mektep Hanımoğlu sokağı 25/l 4 
(49 1/2 dünum arazi). 
Kandilli Mezarlık sokağı 26 No, ( 50 dö
nüm) arazi. 
Kandilli Mezarlık ıokağı 27 No. (70 1/2 
dönüm) arazi. 
SEKİZ T AKSITLE: 

Y edikule Fatih Sultan Mehmet mahaJleıi 
Salhane çıkmazı sokak Y,eni 20/1 No.lı arsa. 
PAZARLIKLA: 

Ayazağa çifliği müştemilatından Hacı Os
man bayın gazino ve odayı mnıtemil 14 
dönilm dutluk. 
Büyilkdere Hacı Oım~n bayın yeni 8 No. lı 
maa karakolhane arsa. 
Cenderede 6 dönüm 2 No. lı bahçe. 
Cenderede 33 dönüm 4 No. lı bahçe. 

1730 

3525 

4400 

4940 

4000 

180 
990 

" 

" 

" 

" 

" 

.. 
" .. 

Ballda evsafı muharrer emlik aleni müzayede ile sablacağıı -
dan taliplerin 7-5-930 çarşamba günü saat 16 da ıubemize mü
racaatlan ilin olunur. (B.) 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
Adet 
11 çuval aeyaniye müstamel iç yatı 1287 kilo KZH marka 

1 " 
tıbbi ot 120 " ,. 

" 1 sandık çay 6 
" " ,. 

16 " vazelin 874 u ATJIBJ 
" 7 " ıeker 319 

" LMS 
" 1 .. zeyti yağı 15 ,, .. H 

l f kahve 1 '/, " " " .. \ yeşil zeytin 2 
" " .. 

13 fıçı senayide müstamel . saf gayrı 

soda kostik 2370 ,. 
" " 

J: 5 aandık teneke kutuda çay 200 
" JD " • l ,, -balı&..konsen-esi 9 ,, FSP 

" Balada muharrer on kalem eşyanın 3/S/7-S-930 tarihinden iti-
haren lstanbul ithalit gümrüğü satış komiıyonunda bilmlizayede 

-

ihalei kat'iyesinin icra edileceği ilin olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
Gazi Muallim mekteb laboratuvar instalasyonu 28 nisan 1930 

tarihinden 6 mayıs 1930 tarihine kada~ sekiz ~ün ~nd~etlc ~ehir 
edildiğinden taliplerin evvelce ilao edılen şeraıt. daıreaın~e. ıhalc 
tarihine miisadif salı günü saat on dörtte Maanf Vekaleti ınşaat 
komisyonuna müracaat etmeleri ilin olunur. 

Maarif vek8letind~n: 
Ankara Ticaret mektebi elektrik tesisatı 28 nisan 1930 tarihin-

d 6 s 1930 tarihine kadar sekiz gün müddetle tehir edildi-
en mayı d"l · d b'l' d 'h 1 'h· 

w • d t liplerin evvelce ilin e ı en teraıt a ı ın e ı a e tan ıne 
gın en a M 'f k 1 · · k müsadif salı günü saat on dörtte aan ve i etı ınşaat omisyo-
nuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Gümrük muhafaza müdürlüğünden: 
Glimrük muhafaza müdüriyet! bahri rnerakibi için 48 kalem 

malzemenin mubayaası 20 gün mü~detl~ aleni m~nakasaya konul
muştur . Kanuni şeraiti haiz talıple~n müdünyete müracaatla 
artnamesine ittila husulünden sonra munakasa günü olan 13 mayıı 

;30 salı günü saat 14 te muhafaza müdüriyetinde rnüteıekkil 
komisyona roüra,aalları. 

· Balıkesir vilayeti daimi encü
meninden: 

Balıkesirde idarei hususiye namına müceddeden inşa edilmek 
üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasada bulunan sinema 
binası ve teferrüatının şeraiti muharrere dairesinde inşasına ihale 
tarihi olan 13 nisan 930 tarihinde talip zuhur etmemiş olmasından 
15 mayıs 930 tarihine müsadif perşembe günfi saat on beşe kadar 
bir ay zarfında pazarlık suretile talibine verilmesine karar verilmiı
tir . Talip olanlar inşaata ait dosyayı 20 lira mukabilinde Balıkesir 
Nafıa dairesinden ve yahut latanbulda Galatada Hüdavendig1tr 

hanında 61 numarada murabbaı mimanmız imar yurdundan tedarik 
edilebilir . Ve yahut Balıkesir Nafıa dairesinde mevcut projeler 
dairesinden harice çıkanlma111ak prtile tetkike amadedir. Talip 
olanların Balıkesir eııcümeai daimii Yiliyct~ müracaatları ilin 

olunur. 
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İHTİYAÇLARIN 
.. .. 
ONUNDE: BaYramlık 

• • • • • • • • • • • • • • 

iyisini ve ucuzunu 
fayesi, 

yapmafa ve ıatmaia ufratıyoruz. Çalışmomızın 
teşvikk&r rafbetinizl tezyıı etmektir. 

İpekli, yünlü, tuhafiye, iskarpin, fotin, terlik, çocuk ayakkapları, örme jaketler, 
ipekli mendiller, çoraplar, gömlekler, kravatlar, Feshane, Hereke, Beykoz, 

Bakır köy fabrikalarımızın en sağlam ve zarif mamulatı 
... • • • • • • • • • • 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası fabrikalarına ait 

Yerli Mallar Pazarı 
Bahçe kapıda birinci Vakıf Hanı altında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rv~:~ K 1 T ~?.:ı

1 

Satılık evler ve arsalar ı:!ç2~ E.~~!:!:!J 
lstanbul emvali eytam r;··;;,!ı:-"::.···;··~ 

idaresinden . i ! : : E i 
ı - Şükrü \'e 1-"' ikri lwylerin isıikraz eyledikleri 

nıdmliğ mu"ahil!nde idaremiz ululesind~ vefaen mefruğ 
lml ırn~.n Boğaz"çi T. ral>yada e ki Aya Yan·, ~'en i Köprü 
't' lııcır '-.ııka ğın<la 10, 12, 2, 4, 6 numaralı ve biri 156 
dıf~Pr i 150 z.ra iizeriııde biri k~\rgi r, di~eri ahşap 4 oda 
3 sofJ. ~ lıah\, ayrı ı mutfak, ı daraca ile 12 numaralı 
harap b:na ve 2,4,6 numaralı barakalar ile 4u0 arşın da 
bahce , .. 

2 - F.ıtm:\ hammın, Cellat Çt-Aşmesinde Bostancı başı 
A ptullah ağa mahallesinde eski Ha midiye, yeni 9 met
relik sokak üzerinde 4 mükerrer ,.e 7 5 ada, 2066 ha-
r;ta numaralı 4,69 metre yüzlü köşeye on dört. metre 
nıesafede hnlun~n 67 ,26 metre murabbaı hır kıt'a ar·sa, 

3 - Ihsan efendi ile A v~e hanımın, Üskiidarda Hac! . . 
Hasna hatun n1ahallesinde Paşa limanı caddesinde 2-10, 

• • • • 
: lhtlvaç lralrnavın-( : 
: C.'J'lt kathr ( uoml ıoo : 
: 1 O defa) il.tn edil,. : 
! mele ilurfJ maltla t 

• • : AbnlıhıJmmn ı. iç aylıti için : 

: bir defuı IWC&Mlll : 
: 4 satın geçen 11Aa1ına fulı ıııtın : 
: için ll er turuş Wllmoluft'Dr. • 

·······-· ·······-······' Kiralık - Satılık 
Tebdili ha•• için - Çengelkö· 

yünde Kulelide 4 odalı mutpak. bahçe 
ve terkos suyunu havi küçük bir yah 
kiralıktır. Görmek için Kulelide bakkal 
Dilbeste Hanıma müracaatlan. 

l=-----==--------------Sabm 
Yazı makinesi - Kullanıl maş 

Remlngton markalı Tiirkcte, lngilizcc 
klavyeli . idarede ı 1 numaraya mfincut. 

2-11, 2-1 2 numaralı yeni açılan Sultan tepesine giden İı aranıyor 
sokakla fcadiyeye çıkan yolların köşesinde biri 313 , idare amirliji - Tcc.rübektr ve 

biri 27 5, diğeri 29J arşın terbiinde müfrez üç kıt'a yek- her g6na teminatlı lstanbulda idare amir· 
tJiöef"ine bitişik arsalar, lfği isteniyor, Merkez pos. kutu. No. 197 

l:! Ferit Beye. 
4 - Halit heyin, Çarşan1bada Cebe~i başı n1ahalle- r--===----

0
-e-n ____ _ 

sinde lsmaıl ağa sokağında sağ tarafı Nazif efendi vere-
sesi, sol tarafı Sehislam ~hıstafa Sabri arsası, arkası ~hı- lngilizce •e Fransızca - En 

• yeni usullerle husust dersler. Tepe.,... 
rat molla dergahı olnn lsmail ağa camisi yanında 1 kuyu sı No. Hacopulo apartımaru ikinci tat. 

ile mutfak enkazını havi 885 arşın bir kıt'a arsa, Muhtelif 
5 - Selami ve Şevket beylerle Emine hanımın Ana- Hava param yoktur_ lktctut-

dolu h '. sarı eski Toplar önii, cedit Yeni sokakta 3,5 ktn bir lokanta kiralıtar. Galata topcular; 

rrnmaralı ,.e 227 zira iizerinde ayni taksimatı havi biri- tramvay caddesi Karakuş Hanı alanda. 

birine b ıtişik 7 şer oda, 2şer sofa, ler mutfak, 2şer lıala 
ve mii~tt~rek bir kuyuyu ve 27 6 arşın da bahçeyi havi 
Giiksu deresi ağzında Tahta yalı namile ınaruf iki bap 
sahil hane. 

Y ukar1da horçhıları ve mevkileri yazılan arsa ve bi
nalar ıuiizaye<le ı le satıhğ., çık~•rılmıştır. Talip olanlar 
ve faz la ıuah1nıat almak istiyenler her gün saat 16 ya 
kadar ~\dliye binası dahiliıule lstrmhnl Emvali Eytam 
idaresine miir ncaat ets:ııler. 

ILA~ 
Osmanlı Bankasrndarı: 
Osmanlı bankasının Galata 

Y enicami ve Beyoilu devairi, 

kurban bayramı mnnasebetile, 
mayısın lOunci cumartesi ve 11 
inci pazar ve 12 inci pazartesi 
günleri kapalı bulunacakbr. 

PlytlllltJ M/ldlUl/Jllbıden: 

1 - Piyango mlldtlrlBğ& için 
muktezi 10,11,12.13 Oncl tertip 
piyango biletlerinia mhıkııua 
kapalı zarf uaultı ile icra eclile
cejinden mlln•kaaaya iftirak 
edeceklerin prtname)'İ almak 
tızere 1000 lira pey akçuı ile 
birlikte: 

2 - Keza nOmuneleri •eçhile 
215,000 adet icra kliJtlan tabı 
ettirilecejiaden taba talip ola
caklann pey akçeleri ile birlikte 
7 /S/930 Çaqamba gtlnll -t 
14 te tayyare mtlbayaat komil-
)'ODUD& mlracaatlan. 

İngilterede kazanlDJf olduklan 
mflklfattan ıonra 

FİLİP 5 ( PHİLiPS 
RADYOla 

. . Çekoslovakya' da daha 
fKJ parlak muvaffakiyet k•zan..-

200 kifideo milrekkep bir hakem bey' 

Dünyanın en mükemmel 
RADYOLARI 

olarak tasnif edillllİftir 

lıletmek için: 
Fişi cereyana takmB 
tek düğmesini çevir01 

KAFiDiR 
Umumi vekilleri : 

HELiOS Müeııeaatı 
Galata H87aran Han No. 14, Posta kutusu : Galata 

Balıkesir vilayeti daimi ene 
meninden: 

Babkeairin Pamukcu mahallesinde idarei husuıiyeye ~ 
ublmak llzere mevkü müzayedede bulunan Pamukcu ~ ~ 
ve mllftemillb ve arazisi ve Bakırlı değirmenine ihale tarihi ~ 
16 nisan 930 tarihinde zuhur eden talibi tarafından vuku ~ 
teklif bedeli mubammeni olan 1800 liradan dun olmasındall ~ 
llyık g6rtllmiyerek 19 mayıs 930 tarihine kadar pazarlık ~ 
talibine verilmesine karar verilmiştir . Talip olanların ve _ ~ 
ınlamak iatiyenlerin encllmeniviliyet~ mllracaatlan illa~ 

P. T. T. Levazım müdii'' 
lüğünden: 

Puarbkla imal ettirilecek olan iki boyda iki bin adel 
bezi poata çantalannın 7-5-930 tarihine mnaadif çartdl"'t ı 
pazarlığı icra kmacağından taliplerin mezkfır tarihte ye ~ 
teminatlariyle beraber yeni poıtanede mubayaat ko 
mtlracaatlan • 

Şehremaneti llanst• 
Şeremanetinden : Aksaray yangın yerinde 24 -~~~ 

numaralı aıudan mllfrez 956 ve 971 harita nunıar.,. ~ 
arumda 106,58 metre murabbaa arsa pazarlıkla aatıı- ~ 
Taliplerin 14 mayıs 930 çartamba gtınfl saat on bete 
levazım mOdOrln" ene elmeleri . 


