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~------------------------------------------------------------~----------------------------------iiiiiiiöii----------------~---------------~~-----------S uri ye çeteleri cenup hududumuzd\d iki köyü ba.stlllaır 
Bir fikir lnkılAp miizesi ·Himayei Etfal 

Ne şel(ildc tertİ}J ' re taı1ziı11 Yarın 300 yavruya elbise 

• 
_, _.., 

iş hayat11ı!ıcdl~ -~ Bugtinlerdc hayat pahalı
·lı~ından bahsedilirken en 
ziyade et Hatları lizuindc 
amu olan pahalılık sebep
! . 
~rı araştırılıyor. F:ıkat ~ayanı 
d kkat olan cihet ... udur ki 
ek eri~ a 

0

mcsle yalı;ız bir 
Ct'phcı:indcn tetkik edilerek 
ıkinci derecede ,·c ya geçici 
cbepler ı.izerinclc ısrar olu

nuyor. 

Biı bu makalemizde hc
nıcn her 
lannda 

glin gazete SLitun
mun:ıkıışa edilen 

noJ\taları bir t:ırafo bıraka
Ca ız \ c memleketimiz için 

et mc ele inin en c aslı su
rette na~l hallt nıtimkün 
01 bıl cegi h.1kl\ıııd. ki fikri
rtüi izaha ı.; lışaçağıı-

Re mi kunıdht ile tesbit 
'Olu,ıabilecck • lm hııkikak-
tir ki 1 ... ranbulda bfr sene 
z.ırfında , a nti olnrnk kesilen 
koyun ( 500,000 ) , kuzu 
( 1 fıo,ooo) , sığır (30,000) 
1 ., 
nı t<ırındadır; bunlarm hepsi 

( ı ~.cwo,ooo) okkn et dcmek
tır: bu miktar içinde halle 
ihti) acı ile beraber mulkl ve 
<ı kt.ri sarfi) at da dahildir, ve 
l nnl ulun ~cm t ~arfiyau ye
kununu l!:Ö teren ( 12) mil
~ ı etin dörtte LİÇlİ Erzu
sumdan gelmekte, p:criyc ka-

Ott l r m:·kc n da J 1ar· 
nıana °'ası ile Jzmir hava
li inden tedarik olunmaktadır. 

Bin,ıcnaleyh mcmlckctimiz
dc etin ucuzlatılması için en 
e a lı ) ol Erzurumdaki alım 

Hatları ile 1::.tan buldaki satış
fiatlan nrasındnki farkı as
~ariye indirmektedir. 

AHtkndarJarm ifadesine gö
re Erzurumdaki nlış fiatı ile 
l tanbuldnki sau, tintı arasın
da dnimn (50) kuruş kadar 
bir fazlalık olurmuş. Bn 
fazfaJık nnkliyc, tahmil ve 

tahliye, borsa ve mezbaha 
resmi, telefat gibi masraflar
dan ileri geliyormuş. 

l\Taamafih biz zannediyoruz 
ki Erzurum füıu ile İstanbul 
fiatı arasındaki fork ( 50 ) 
kuru~tnn da fazladır. 

Acaba etin okkası bnşına 
binen bu fazla ma rafı as
garl dereceye endirmek için 

~c ) npmak lazımdır? Ali ik
tısat meclisi tarafından ya
pılan tetkikat belediye ver-

gilerinin et fintları lizerinde 
Okka başına (20) kuruş kadar 
bir tcza) ut hasıl ettiğini gös

tcrmi ... tir. Tabii bu resimlerin 
tenzili hayat pahalılığını tch
Vin cd~cck çarelerdendir. 

Fakat en mühim cihet is
tih al mahallinden i tihldk 

nıahallinc h:ıyyanların canlı 

Olarak n:ıkli mi.işkül&ltıdır. Bir 
ko) unun Erzumdnn mesela 

1 tanbula gclinciyc kadar en 
a)ağı iıç dört kilo et zayct· 
ti~i nnzarı dikkate alı
narak nakliye miişki.ilarını 
chc.rnnıiycti kolayca anlaşılır. 

O halde yapılacak şey 
Şudur: 1\1emlekctimizcle cd 

halka ucuz yedirebilmek içln 
) :ı. Arzurumöa, yahut Trap

%onda bir asri mezbaha ve 

cı: konserve fabrikası viicude 
getirmek Jclzımdır· 

[Alt tarllı 2 inci ıayıfamızdadır) 

cdili)ror ? clağıtacak 
Hangi eserleri ihtiva \decek, nasıl 

küsat edilecek ! 
Tevziattan sonra Sarayburnu parkında 

eğlenceler tertip edecektir 
~ 

Iııkılap müzesi hazırlıklarına 
devam edilmektedir. Müzenin 
kıymettar ve büyük bir eser 
olması için azami gayret srd
edilmektcdi'r. 

Müze idare heyeti azasuıdan 

l layrcttin B. şu be) :ınatta bu
lunmuştur: 

Himayei Et- . lenberg tara-
fa} cemiyeti J fından dağı-
yarın 300 ü tılacaktır. 

mütecaviz fa. Merasimde 
kir çocuğa ayrıca en bü-
entari, ayak- yüğü 15-18 
kabı, iç ça- yaşında olan 
maşın ve o- altı çocuk sa-
yuncak dağı- hibi annelere 
tacaktır. canlı bir kuzu 

Merasime, hediye edi -
1 bahriye mu- • lecektir. 

' zıkasının da Bilahare Sa-

him eşya toplanabileceğini zan· 
nediyoruz. 

iştirakile saat rayburnu par-

ikide Sultan kına ğid ilecek 
ahmet camii ve orada ço-

avlusunda Dağıblacak elbiıe ve çamaşırlar cuk eğlence-

baştanacaktır. leri tertip edilecektir. Bura· 
Çamaşırlar, Himayei Et- da çocuklar arasında muh-

falin Anneler birliği azasın- telif eğlenceli koşular ve 
dan lsveç sefiri M. Va • yarışlar yapılacaktır. 

Mahrukat ucuzlıyacak 

Mohrukaiçdar cemiyetinde 
intihabat yapıldı 

Müzeyi şimdilik mütareke 
senesinden bugüne kadar ya
pılan inkilaba ait eserler kona
caktır. .Mah .. ~maksadımız .,,. ,_,.. ~--~.._...--.,.--~~ ....... -----~~~ ..__ 
lbrahim müteferrika zamanın- --~-

~-------k~dnın 
-32- ==·===·=-==::c=====~ 
Kadın tavuskuşu 
değildir! 

- -1 çtimai kanunlar karşısında kadın, er .. 
kek yok, insanlık vardır. -ICadın belediy~c.i olursa ... 

İclal Hf. son 
senelerin mem· 
lekele kazan· 
dırdığı genç 
ve kıymetli a
vukatlarımızdan 
birisidir. Bey
oğlundaki iş 
dairesinde ken
dilerini tasdi 
ediyorum. 

Nazik ve za· 
rif bir jestle: 

- Bu hu
susta o kadar 
çok söylendi 
ki beni mazur 
görseniz olmaz 
mı? diyor. 
Kendilerine rİ• 
camı tekrar e• ·~--::~-~~~~~~ 
diyorum ve ko-

Avukat lcl&.l Hf. 
- Eşya ı:eth enlere münasip 

ücı~tler venleccktır. rnuıai ~e
hit ailesinde böyle kıymettar 
şeyler varsa getirebilirler. Mü
ze ittihaz edılen binan m tanzim 
ve tadiline yakında başlanacak
tır. Dir ay içinde oldukça mü-

nından itlbaren son harf inkila· 
hına kadar geçen ıinkUAPJan 
fesbtt ~tlffO"'. tr'al<arJ>lı ltl'""~ 
kül ve uzun mesaiye mÜhtaç • 
olduğu için şimdilik son on 
seneliği yapacağız. Sonra da 
bir sene içinde tedricen tevsie 
çalışacağız. 

nuşuyoruz. Mü-
~"""'aı:o-""katımızı klal Hanım- - Memnun musunuz? 

Gülüyor ve büyük bir 
memnuniyetle: 

efendinin mesai refikaları 

Avukat Mekkj Beyefendi 
de takip etmektedir. 

lclal H. iş (meslek) ha
yatına niçin ve ne vakit 
girdiklerini şöyle tespit Suriye çeteleri 

~-----
· ediyor: 

Hucudumuzdaki tecavuzler 
tevali ediyor Dünkü içtimadan bir intiba 

yeniden İki köyümüzü bastılar Merkezi Ömer Abit lıanında tezyit edip etmiyeceğini sor-

) olan İstanbul mahrukatçıları ce-- muş, Şakir B. demiştir ki: 
Ankı:ıra,8 (A.A. - Kilisten bildirildi~inc göre 4 nisan miyetinde dün yeni idare Jıey- - Rusyaya 100 bin çeki nis-

gecesi Sudycnin karşısın~a bulunan Ebuasaf aşiretine men- eti intihabı yapılmış ve fırka- betinde odun i"1raç edilebilir 
sup altmış nılisellah şakı hududu geçerek :\Iusip köylinii nın namzetleri olan Mustafa ve bu piyasada tesir icra etmez 

1 mı.. ve 24:? koyun gaspcdcrek cenubc savtı nıu"tur. Şakir, Hasan, fazıl, Dr. Ekrem Evvelki sene ormandan kesilip 
JaS y • • ~ ~ 

Kö den bir kişi yarnlanmıştır. 7 nısan 929 gecesi hududu Ali Haydar, Şeyh zade Vasfi de geçen sene getirilmesi rnzım· 

Dc
ii Osman cihetinden geçen on beş kişilik bir Suriye Beyler intihap edilmi~erdir. gelen 100 bin çel.i odun vası-

b lb k · ll B b Mahrukatçılar cemiyeti men- tasızlıktan ve hav·,far., muha-
l
. 9 ni nn gece i Ce e ere · tın acı t: ekli köyiinü 

çetes . 1 .k. k d supları arasında teavün temini lefetiııdeıı dolayı lstanbula nak-
ba:5arnk birçok para gaspet~ı~ er vcı · ı çoc~ğu ·al ırmışlar- için teşekkül etmiş olup azası- )edilememişti. Bu odunlar gel-
dır. KöyHilcri mukablesI üzerınc çocukla rgerı nlmmı~tır Ayni nın miktarı 450 kadardır. meğc başlamıştır. 

.k. olcunun panı 'c hrıyYalannı almış \ e I I nisan Rusya ya odun ihrnç idileccği .Du sene mahrukat ucuzlıya-çete ı ·ı y . . 
gecesi Suriycyc geçnııştır. yazılmıştı.Bir muharririmiz Mahru- caktır. Istanbulmı senelik ihti-

..!!:=:..:.:~:._..;..~~--:~:::~:::--:-:--:::-:;:--- katçıl:ır ccnıi)'eti reisi Mustafa yacı 300 - 350 bin çeki k:ıdar-
Müzeeler müdürü Halil B. s:ıkir beyıe görüşınü~,uu ihracatın dır. ıoo uin çeki fazla gelince 

A vrupadan döndü maıırukatta mevcut aıaıı buhranı fi.ıtıar bittabi düşecektir. 

MAAŞLARDA Lir nutuk irat etmi~, hariciye 

nazırı Ştrezman ve maarif nazın 
Bir Müddet eve! Berlinde 

Asan atika enstitüsü tesisinin 
yüzüncü yıldönümü ıenliklerinde 
murahasımız sı· 
fatile ha:tır bu
lunmak için Is 
tanbul Asar atikt 
müzeleri mü· 

•utuk~7~,bu·:. ~~:. . Layihanın son şeklinde 
ıet murahhaslar k bul d•ı ı 

Bekkerin 

. ... ; ~-:T:\: . 1 
. .· " .. j 

<C . , , h :;- ;. : <~ • birer nutuk söy- a e ı en esas ar 

dürü Halil B. • 
Almanyaya glt 
mişti. Halil B. ' 
merasime işti· 

rak elmiş ve şen· 

li.lclerin bftmesı 
üzerine Istanbula 

dönmüitür. 
Halil B. , se· 

yahati esnasındc: 

rahatsızlandığın· 
dan eYinde isU. ~ 
rahat etmektedir:-

. . [~ .. ·. ~ 
. . l ·~ i-· 

liyerek, memle
ketlerinin bu te
•is yıldönümüne 
karşı duydukla

rı alakayı izah 
etmişlerdir. Bu 
arada murahha
sımız. Halil B. 

/_ ;' ' l' , ' 

' . ,· .. 
. 'r .. 

... 

mlşlir. 

Mütealtıp iç-

timalar muhtelif 
yerlerde aktedil-

Merasim, Rayh~tag binasında 

bqlamış, Hın~~ rahat· 

miş, her mem
lektteki müzel.. hnkkında, haf

riyat faaliyeti ctrahnda görü

§ülmilflür. Murahhaslar, şenlik· 

lereden samimi intibalarla aynl

mı.ılardır. 

Ankara, 8 (Vakıt) - Barem layihası bütçe encümc • 
ninde Emsali tezyit layihası halinde hazırlanmıştır. Ketu
miyet devam etmekle beraber mevsukan öğrendiğime 
göre kabul edilen şekil şudur: 

Dereceler fevkalade dereceden mada 17 dir. Memur
ları derecelere ayH"makta elyevm aldıkları maaşlar esas 
tutulmuştur. Yani memurlar maaşlarına göre derecelere 
ayrılmışlardır. Birinciden aşağıya dereceler maaşı aslilere 
göre şöyle tesbit edilmiştir: 

150, 125, 11 o, 95, 80, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 
20, 16, 14, 12, 10 ve ondan aşağıdakiler. 

Her derecenin alacağı maaşı 1:ayin için Emsali tezyit 
tesbit edilm~ş~ir: Bu Emsalitczyit 1,2,3 derecelerde üç adedi 
tam onda ıkıdır. 4, 5, 6, 7, 8 derecelerde 3 adedi tam 
onda 4tür. 9, 10, 11, 12, t~m 4tür. 12, 13, 14, 15, 16, 17 
derecelerde tam 5 tir. Maaş aslileri maaş rakamlarına 
uymıyanlar kendi fevkindeki dereceye tabidirler. 

Her memurun maşı aslisi derecesindeki emsaller zarp 
olununca yeni maaş çıkm(Jktadır. Layihada Ankara 
memurlarına mesken bedeli yerilmesi ml!,kayyettir. Layi -
hanın cumartesjye müzakeres' oekleniyor. 

Yarın Meclrste birşey yo~tur: Celse açılacak, içtima 
cumartesiye talik olunacakbr. 

- Bu çocukluğumdan 
beri taşıdığım bir arzunun 
neticesidir. Buna biraz da 
ailemin telkini inzimam et

miştir denebilir. O vakit 
tahsilimi Avrupada ikmal 

fikrinde idim. Esasen ka
dınların yüksek tahsil ha· 
yatları henüz kısa bir ma
zıye aittir değil mi?_ O va
kit zannediyorum ki edebi
yat tahsi!i için müsaade 
edilmişti. 

Edebiyat tahsilini biraz 
lüks telakki ediyordum. Ni
hayet lise tahsilimin hitamı 
istidatlnrımın daha fazla 

tebaruzünü mucip oldu ve 
hukuk tahsilini tercih ettim. 

- Şu halde bunun ihti
yaçla alakası yok, bir zevk 
meselesi oluyor değil mi ? 

- Hayır; hem o, hem o. 
Bir ideal, bir istiklal ve 
ve kendi sayile yaşamak 
arzusu da buna dahildir. 
Ruhi bir ihtiyaç diyebiliriz. 

- Kocam bir beı liralık 
bozarak bana vermenizi rica 
ediyor. 

- ~·-~mnuniyetle -.adam • 
Nered• .;'ara? 

- Onu yarın aönderecek ? 
- A....ewya iarihtlrl-

- Herhalde çok mem • 
nunum, diyor. Henüz l::ir 
pişmanlık duymadım! 

- Pişmanlık, diyorsunuz, 
böyle bir şeyi tahmin mi 
ediyor sunuz? 

- Vallahi beyfendi .. ha
yatta tesadüflerin büyük bir 
kıymeti var. Ne kadar ira· 
demize hakim olsak bazı 
tesadüfler olur ki... Maa .. 
haza kuvvetle söyliyorum ki 
pişman olmıyacağım. Gör
düğüm müşküller beni tak
viye etti.. 

Tekrar gijlüyor : 
- Belki bir açık kapı 

bırakmak istedim, diyor. 
Bundan sonra esasa girmiş 
bulunuyoruz: Kadın çalış
malı mı, çalışmamalı mı? 

lclal Hanım diyor ki: 
- Ben içtimai kanunlar 

karşısında kadın erkek di
ye ayrılan birşey görmüyo
rum. Bir insanlık görüyo
rum. içtimai bir buhran 
varsa bu anneliğin, zevce· 
liğin bir san'at telakki e
dilmemesindedir. Bizim gi
bi mali noktadan biraz 
zaif memleketlerde kadının 
da çalışması bir zaruret 
haline girmiştir. Yalnız er
keğin kazancı aileyi temin 
edemiyor. Mevcudun yüzde 
sekseni ev kadını kalacaksa 
yüzde yirmisi de çalışmıya 
mecburdur. Bu bir istidat 
meselesidir. Bence zevcelik 
san' atların en güçüdür. 

Evlenmek meselesine .ge
lince; doktorluk, avukatlık 
gibi mesleklerde evlenmek 
meslekte tekamüle biraz 
mani gibidir. Fakat mesela 
muallim Hanımların evlen
meleri kabildir. Ben bunda 
bir mü~kül görmüyorum. 

- Fakat diyorlar ki ça· 
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Dcdı . Çınış telgrafı alJı SülC\·ınan paşanın yanına 

\'C tal' İ 
göt.ırdu. 

Sulcynıaıı p.ış:ıya girdi : 

\ıkrnı.ııı p.ışıı nkşJmdan 
beri ıızııntü içimlcydi . Saat· 
lcr ı:;eçmiş, gece yarısı ol -
muştu. Çckdiği telgraf lardan 
h,iLl hir hayıra yorulabilecek 
haber ı·oktu . 

P,ı,a.n ın yaverleri yali ka 
pısınJa bekliyorlardı. TclBnf 
f ilan gelir gelmez çabucak 
Süleyman pa~ayn götOrecek· 
lerdi . 

İşte böyle sıkıntılı demde 
telgraf çayuşu Sııbit p;ışa 
namına gelen telgr.ıfı yan • 
lı ş lık kı Süleyman paşanın o · 
tmduııu salıillun~yc götü. 
ym-du. 

Konak kııpı sında gö7.cültik 
ecfenlcr ça\'UŞU k:ırşıd.ın seç
mişlerd i . T dgrafone çavuşu 
soluk soluğa gcleJuruyordu. 

Yanr Hayri Bey telgraf 
müvczziini gayet iyi tanıyor· 
du . Çok defa paşa namına 
vakıtsız gelen telgraf ve ~if · 
releri bu k4vas getirip bıra
kıyordu. 

Hayri D y ilcrlıycrck 
sordu : 

- Ne o telgraf mı var 
çııvuş Ağa ? 

Si:ılcyman paşanın yuzli 
çcktiR ı i ztırabın . alıld i idi . 
Alı .. böyle felaketli demkrdc 
en metin adamlar ndislcrıne 
hakim olamıyorlardı . Dillere 
kolay: 

Bütün bir şe ref i arkada 
bı rakarak gôz açıp yurnun • 
c4 ya kadar geçen « an » 

İçinde bir v.ırmış bir yokmuş 

olu\·etenlcr \'ura şu plıcs iz 
Süleyman paş.ının çcktifli 
acıyı pek yakınJ;ın bJlirlcr. 
İnsan nasıl olur, liafa ını 
duvarlara ça rpı ıı dövünerek -
t.:n ölmcg-i mi öıkr? Acab:ı 
hcrşcy ka rşı isyan mı etmek 
niyetini kurup tasarlar'l 

Süleyman ra5a ney~ karar 
\'ermişti ? Dayanacak mıydı? 

H:ıyri Bc}in İçeriye girdi
ğini gorü ııce : 

- Tvlgraf mı ? ' :ısıl ls
tınbuldan mı ? 

Diye sıçrayıp atıldı. Ah .. 
sultan Hamiılin tdgrafla acele 
cevap verip eski vaitlerını 

tekrar eJcccğlııi sanıyordu . 
YAvcr l layri Bey a~elc -

sinden telgrafın üı..:rindeki 
yanlış adresi bUe okuma • D~di. Ça\'uŞ yorgun argın 

cernp verdi : nııştı : 
Evet Bey Efendi, bir - Evet paşa hazretleri 

şifre. şifre. 
Aman getir ~unu im- Dcdı ve: 

zalı yayım, paşa hazretleri - Müsandt: buyurursıınız 
bekliyor. hallcJeyim. 

Hayri Bey tc(jşla telgrafı Diye ruhsat istedi. Canım, 
alıp koçanını iınz:ı etmeyi tecrübesiz yaver Süleyman 
unutmuştu. Mü,·czıii aşağıda paşanın halle maile sabrı 
bı r,ıkarak yukarıya, Süleyman kalmadığını anlı yamıyordu. 
paşanın yanına lıoşmuştu . Hangi hallcımck ? 

Tclgrafane çavuşu aşağıda Süleyman paşa şifreyi çe-
makbuz bekliyordu . kip aldı. Şu vaziyette bulu. 

Hayri Bey gece yarısı nacak birinin şayet elleri 
olduğu halde gözlerine bir titrerse i şte Süleyman paşa • 
dl.tl~m uyku gi rmiyerck oda- nın elleri Je titriyordu . 
sı ,ı resmi k ıyafetile oturan ısıı .. ..ııı 
__ ,..,_, .............. ~ .... ,--... .-.... ........ - ............ _ tıılfl•lı . rıı ıı rttınıı1t1ııı. 11: 1111 

lışan kadın için bir çocuk eder fikrine iltihak cdiyo-
bir daha az seviş ve bir rum. 
gurn: dan ve güzellikten Gurur meseleeine gelince; 
kRybediş tehlikesi vardır ? bundaki kasıt klasik mana• 

lcliıl H. gülüyor ve: daki gurursa bunu Tavus 
- Son tehlike ihtimali kuşunun gururuna benıeti-

biraz erkeklerin aleyhinde riml Kadın tavus kuşu de-
o!uyor galiba diyor 1 ğildir. 

Sonra birer birer cevap Ben mesela bir daire 
veriyor: müdürlüğünil bir amirliği 

- Esasen demiştim ki erkek için olduğu kadar 
meslek sahasında çalışacak kadın için de varit göril· 
kadın bu husustaki i5tida· rüm. Kadında manasız bir 
dına tabi olmuştur. Sunun gurur,hassasiyet varsa bu 
için çocuk meselesi daha esasen lüzumsuzdur. 
ziyade anne kalanları ala· Şimdi güzellik bahsi ka· 
kııdar eder. Eğer meslek lıyor değil mi? ben çalışan 
sahibi kadın çocuk sahibi kadının güzelliğini kaybe-
olursa bu da büyük bir deccği fikrinde değilim. 
mesele de~ildir, mezun Bir erkek, işi arasında me• 
olabilir. sela traş olmak için nasıl 

Sevgi bahsine gelince; vakıt bulabilirse bir kadın 
böyle bir itirazı yapanlara da tuvaleti için bu kadar 
sorarım, sevgide esareti bir zaman bulabilir. Bence 
mi kabul ediyorlar? Çalışan kadının güzelliğine, çalıtır-
ve hariçle temas eden bir sa zeka da inzimam eder, 
k:ıdın bence daha 4uurla daha sempatik olur. Esa-
ıcver. Esasen kastedilen sen asır daha ziyade gayri 
9CYfİ müfrit bir ~cvgidir. mer'i güzelliklere kıymet 

" rit sevgi annede bile veriyor. 
değildir. Çocukta Bir saniye duruyor ve 

biw teşevvuilş bir muvaze• gülerek: 
nesizlik yapar. Binaenaleyh - Hakilcaten çalışan 
çalışan kadının ıevgisi iti· kadının tuvaleti bahsinde 
d31 kazanır, erkeğin ı:ıeslek çok tuhaf düşünenler var. 
aşkile kanşan sevgisine Meaeli bana diyorlar ki: 
karşı bir muvazene temin sen artık avukat oldun, 

VAKiT 

Berlindeki hadiselerde ölenler Bir ikir • ·::m AllCm:ı:::::ı:u:ı:ı::ı.m:::::::ı::l 

Kd'alar ue ~i~Dy~en ı Dün aükôn içinde defnedildi 
Fakat gazeteler ölenlerin zabıta tebliğinde bil

l dirildiğinden daha fazla olduğunu idda ediyorlcı '" 

( Bat mahleınizdeıı ınab.ı ] 
Bu tarzda bir mezbaha --ve konserve fabrikası yapılır-
nakjiye masralının azal· 

masından dolayı etin okka>ı 
yirmi beş otuz kuruşa ine
cekti r. 

- Muharriri : E~ro! r- . . : 
..... -··-······ .... ..Jı. ~ .................. :::if ..... -....... ..... -.......... ~ -... ·-···-·--· 

Eşrefin lzmir çırak 11ıektebi rnzlrlı'irı'i 
Tilki zade Alını et Efendinin ilrasile 
o zamanki beledi;-e dzdsı lı akkuı da 
söylediği kıt 'ayı dii.n n eşret11ı iştik. 

O sırada f:;oıir ınaarif 11ıılrlılrıl. diğer 
bir uı eseledcn dola;·ı c•e ba::.ı killı se -
lerin şikayeti zl::. erine Tilki ::.a rfel·i 
ınektep 11ıı'idz'irhlğı'i11den a::.letoıişti . 
Eşref bunun ı'i::. erine şu uıısraı söyle~ 
di .' 

Mısra • 1 
: ' 

~ 
Be~lln ook.L:larında ceTe)'an ııdan badlaelarden bir aıtantane 

Yalnız 1stanbuld:ı kesilmek 
lçin Arzunımdan bir senede 
gelen hayvanların miktarı 

dört yüz, beş yii1. bin oldu
ğu na, ve bu hayvanlardan ! 

her birinin en <lli a !l'ı sıkle t

lerinden iki liç kilosunu yol
larda k:ıybetiklcri m:ılöm bu
lunduğuna göre Arzurı.ımdn 

yapılacak mezbaha ve kon" 
scrve fabrikası senede hiç 
olmazsa et müst:ıh sUlerl için 
bir milyon kilo tasarruf et
tirecektir; etin okkası mahal
linde kırk kuruş ilzerindcn 
hc·ap edilirse bu miktar ta· 
sarrul da dört yüz, beş yllz 
bin lira demektir. 

Bir alay it boğdular biçare Til.'ri zedeyi 

Tılki zade azledildikten sonra boş 
durnıa11ıış, nııfıızlu zevata nıiiracaat 
etnıiş, vazifesine tekrar tayin edil11ıiş
ti. Eşref, bunun üzerine şu beyti söy
ledi: 

Bertin, 8 ( A.A) - 1 
mayıs ıünü çıkan kargap· 
!ıklar esnasında vefat eden· 
!erin cenaze merasimi bu 
gün yapılacaktır. Birçok 
amele ve müstahdemin 
saat 15-30dan 14 de kadar 
çalışmayacaktır. Umumi 
nakil vasıtaları 5 dakika 
işlemiyeccktir. 1 mayııta 

ölenlerin akrabasından bir 
çoğ'u katil davası açmışlar
dır. Sol cenah gazeteleri 
kordGn altına alınan mın
taka haricinde bulunan 
birçok kimselerin de öldü· 
ğünü yahut yaralandığını 
yazmaktadır. 

Berliner Tagblat gazete• 
•i iğtişaş esnasında neşre
dilen zabıta teblikinin ha
kikatı tahrif ve tağyir etti· 
tini kaydetmekte ve ancak 
bir zabıta memurunun ya
ralanmış olmasının müsa
demelcr hakkında ne dü
fÜnülmeıi lazım geldikini 
göıterditini ilive cylemittir. 

Kargaplıkların vuku bul· 
dutu mahallerdeki tüccarlar 
tazminat istemektedir. Ray
hştag bütçe encümeninde ,. 
terzi ile alakan yok 1 ne 
tuhaf zihniyet değil mi? 
çalıfan kadın erkek ol· 
mıyor değil mi? tuvaletin· 
de neye fedakarlık et.in? 
Erkekler ediyorlar mı? is
tediğim gibi giyinmek en 
tabii hakkım ve ihtiyacım 

değil mi? 
-Siyasi haklar hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 
- Siyasi hak esasen 

mevcut olan bir haktır. Ka
dın erkek tanımam, insan 
tanırım demiştim. Bunun 
üsttarafı bir zaman, bir 
ihtiyaç meselesidir. 

- Kdın çok hassastır, 
deniyor? 

- Binaenaleyh zafı var
dır deniyor değil mi? Has· 
sasiyet biraz zelc:adir, faz • 
!asına gelince bu belki 
fikri insiyakları devolope 

olmıyan kadınlardadır. iş &a

haaına giren kadın iradesini 
sertleştiren kadındır. Zaaf 
göstermez. bu bir terbiye, 
tahsil işidir. 

Burada mülakatı tebes
sümle takip eden Mekki B. : 

- Vallahi Beyefendi di
yor, kadının bilhassa bele
diyecilik sahasında göre· 
ceği öyle kıymetli işler 
var ki ; Mesela bu sokakla
rın hali. Gerçi biz bu ge
niş ayale: kabılarla rahatsız 
olmıyoruz belki. Fakat Ha· 
nımlar iskarpinlerile o ka
dar müşkülat çekiyorlar 
ki f, Kadın belediyeci olur
sa evvela sokaklarımızın 
medeni bir şekil alacağına 
kuvvetle iman ediyorm 1 

Bu nükteye üçümüz de 
gülüyoruz. 

A.Sırrı 

M. Seveıing 1 mayıs iğti -
fattnın komünistlerin hattı 
hareketinden ileri geldiğini 
söylemiş, zabıtayı medih ve 
ıena etrnif tir. 

Hamburg, 7 (A.A) -
Zabıta faaliyette bulunması 
menedilen komünist teşki
litı merkezlerinde taharrİ· 
yat yapılmı~tır. 

Berlin, 7 (A.A) - Sak
sonya hükQmcti komünist 
sabık muharipler cemiyet· 
!erinin faaliyetini men' et• 
miştir. 

Berlin, 7 (A.A) - Bir 
Mayıs günü te'lkif ~dilen 

bin kadar kişiden ancak 
117 ainin mevkufiyeti ida· 
me edilmiş, bunlardan da 
72 si bugün salıvcrilıniştir. 

Arzurum, yahut Trabzanda 
yapılacıık et koMervc labri· 
kı ı gerek halk için pek çok 
ialdelcr temin edeceği şüp· 

he izdir, Ancak böyle bir tc· 
slsat vücude getirenlere mü
sade edilirken bir inhl54r ma
hiyetini almaması için ç:ırclcr 

· düşünmek ltv.ımgclir. 

llielınıet Asını 

Hasekideki yangın 
llaşeklnlsa hastanesi ya • 

nındaki camı ittisalinde bu • 
lunan evden dün gece sut 
20,30 da blr yangın çıkmı~ 
iki ev yandıktan w nra sön· 
dtirülmüştü r . 

Beyit. 

dema ırernın kukık mektepteki gel gifler 
Tilki uıde oldu kurt arlık boğulmaz itlere 1 

Tilld zadı? Alırnet Efendinin nıüdür 
olduğu n1ektep lzn1irirı Tilkilik deni
len senitinde idi. Eşref, bu ınunase -
betle fu beyti söyleıni~~ti: 

Beyit 

\ Olsun el/ ale saadet meksebl, 

. 1 

' 

l I Tilkilikte Tilki zade mektebi / 

As_k eri ce ~-ala r ' r:::.-ı VAKiT @.;~~~ 
Yenı kanuna ~ore kaç, ~ dl . 

n c v idi r? ( : ~uçte: l 
~ Cemiyeti umı..miyci bele· Bcrlinde ı may ıs nıüııa- j Layihanın esas maddeleri 

HükOmet tarafından ha· 
ıırlanan yeni uker1 ceza 
kanunu layihasının Adliye 
eneümenlnde tetkik edil· 
mekte oldutnnu yazmıştık. 
Yeni liyihanın bu devrede 
M. mccliıinden kanun ha· 

Göz hapsine mahlc:üm 
olan zabitler her günkü 
resmi işlerini yaptıktan 

sonra kışladan bir yere 
çıkmıyacaklar ve hususi 
ziyaret kabul edemiyecek -
!erdir. 

!inde çıkması İçin çalışıl- Oda hapsi, cezayı yalnız 
maktadır. başına bir odada geçirmek-

Ôğrendiğ'imiıe göre yeni ten ve emir vermemekten 
layiha eski kanundan çok ibarettir. 
mütekamil bir ıekil gös- Riyazet hapsi efrat için-

dir ve bir katı minder termekte ve umumi ceza üzerinde ekmek ve sudan 
sistemimizin çizdiği yol başka bir şey yememek, 
üzerinden gitmektedir. tütün ve diğer ~eyler iç· 

Llyiha birçok noktalarda; mcmek suretile geçirilir. 
umumi esaslar, suçların ne- Karanlık hapis, riyazet 
vileri ve cezalarda, Türk hapsinin karanlık bir hapis 

odasında geçirilmesinden 
ceza kanunu tarafından ibarettir. 
tamamlanmak.ta ve onunla Bnnlardan başka tart, 
temas halinde bulunmak· ihraş, rütbenin alınması 
tadır. • ve tecdidi kayt cezalan da 

Askeri ecza kanun layi· vardır. 
huı askerlerin askeri olan Llyihanın muhtelif askeri 
auçlarında tatbik olunacak, suçlar ve ceıalatına ait 
bunların askeri olmıyan kısmından yarınki nüsha-

mızda bahsedeceğ'iz. 
suçları hakkında Türk ceza ı.---~----~--ıl 
kanunu tatbik edilecektir. Yarını asır cvel d 

Llyihanın 3 üncü maddesi V AKIT 
askeri şahısları şöyle tarif 
etmektedir : • Müşürden 
zabit vekiline kadar zabit
ler ve baş gedikliden nefere 
kadar bilumum askeri me· 
murlar ve ~üstahdemin ve 
askeri talebedir. 

Llyihamn ilk maddeleri 
ihtiyat aıkeri şahıslardan 
müttefik hükumetler askeri 
şahıslarına Türk askeri şa· 
hısları tarafından yapılan 
suçlardan, harp hükümleri 
ve seferberlikten bahset· 
mekte, silahlı eşkıyayı düş· 
mandan saymaktadır. 

Askeri cezalar : kurşuna 
dizilmek suretile ağır hapis, 
kısa hapistir. 

Kısa hapls : göz hapsi; 
oda hapsi; riyazet hapsi ve 
karanlık hapis olmak Üzre 
4 nevidir. 

9 Ma1111 ısn 

Seldnik 'vilA.yeH d;;:
hllinde <1ılrlce ka
kazasından Derse
adelte bir z.al• bir 
ielgrafname gelmiş· 
tir ki maall şudur: 
(Babanlı Ali Mtlo
lundu. Hoçeşle ka
riyesl ahalisinin ta
diyatından çiftler, 
değirmenler, mu•t· 
/aldır, eşkiyad•n dı
şarıya çıkamıyoru& 

Gazetemize derci 
için matbaamıuı ge
rltilmiş olan işbu 

telgrafname huk • 
manün 'Dahiliye ne
uıretlnce nazarı 
dlkkaia alınacağı 
memulu kavidir. , .. _________ _ 

~ diye dün toplarak mf:zake- sebetile yapılan nümayiş · ~ 
~ ratta bulunrnu~tur . ]erde ölenlerin cena.zclcri J 
f oOo Yanh 300 f:ıkir ço . dün sükun İçinJe kaldın~ - } 
\ Cll/l"a llimayd etfai cemiyet! mıştır. Gazeteler ölenl~nn ~ 

'

= tarnfınJan elbise dag1tıla. zabıta raporunda gösteril - ' 
_ caktır . ğinden fazla olduğunu )'3 · { 

\ oOo Sigorta tarife konıis . zıyorlar · ğ 
l yonu hayat tarifesini tlnZİ· oOo M. Şahtla M. Yung ~ 
i me başlamıştır. tarafından hazırlanın itili\f J 
~ oOo Zahire borsası Sana. projesi menfaatlerine mu~a· ~ 
1 Sarvan hanını satın a!Jrak yir olduğu için lııgilizlcrin { 
!! • hoşuna gitmemektedir . ~ 
%: borsavı bu bina va nnklct • mı::::ıımz:ııss:m:u:ıı:ı:::::ın:ı::ı:::f 
l mck ·fikrindedir~ dm bir antrepo inşasına ~ 
} o0o Rıhtım şirketi yeni - 1 karar YCrtı ı iştir. i 
K1ıııııı1111111t1tııııtt1111ııı""•uuıııuııı1u1uııha.u11ınıııı11111t · 11Mtı.nıt11Jlllttr"ı•uııı1.,11ııııııttttııırııııu 1111111ıııuuıa 

Ceıniveti Beledive 
~ J 

Dünkü içtimaında neler konuştu? 
Cemiyeti umumiyei bele· 

diye dün Sadettin Ferit 
Beyin riyasetinde toplanarak 
bütçe ve idare encümenle
rinin mazbatalarını müza· 
kere etmiştir. 

Cerrahpaşa hastanesine 
alınacak olan ve karşılığı 
bankaya konulan • elektri • 
olmant. aletinin bu sene 
tesellüm edilemiyeceğine 
binaen tahsisatı olan 1900 
liranın gelecek sene bütçe
sine nakline karar vermiş
tir. 

340 senesinden evvel 
tahsis edilmiş olup üç se • 
nelik muayyen müddet zar· 
fında verilmiyen yüz kuruş· 
tan aşağı eytam "e eramil 
maaşlarının on seneliğinin 

teıviye edilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Ayrıca Üsküdar - Kısıklı 
hattının 6,5 kilometro da
ha temd>di için icap eden 

160000 liralık tahsisat ta 
kabul olunmuştur. 

ikinci celse gene Sadet
tin Feri Beyin riyasetinde 
toplanmış ve mürakaba 

encümenin aza intihabı ya· 
pılmıştır. 

Azalıklara Sadenin Ferit, 
Emin Ati, Avni Sadi, Ab· 
dülkadır Beyler intiha? 
olunmuşlardır. 

İkinci celsenin nihayetin· 
de Emanetin Türkiye milli 
bankasile yapmış c.lduğu 
itilafnamc muhtelit encü • 
menin bu husustaki müzek· 
keresi müzakereye konmuş, 
Şehremini Mühittin B. sôt 
alarak demiştir ki : 

- lti!afnamenin müsta • 
celen müzakeresini bizzat 
ben talep etmiştim. 

Çok teşekkür ederim, 
muhtelit encümen bunu 
is' af ve bir hafta zarfında 
intaç etti. Ancak mazbata 
biraz evvel tanzim cdi~· 
diği için teksir ederek ::.ıa 

Beylere dağıtamadık. . 
Müzakerenin başka bır 

güne bırakılmasını rica 
ederim. " 

Teklif kabul edilerek 
pazar günü toplanılmasına 
karar ve içtimaa nihayet 
verilmiştir. 



_ :'.l 
Savı fa 

1 

Madam • Nikson atlı genç, 
güzel bir kadın olduğu söyle

nen bir müdürü de var, Gazete 
sade- hadiseyi, mektebin açıldı
ğını bildirmekle kalmamış, ma
dam yahut misisin beyanatını 
da al11Uf, Niluon, müessesesinin 
gayelcrıni, kurulll§undaki hik
meti anlatmllla, bitiremiyor. 

Uykunun nefis birşey oldu
guna ben de inanmışımdır. 

Hatta •Uyku mektedi• başlıtını 
görünce hel'f"yden evvel ona 
sarıldım. 

Ama itiraf edeyim, ki bu 
acelem bü•bütün başka bir kay
naktan geliyordu. Olmıyacak 

duaya el kaldırmak adetini 
vmem, F lllcaı sandım ki bu 

mekteple uykusuzların nasıl uyu-

yacakları öğretilecek, Kafamı 

bir ampül gibi yakıp söndürmek 
imkanının 1ah~kkuk~. l:ienimçin 

hasre Şiddetli bir 
istek, bir ihtiras daha, daha 

büyük bir şey,. Adeta bir ide· 
aldir. 

Okuduktan sonra inkisara 
uğradım. Heyecanım patlamış 
bir balon kursatı gibi söndü, 
sörptü, buruştu. Mej!er bu 

metep yalnız kadınlar içinmiş 

ve onlar burada uyurken gü· 

zelleşmek çarelerini öğrenecek

lermiş. Bu sayede talak kalmı

yacak, erkeller bu uyku dilber

lerinin azat kabul etmez esirleri 

olacakmış. Mış ta mışl.. Garp 

icadını galiba adamakıllı şuuru· 
nu kayb~tli. Uyanıkken, gözleri 

• velfecri • okurken kendisini 
sevdirmiyen kadın, artık uykudan 

sihir, keramet mi umuyor? Vah 
öyle ise zavallı kadınlıfa! .. 

Harici 
Haberler 

Bugün dünyanın bir 
ucunda güneş iuiulacak 

Londu, 8 ( A.A) -, Yarın 
s;ılxıhleyin saat 9da güneş ta
m:ımrn tutulacaktır. Hadıse yal
ııız aksai şarkııı cenubundan 
\'e billıııssa Hindi çiniden gö
rükcektır. Hindi Çini de si
yamla Malezya arasında hudut 
l'oyuııda iıususi rasathaneler 
\'Ücuda gc!ıriiıııiştir. Hali ha
zırda orada bir İngiliz lıey'eti 

fennıyesi bulunmaktadır. 

Zagrepie dinamit iştiali 
Z ,rcp, 8 ( A.A ) - Hususi 

bir miıeıscse<le dinamit iştiali 
neticesi olarak yedi amele öl
müş, iki işçi de atır surette 
·'aralanmıştır. 

fJO da11etli zehirlenmiş 
• 'ant, 8 (A.A) - Bir diı

güııde yüz davetliden 80 ni ze
lıirlenmjş, gelioin babası ölmüş-

.s:s:: 

sen İngiltere lıü
kiımeti Hındis- Heyet reioi Con Simon dinlere meıısııp 
tan idare$ini is!Alı etmeyi J9lll ıııilletlerie meskun olmasıdır. 

d d t , b 1 orclu Bu ınilletı,,r, ırk ve din ihti-a va e mış u unuy . 

İngiliz heyetinin isliıhala ve
receki şekil lıenüı ma:fmı ol
mamakla beraber, bazı Londra 
gazateleri bu hususla bazı ma
liımat vermektedir. 

intişar eden haberlere göre, 
İngiliz heyetinin reisi Hindistan 
içinde doğrudan doğruya İngil

tereye tabi olan kısım nim muh
tar hükumetlere taksim edecek
tir. Bu hükumetler her biri 
mali, . adli ve askeri işlerine 

hakim olacak 
birer lngiliz 
caktır. 

ve başlarmda 

valisi buluna-

liıh yüzünden birbirlerile geçi-
nemeınekte olduklarından onları 

aynı hükCımete tabi tut'.!lak 
doğru görülmemektedir. Onun 
için l lindistam ırk ve din esa
sına göre taksim etmek lüzum
lu görülmektedir. 

İngiliz hhkik heyeti Hindis
tanın bu esaslar dairesinde tak
simini tavsiye edeceHir. Bunun
la beraber Hindistan gümrük
leri ve postaları müttehit ola
cak, memleketin bütün askeri 
işleri de mütemerkiz olacaktır. 

Hintli prenslerin idaresinde bu
lunan ülkeler eskisi gibi kala
caklardır. 

)""'"""'"""""""""'"""'""'""""'"""'"""""'"'"'""""'""''"'"""'""'"""'""""'""""'""'"( 

l Hayat pahalılığı i 
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j İttihaz edilecek tedbirler' 
1 -Devletin yapacagı iş 

Müıtebliklere 
[Alı ii(lısal meclisi umumi kd· 

tip/ilinin ri•alesinden} 

Vergilerin, gümrük rüsümU
nun istikrarı, belediyelerin ve 
diğer devlet teşkilatının istila 
etmekte oldukları rüsümun had
di itidal dairesinde tesbiti ve 
saire gibi tedbirler bu meyan· 
da varidi hatır olmaktadır. 

Narh, rasyonomaıı, normal ve 
meşru fiatıar tayini, beledi 
satış mahalleri gibi fer'i teda
bir de düşünülebilirse de bun
lardan maraza karşı devamlı 

bir tesir beklemek doğru de
ğildir. 

Vakıa pahalılığın en sık ileri 
sürülen sebeplerinden biri ih

tikardır. Buna çare olmak üu
re çok defa ve daima ilk sıra

da, nerh vaz'ı düşünülmektedir. 

filhakika un nerhı artık bu 
gün serbest rekabete terkedil
mesi caiz olnııyan bir cemiyet 
meselefi olmuştur. 

Nerh vaz'ı bundan dolayıdır 
J:i, ıneşru telakki ediliyor. 

Ancak talbi.atte ııerh usulü 
netayici itibarile, gayt"Si!e ma
kus olan vaziyetlere müncer 
olmuştur. Burwn esbabı şöyle 
düşünülebilir. 

- Meşru fiatın takdiriJJde 
müşkülat vardır. 

- Nerh, muhik olabilmek 
için, alelekser umumileşnıck 

zanıretinı1edir. 

- Nerh, marazı trhfif dıni
ycrek, teşdit etmektedir. fil

hakika nerh fiatları sun'i bir 
surette lndirıııekle rzı ve hatta 
dolayısile bazen i~hsali de tah
dit edeb!lfr. Jalebin devamı 

ise fiatları yeniden tezyit eder. 
- Vazoiuoan nerbler dainıa 

müessir bir surette t bik c:Wl
ıııektectir. 

Nerlıın neticesi leltkser ıına-

- . 

dü$en vazife 
memleketler « Rasiyonöman • 
usulüne gitmek istemişlerdir. 

Bu, mevcut stoku müsavi ola
rak taksim etmek e~ası daire-
sinde düşünülmüş 

haldir. 

bir çarei 

Bu usul, harbı umumi içinde 
bilhassa Alınanyada, bi!Omum 
nıevada şamil olarak tatbik e
dilmiş ve pahalılık üzerinde 
müessir olmuştur. Ancak bu 
usul, tatbikinin mütevakkıf ol
duğu geniş ve büyük teşkilatın 

ihdasındaki müşkülata binaen 
biz de kabili tatbik değildir. 

B _ Müstehliklerin pahalılık 

ile mücadele için ittihaz ede
cekleri tedbirler: 

Pahalılık ile mücadele tedbir
lerinin en mühim ve müessiri 
istihlıik kooperatifleri teşkila

tıdır. 

l(ooperatifçilik bizde de ba:
ladığı gün, geniş halk tabaka
larınıı iktısadi istihliısını tazam
mun edecek bir hareket ola
caktır. 

istihlak kooperatifinin ilk ve 
en mühim faidesi, iyi ve ucuz 
yaşanılabilmesini temin etmek
tir. Halk ve kille zamanımızın 

en muztar bir sınıfını teşkil 
ediyor. Bunların iyi yaşaması, 

ve mümkün olduğu kadar daha 
iyi yaşaması için kooperatif te
şeRkiil!eri içinde birleşmeleri 

~gine çaredir. !Jalka iktısadl 
terbiye vermek, halkı tasarru
fa alıştırmak, C111tiayı adil ve 
meşru fiatla edinebilmek tufey· 
!ileri ve onlarla birlikte de fa

lıiş klrı ortadan kaldırın k ve 
rlih~Y't bu lrfinkü iktisadi ni
~Yı ve teşl<ilittan nıüuvellit . ' olan bır çok nızalara meydan 
vermelJ\ek gibi, ın!üıilJ\ aidele
ri ve büyük faziletleri ı>ardır. 

Haiinn menfaati kooperatifi an
lamı a \it beai iem tedir. 

Bitmedi 

1 , 

' VAKiT 9 Mavıs 

Y<:rilmi~tir. 

T arsusta bir soygun 
Tarstıstan yazılıyor: Yayla 

nıcı-simi yakla~mı~ur. herke,; 

~imdiden yaylaya giderek 
hane tedarik ve saire gibi 

istihıaratla nıeşğul. Bu mak
satla Tarsusun namrun yay
lıbına giden ciimhuriyet hlk 

fırkası rarsus kaza nılitemedi 
Burhan 7.ade l·'a~;i Bey mah
keme katiplerinden Cudi 

1 

beyle birlikte namrundan dö-
nerken tarsusa bir .ııat me

safede takyaş köyli ciı•arında 

ak~ama yakın ma\'zerle mu
scll:\h be~ gi~i önlerine çık

mış Ye fahri beyle rcfikını, 

kiracıları nıchmcdı .'Oymu~lar 

Ye gözlerini \ıağlıyarak yola 
drnr dere kcııaırnıı indirerek 

suya hıraknıı~lar 

sanışııp gitmhj)Cr. 

Ye sonra 

-·-
Qlı bir şaki 

Adanada meydan 
okuyor 

.\danada Kadirli ve Osma

niye topraklarında qkıyalık 

yapan Yoz~ıj ;\khmet Osma

niyedcn Kadirliye gelen Ka
dirlili Yakııp ağayı, orada 

istirahat ermek lizere endiği 

bir ,ısirct l"'Jdırıııdan yaka-' •. . 
lamı~ ıe Yakup ağadan bin 

lira fi\ll·ei necat btcmİ.'itir. 
• • 1 

Yakup ~ğa ad~mlarına ha· 

her giind411j•:rck ne kadar 

para tedarik ederlerse derhal 

göndermelcı'irti hildirmi~ ve 

para p:clin"cicye kadar Y ozu

cıııııın yanında rehin olmuş

tur. 

:\cticedc tedarik edilen ıiç 

''tiz lira ıctistirilnıb ıc bu 
J • ' ' 

suretle Yakup ağa esaretten 
kurtanlmı~tır. 

Yor.ucu llfchmct, Yakup 
ağaya, Katlirlidc mcdi ·i umunıı 

aza;ıııdan nrcdik Co~kıın 

beyi eline geçirirse onu 
biiyle ucuz >'<ltmıyacaı;ııı, 

m(ızayedcy:ll,koyacağını söy" 
lemi~tir. 

\ ozucıınun rakibine lıa~
latı~tır. 

İzmircle~i talikikat 
lzmirdekl komünistler ı:ah

kikııtı yakında ikmal oluna
cak liir raddeye gchni~tir. 

Gerçi daha bazı mcv kufların 
isticvabı hltnıeıni~scdc iste 

1 ' 
en çok , alakadar olanların 
isticı ahı tckeıpııııil ctmi~tir. 
,:\lcvçur enak ve dosyaların 
rm;niflııc h<1,laıınıı~tır. 

Hangi banka ? 
Dünldi' nushamızda Doy

çe oriycnt banktan :fürk 
memur çikanldığı yazıla 
cakken sehven Doyçe ba 
yazılmıştı~. ·tltibasa ma l 
~lmıııııak iizre tashih 
ederiz. 

----Et fiatlarının pahalanmaması
nın sebepleri nedir ? 

- - - ... 
1- Zephiye ı·lisunıu, 2 - •.:ifte l'('Sİııı, 3·-Ruz-
haııe İİC'reti, 4- Nakliye ücı·ctleriııin ) iiksekliği 

Kasap dükkanları eczaneler 
gibi tahdit edimeli mi, edilme
meli mi? 

Bu mesele etrafında dün de 
kasaplarla görüştük. Pangaltıda 

kasap Selahattin B. demiştir ki: 
lstanbulda binden f112.la 

kasap dükkanı yoktur, ancak 
800-900 kadar vardır. 

Kasap dükkanlarının tahdidi 
hem çok zararlı, hem de gayri 
mümkündür. Simdi 900 kasap 
okka başında 1 O kuruı k112.anı

yoraa, tahditte kalacak olan 1 00 
kasap, bu defa rekabetin kalk
masından dolayı, okkada 40-50 
kuruı kazanacaklar ve neticede 

900 kasabın maişatine mukabil bir 
kaç kasap milyoner olııcak, apart
manlara kurulacakhr. Eğer 

tahditten maksat eti ucuzlat
rnaksa, pahalılı~n sebebi ka
sapların çolr.luğu değildir. 

Pahalılı~o sebepleri şunlar
dır : 

1 - Bu derecesine Avru
panın hiç bir memleketinde 
tesadüf edilmiyen mezbaha 
rüsumunun ağırlığı. 

2 Et ve hayvan borsa· 
sında iki defa resim tahsil 
edılmekte olması, 

3 Her koyundan 50 kuruş 
buzhane ücreti alınması. 

Bu hem çoktur, hem de 
kışın, kar yai!arken dahi alın
makıadır. 

4- akliye ücretinin yüksek 
olması. 

Nakliye meselesini size izah 
edeyim: kasaplar şirketinin elin
de bulunan nakliye işleri. 

Emanetle ilk yapılan muka-
velede okkada 64 para 
nakliye ücreti teshil edilmişti . 

Sonra şirket okkayı koyun adedine 
çevirerek ve 20 kuruştan başlıyarak 
3 5 kuruşa kadar yükseltti. Yeni 

münakasada münakasaya Sadık 

zadeler de iştirak elliği için 
şirket okkada 36 paraya kadar 
indi ve üzerinde kaldı . Fakat 
gene bu ücreti tatbilc etmedi 
ve ücreti koyun adedi üzerine 
tahvil ederek 22 kuruı almağa 
başladı. Nakliyat otomobillerle 
ve sür'atle yapılmak l&zım gelir 
iken mavnalarla taşınmaktadır ki 

bu etlerin bir hayli geç olarak dük· 
kanlarımıza gelmesine sebep 
olmaktadır . Halbuki şirketin 
kendi kasap dükkanlarına oto . 
mobille ve nakliye ücreti alınmak
sızın nakledilmektedir. 

Et pahalılığına doğrudan doğ. 

ruya kasap tirketi •hep olmak
tadır. 

T ahdidln en büyük zararı 
memlekette koyunculuğun mah
vini intaç etmesi olacakıır. 

Çünkü tahditten i>lifade edecek 
olan mahdut kimseler loptan başka 
müşteri bulamıyan koyuncular· 
dan sürüleri yok bahasına ala
caklardır. Yok bahasına alacak
lar da ucuz mu salacaklar zann
ediyor unuz, ne gezer.. Gene 
istedikleri gibi pahalı satacaklar
dır. Bu ise loptan satılırken 
para etıniyen koyuncului!u, 
büyük milli bir s rveli m$hv
edecektir. 

Karilerimizin fikırleri 
Ü!Oınu aliyei lilccariye mek -

tebi mezunlarındıı.n Necmi B. 
gazateınize yazdı~ı bir melıupta 
diyor ki: 

- İktısatta rekabet demlen 
bir mefhum vardır . Rekabeti 
tevlit eden esbap rakiplerin 

ziyadeleşmesi ve bu da rekabet 

eden müesseselerin tekessürü ile 

kabildir . Tahdit inhisari bir 
vwziyet tevlit eder. 

Bu sayede kasaplar arala-

rında gayet kolay iltihaı ederek 
liaıı yüksek lesbit ..derler. Et 

ihtiyacalı zaruriyedendir . Et 

fiatlarının tezayüdü ele muadil 
diAer mevadın liatlannı tezyit 

edecej!inden vasat ve fukara 
balkın sefaletini mucip olacakhr. 

Y egône tedbir kasaplar ce
miyetinin ihlikarına mani olacak 

tedabir ittihazile zephiye rsminin 
tenzili kanaatindeyim. • 

Emel Ferit H. 
Londra sefirimizin kızı 
İngiliz kıraliçesine tak

dim ediliyor 

Em./ Ferit H. 

l .ondranın ~h ining • taıı

dard" ~azctc>i l .r mira elçi
miz Ferit Beyin kcrimc"i 
~:mel hanımdan \ı:ılı>cdcrck 

onun 8 ma ı>ta r "'mi kabul 

esnasında İn~ilterc kmıliçc,i 
ile ıeliahta takdim olunnca-
j!;ıııı şu ~ek ilde haber ı c-
Yeriyor: 

-~:mel 1 !anım, hali hazır· 

da l'aris :->anayii ~cfisc milll 
al,adcnıi .... i" minı:ırl ~ubcsi ta· 
ldıcsintlcııd ir. 

Emel hanım diplnma<ı mu
hitına, validesi tarafından 

takdıın edilecektir. Emel ha
nım bu merasim için en 
soluk pembe ren!(inde bir 
smarc ı<iyccck ıe ayni renk
te kıı~ tliylı bir yelpaze ta
~11-acaktır. ı:md hanım ba~ın

da yabani çilek çiçcklcrilc 
ıc incilerle muzcyycn bir 
haııt bulunacııktır, 

İrtihal 
F:,\ıak ~eh remini T ey fik 

lkyin torunu ve anıkııt Ziya 
Beyin kliçitk kerimesi Süsun 

' 
'cfat eylemi~ olup cenaze ı 
lıııguııkli pu,embc ··ünü ,aat 
11 de kuledibiııdcl'i Scnjorj 
hastanesinden kald ırıl.1ca kar. --Tevellüt 

lsrmıbul ikinci ecza malı -
kcınc,;i ııza,ıntfan Bahaetti11 
13. iıı lıir kız çpc,ı,ığu doğmtı~
cıır. l"zıın \'C m~s·ut hayat 
temenni ederiz. 

itizar 
•Skapaflovda Alman do -

nması nasıl batırıldı • 
" Namuslu kokotlar • ve 

" Çıkrıklar durunca " 
isiınli tefrikalarımız bugün 
dorec edilememiJtir. İti
zar ederiz. 

• 

,. 
i ki yüzlülükten de yüz

süzlük kadar nefret 
ederim. Bu, nerede ve 

ne şekilde olursa olsun 

hoşa gider birşey değildir. 
Dikkat ettiniz mi, bugün -

lerde yeniden yeniye bir 

takım iki yüzlüler türedi: 

Bunlar. kurtuluş - Beyazıt, 
Harbiye-Fatih tramvayları. 

nın Iavhalarıdır. 

Bu lavlıaların bir tara -

fında "Beyazıt. yazarsa öte 

tarafında "Sirkeci" yazıyor: 

Bu nevi iki yüzlülükten de 

canımız y:mmıyor değil. 

9 

Edisona ha'ef! 

G eçenlerde bizim ga
zete yazdı : Meş
hur muhteri Edison 

artık işten, güçten çekile

ceği için kendisine bir ha

lef arıyormuş. Bilmem, bu 

fen ve ihtira hükümdarı 

aradığı veliahti bulmuş 

mudur? 

Eğer bulmadise ben Con 

Ahmet Beyi teklif ediyo

rum; muvafık olmaz mı? 
9 

Varan iki ı 

V aran iki 1 Bir şoföre 
daha taksinin yazdı
ğı paradan yirmi ku

ruş eksiğini kabul etmedi. 

O da bir meslektaşının bir 
iki gün evel verdiği cevabı 
verdi: 

- Gazeteler yazdı ama 
onlara inan olmaz ve yal

nız yeni birşey ilave etti: 

- Bize bu yolda bir 
tebliğ yapılmadı. 

Amanın efendiler, şu 

tebligatı yaptırıverin, yoksa 

hem lüzumsuz yere adınız 

yalancıya çıkıyor; hem de 

boşu boşuna yirmi kuruş-

Senelik müsamere 
için hazırlıklar 

başladı 
B.1ro, d.\hill niZf'lıınıanıesiııe 

göre her sene M yısın son cu
nı~sında tertip olu:ıaıı müsamere 
için hazırlıklara baş13ııııştır. 

Ayın otuzlıirinde •Türkuv Z• 

da ıniikelltf bir zirafet \'erile -
cektir. V.-ıryete numaraları gös
terilecek, dar.s edilecektir. 

Bu sene ziyafelle ilk d•fa 
olarak altı kadın avukat ta 
hazır bulunacakfır. Bunlar, İc -
ıaı, Güzide, Nıgiır, Şü .fır~. 

Bl'dia, B!yhan H. larJır, Mü -
s~rnercye H'1kiınler de davet 
oluııacak hr. 

Den•z tenezzühüııdeıı bu seııe 
için vaz geçilıııiştır. ----

iıııza tclı'I' edildi 
Al'ııııduk zaJelerln teklif d

tiği konkor.latoıııın imzası ıç n 
alakadarlar dün ikinci tic~ret 

ıııalıkeıııesinde toplanıııışlarJır . 
Muzaktrat cere,an eıınış, 

şekle ait bır ıııu.ınıek ikmal 
edilmek üzere içtima ayııı yır• 

mı yedi>iııe tehir olunmuştur. 
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1 Vakt ın J 1 Satı'ık kopye makınesi 
• avukatı 

Mirasçılar 
O,küdarda S. S. Beye: Eğer 

çocuğunuz varsa zevcenizin ana 

ve babasına miras düşmez . O 
zaman mirasçı siz ve çocuklardır. 
Şu halde zevcenizin ~n3 ve 
babası birşey alamazlar , Eğer 

çocuğunuz 

zevcenizin 

düıer . 

yoksa miras size , 
ana ve babasına 

Diğer taraftan zevcenizin ana 
ve babası, zevcenizden evci 
ölürlerse miras zevcenizin vefa
tında çocuklara ve size düşer. 

Mektupta anlattığınız şey 

sizin borcunuz olduğuna göre 
verdiğimiz malümat ile müşkülü
nüzü halletmiş oluyoruz. 

1 K ari Mektuplar ı 

Davet 
1 

) 

lngilterenin meşhur 
Renrose fabrikasının 30 24 

santim ebadında bütün 
teferruatı, lambaları ve 
objektiflerile son sistem 
bir fotograf kopye cihazı 
satılıktır. 

Tafsilat almak ve iştira 
etmek istiyenle Orozdi
bak karşısında Celal bey 
hanı altında 12 numaralı 
mağazaya müracaatları. 

Mezunen İ stanbulda bulunan 
Düzce Müddei umum isi Baha
etıin beyin mezuniyeti hitam 
bulduğundan heman Mahalli 
ııı e nıuriyetiııe hareket etmesi 1••!1111••••••••••• 

lstanbuı icrasından: Meh
ıüzumu Adliye vekaletinden 
bildirilıııektedir. 

Matbaamaa ıelen 

Fen fakültesi mecmuası 
Fen faklılcc>i miidcrrislcri 

tarafından nc~rcdilen mec
muanın altıncı yılının 1-2 nci 
sayıları inti~ur ctnıi~tir. Bir 
çok fenni makaleleri ihtiva 
etmektedir. 

Yeni kanunlar 

Yeni ceza usulü muhake
meleri kanunu bastırılmıştır. 

: ühulct klıtiiphancşinde sa
tılıyor. 

yeni icra ve iflas kanun
ları ve tatbikatı da ayrıca 

bir cilt halinde baqlmışcır. 

Bu da Sühulet kütüphanesin

de satılmaktadır. 1 ler ikisinin 
fiatı da elli~cr kurrnıtur. 

Resimli Uyanıı 

Yirmi üçüncü nusha fev
kahl.de mündericatla resimli 

olarak çıkmıştır. Bu nushada 
1 lalit Fahri Beyin "835 sa

tır,, hakkında edebi bir ten
kidi, Kazım Sevinç Beyin 
"Yeni San'ut,, cereyanlarına 

dair resimli bir rnlisahabesi 
ve Kenan Hulusi Beyin "Ay
na. isimli çok şayanı dikkat 
bir hikayesi vardır. Karileri
mize hararetle tavsiye ederiz. 

I
= 1 Ilazit·an yaklaşıyor 

Bundan sonra yalnız yeni 
yazı kollaııılacaktır. Onun 
iç:n bir an evvd 

ADLER 
YAZ! mkineleri 

Tedarik ediniz. 
ADLER makineıi 

Avrupada ilk imal edilen 
yazı makinesidir. Tarihi imali 
1898 dir. Bütün dünyada 

1
. ~imdiye kadar 380000 

ADLER makineıi 
Satılmıştır. Harflerın mu

vazi vuruşu bu markaya mah
sus ve münhasırdır. Anadolu 

U ıçın seyyar memur arıyoruz. 
ll Türkiye için vekili umumi rı 
P: RIŞAR VOLF Galata Voy. 1! 
ıh·oda han 7-10. Galata posta ıi 
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Satılık hane 
Boğaziç.nde Kanlıcada iske

leye iki dakika mesafede olup 
ııimyalı gibi ve nezareti fev'.<a
l.1deyi haiz gayet kullanışlı yeni 
boyalı hamam ve çifte tulum
bası terkos teşkilatı ve muşam· 
balı m ıktarı kafi çiçek bahçe
suıi havi altı odalı hane satıla-· 

c .ktır. Taliplerin Balıkpazarırı

da Maksu.liye han No 35te ~
lıibi Derviş beye müracaatları . 

met Tahir ve Mehmet Fe
rit beylerin Abdülbasit 
beyden borç aldıkları üç 
bin beş yüz liraya mukabil 
teminat gösterdikleri Hey
beliadada Han meydanı 
sokağında 8/1, 1,5,4 numa
ralar deruninde: kuyu, ha
ne, ahır ve arabalığı havi 
sebze bahçesi indelmüza
yede bin lira bedelle talibi 

uhdesinde ihalei evvellyesi 
bilicra ihalei katiyyesi ıçın 
on beş gün müddetle mü
zayedeye konulmuştur. 

Hududu: Şarkan Han 
sokağı ve bazen Mikroniya 
ve F otini hane ve bahçe -
leri ve Kosti ve El eni ha -
neleri; garben Mektep so • 

kağı; şimalen Meydan so -
kağı Sofya ve Anastas ve 
Aleksandiri haneleri; cenu
ben Çinato sokağı ve iste· 
fan bahçesile mahduttur. 

Mesahasi : (38860) zira 
araziden (111) zira hane 
ve (75) zira bahçivan oda· 
!arı (282) zira ahır ve (152) 
samanlık ve (27) arabalıktır. 

Müştemelatı; Bahçenin 
etrafı dıvarle mahdut ve 
derununda üç kuyu ve üstü 
açık bir sahrniç ve dört 
adet havuz mevcuttur; 
bahçe kamilen mezru ve 
66 adet ınÜ!mir ve gayri 
müsmir ağaç ve 20 kadar 
fidan ve bir asması mevcut 
olup bahçe ortasındaki ha
ne iki kattan ibaret bir 
taşlık iiç oda, bir sofa, bir 
hala, bir merdiven altı kö· 
mürlük ve bir mutpağı 

havidir. Ayrıca iki bahçi -
van odası ve onaltı hayvan 
istiap edecek ahır ve sa -
manlık ve arabalık mevcut 
olup ahşaptır. 

Panayot ef. kiı-acıclır, 
fazla malumat 929/ 888 T. 
dosyasındadır. 

Yüzde beş zamla talip
lerin kıymeti muhamminesi 
olan on beş bin yüz kırk 
dokuz liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçelerini 
teslimi vezne etmeleri ve 
1-6-929 tarihinde saat 16-
ya kadar ihalei katiyesi 
icra kılınacağından müşte
rilerin müzayede şubesinde 
bizzat veya bilvekale hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Tayyare Piyan~o müdürlü

ğünden: '.\Jevcut numuneleri 
vcçhile (55650) adet büyük 
ve ( ! 2 77 SC) adet kliçiik 
zarf mubayaa edileceğinden 

talip olacakların 12 mayis 
pazar günii !<llat 15 de piyan
go rnüdürliiği:ndc müteşekkil 

mnbayaat komisyonuna pey 
akçelerilc birlikte. miiracaat
Jan ilan olunur. 

I 

narlııı lük~ 'e>ür'ar postası 
Elektiriklc mücehhez munta

zam kamara l a rı ve gü\·crte 
yolcula rına mahsus müferrah 

mahall c riAydın ,apuru 
havı 9 Mayıs 

Perşembe günü .saat 
1 ~de Sırke 

ciden hareketle ( Eregli, Zongul
dak, Banın, Amasra. Kuruca 
Şi l e, Cide ) iskelelerine azimet
' c aıdct edecektir. 

Faıla t1t'silat için Eminönü 
Rıhum han2 unınarnya müracaat 

Telefon: 2684 

Seyrisef ain 
Köprü 
Şube 

alhnda 

Trabzon ikinci posta>ı 
(K.\RADE:\'iZ) vapuru 9 Mayı• 
Perşembe akşamı Galata nhbrnın
dan hareketle Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Sam•un, Ünye, 
J' atsa, Ordu, Gireıun, Trabzon, 
Riı.e ye gidecek ve Of. T rnbzon 
Polathane, Cireson, Ordu, Fat
sa, Samsun, Sinop, İneboluya 
uwayarak gelecektir. 

~mir sür'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 10 Mayıs 
Cuma 14,30 da Galata nhlıının

dan hareketle Cwnartcei sabahı 

İzrnire gidecek ve Pazar 14,30 
da brurden hareketle Pazartesi 
•abahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir Or. 
ke!lra ve Cazbant mevcuttur. 

Antalya Postası 
(AC\AFARTA) vapuru 12 Mayıı 
pazar 10 da Galata nhbınından 

harel:etle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Radoı, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ve dönüııe meıkOr iıke

lelerle birlikte Dalyan, J\.larmari•, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Çanakkale jandarma 
efrat mektebinden: 

Kilo 
55000 Sığır eti 
12000 Koyun 
12000 Kuzu 

yeni 

Çanakkale jandarma yeni ef
rat mekteplerinin haziran 929 

tarihinden mayis 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan 
elli beş bin kilo Sığır, on iki 

bin kilo koyun,oıı iki bin kilo ku
zu eti kapalı zari usulile 10 
mayi~ 929 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle münakasa
ya vazolunmuştur. 30 Mayis 
929 perşembe günü saat on al
tıda taliplerin vereceği fiatlar 
komisyonca haddi itidalde gö
ı üldüğü taktirde ihatesi icra 
kılınacaktır. Taliplerin bu bap-
taki şartnameyi görmek ve iza
hat almak üzere Çanakkalede 
hükumet dairesinde müteşekkil 

komisyon mahsusuna müracaat
ları ilin olunur. 

Maarif Vekaletinden: 
1 - Ankarada etnoğralya 

müzesi civarında inıa edilecek 
olan ismet PAJB. kız enstitü binası 
kapalı zarf u•ulile 1 mayıs 
1929 Tarihinden 22 mayıa 

1929 tarihine kadar münakasaya 
vaz' olunmUflur. 

Talip olanlar fazla tafsilat 
ve izahat ile plin proje ve mü
nakasa fenni ıartnameleri almak 
üzere eyyamı tatiliyeden mada 
her gün Maarif V ekileli lnpat 
daireein ~ 'müracaatları illn olunur. 

' 
V.AKIT 9 \Iavıs 

liaydarpaşa demİr)rolları 

111ul)a yaa l(otııisvon uı1dan: - . 
Aşağıda yazılı malzeme pazarlıkla 

mayis pazartesi saat onda komisyonda 
olunur. 

alınacağından taliplerin 13 
isbati vücut etmeleri ilan 
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Dilt kenarlı şerit nunıne veçhile 
yün şilte 

yorgan çarşafı 

yatak çarşafı 

bez hortum 68 milimetre 
don yağı 
sekatif 5 kiloluk tenekelerde 
kontak vidası 25 amper numunesi 
cam Marsilya kiremidi 
IAstik eldiven No. 8 ) /2 
yeşil kalem 
ıstampa mürekkebi 
zamk 
pelikan ol 

veçhile 

oksijen için harici telli lastik boru (iç kutru 5 ve 
1 O milimetro) 

demir tel 5 m/m 
pirinç tel (3,4,5 m/m 
lama demiri 50X20 

yuvarlak demir 95 m/ m 
memur masası (krokisi veçhile) 

kaol N. 1 
yelken bezi iğnesi (numune gibi} 
ampül Edison normal mat (220 V · 200 V) 
tütya çubuğu 

beyaz sabun 
manyatolu ve bataryalı telefon santralı N· 100 

körük {resmi veçlı.ile) 

dolap (krokisi veçhile) 
Is siyahı boya (numune veçhile} 

dökmeci kumu kırmızı 

tenekeci makası sağ 200 m/m 
maden için üstiivane baılı amerikan mıskabı kale

mi (2, 2 1-2, J, 4, 5, 6,7,9 m/m kutrunda} 

yaylı kırma tahta 
garans boya 

metre 2 metroluk 

pirinç damga 

mastik manganez 
otojen pirinç kaynak teli m/m 5 
maden için üstüvane başlı amerikan 
kalemi (muhtelif m/m kutrunda} 
demir lavha (1,1-2X2000XJ 000) 

gemici el feneri 
volan zinciri 

mıukabı 

maden için mahruti b8flı 

(muhtelif m/m kutrunda) 

resim sandalyeel 

amerikan maskap kalemi 

tarih ve numaralı mad~ni kayt damğası 

numaratör mürekkebi 
makineli klıusör 

mühür mesnedi (4delikli) 
emaye büyük çaydanlık 

yatak çarşafı 2,20 / ]-80 
yatak yüzü 1 ü-45 

çekme demir gaz borusu için 3 parçalı rakor 
çekmece kilidi 25 m/ m 
yuvarlak başlı demir perçin çivisi muhtelif 
çcmke demir gaz borusu filanıe 3/4 pus 

naftalin toz halinde 
areometre bame nümune gibi 
fapirograf mUfambası N. 4 

türk bez.iri kaynamıı 

egolt tesviye aleti telerrüatı 
yün keçe 
maden için üstüvane baılı amerikan maskabı 
muhtelif eb 'atta 
çelik bilya 22 m/m 
helezoni burgu muhtelif kuturda 
vit vort diş kllvuzu (3 parçalı) 
maden için mabruıı baılı amerikan maskap kalemi· 
alimantoeyon rezervuarı ana vana N. 11 
krokisi veçhile 
ince yazı makine kağıdı adi 
sustalı kalssör 
larus illüstire 
logat Türkçe, fransızca 

İstanbul Ziraat Bankasındrn: 
40 adet Arap harfli büyük ve küçük şaryollu ideal Erika ve 

Kontinantal yazı makineleri satılıktır. Talip olanların Cağaloğlun
da Ziraat Bankası levazım deposuna müracaat eylemeleri. 

Beyollü be~inci &u!h hn/euk. ha-., haracı yokuşunda yeni yol so
k.im/flinden: Bir borçtan dolayı kağında 16 N. hanede satılaca-

mahçuz ve füruhtu mukarrer 
duvar saati, yatak, örtü, duvar 
halısı ve saire 15 mayjs 929 
çarşamba günü saat 12 de kum-

ğından talip olanların gün ve 
saatı mezkQrda mahalli müza
yedede hazır bulunmaları ilan 
oiunur. 

- - - - - - :. - - --

Elhamrada: 
Küçü~ Prenses 

Operada: 
Amerika 
Ferahta 

Ferah sinemada 
Sinema - tiyatro 

Mevkiler 20 loca lar 100 

Kiralık ev 
Şehremaneti civarında 

Dizdariye mahallesinin Şe
refiye sokağında 6 numa

ralı hane 2 oda, taşlık, 

mutbak ve kuyuyu havidir. 

İstiyenler içindekilere mü

racaat edebilirler. 

- --·---

ııyıfı 4 

Melekte: 
Al beni 

Majikte: 
( ~ urur 

Asri de: 

Şeh:.ıade batı Millet tlyatroıu 

Naıir B. temıillerl 
Perşembe günü akşamı 

hafız Burhan B. ve arka· 
daşları ( Alaturka konser ) 
iki oyun birden büyük 
sı:vare ( Afacan ) komedi 
3 P. ( Şeytan külahı ) ko· 
medi 2 P. kanto, dans. 
varyete. Loca: 200. mevki: 
30 Duhuliye: 20 _ 

ZAYi - \ ' aktile tıp fo
kültcsindcıı Aldı~ım h ii ı i ı·ct 
\cm kasını kaybettim hiı k
rnü yoktur. 

Abhaı R · tıt 

L·T· PJVER 
PARIS 

ES ANS 
LOSYON 

ve 

iP U D RASI 

Porfümöri l. T . P i V E R A. Ş. , lstanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. BeyoUlu 3044 

@@ @l®ı@ı EN YEN i K.\ NrNLAR ı*l®l@@J@JI® 
® Edip Kemal Bey tarafından tab ettirilmekte olan yeni @ 
® kanunlar gayet nefis ve gayet doğrudt:r. Çıktı. @ 

kurus <il 

Y · · ·rı · k • @ eııı ıcra ve ı as aııunu Fi 50® 
» Ceya nıulıakenıeleri usulü kanunu » 7 5 ® 

» Ticaret kaıı nnu » 120 
» Türk ceza kaınınu » ı 20 ® 

» Hukuk usulü muhakemeleri » 7 5: 
» Kanunu medeni ve borclar ka - ® 

· nn~1u rihli » 200: 
Taşradan istiyenler (yüzde otuz) nisbetinde posta ücreti ® 

zam olunur. lstanbul Hilmi kitaphanesine müracaat ediniz. ® 
@@@• ®®@ @® @@@@®® @ ®®@ • 

Kağıthane seferleri 
Haliç vapurları şirketinden : 
Hıdırellezin iş gününe tesadif etmesine rağmen Kağıthane 

mesiresine gösterilen rağbetin Cuma gönü daha olacağı anlaşılmış 
olduğnndan bütün vapurların Kağıthaııeye uğramaları temin 
ve seferlerin tezyit edilmiş olduğu ilan olunur. 

Vasi mıktar<la elektrik tesisatı 

yapmak isteyenlere ilan 
Sermayedar ve kuvvetli bir grup memleketimizin her hangi bir 

mahallinde kuvayi tabiiyeden veya kuvai mihanikiyedeıı istifade 
ederek, yapılması arzu edilen elektrik tesis1tını yapmağa hazırdır. 

Bu hususta imtiyazı alınmış ve sermaye noksanı veyi! esbabı sa
ireden husuli geri kalmış teşebbüsatın intacında tevessül olunabi
lir. Alakadar :nüessesat ve belediyelerin bu vadide arzu ve ta
savvurlarından ve yapılacak işlerin vüsat ve mahiyetinden haber
dar edildiğimiz aııde grubun bu arzuyu derhal isaf etmesi temin 
olunacaktır. 

lstanbul Çakmakçılarda Sabr-Sala ban 42-50 No Haydar bey 
yazıhanesi . 

mulıasebci Kiitahya vilayeti 
hususiye miidiirlüğ·iinden : 

Kütahya vilAyeti muhasebei hususi)'e miıdürüyeti merkez kad
rosunda şehri 90 lira ücreti maktua ile 1 haziran 929 tarihinden 
itibaren bir daktilo hanım istihdam edileceğinden talip olanların 

fotoğraflı muhtasar tercümei hal ve inenşe evrakı nıüspitesile 20 
mayıs 929 tarihine kadar müdüriyeti mezkiıreye müracaaları ve 
bu tarihten sonraki müracaatların nazarı dikkate almmıyacağ ı 

ilan olunur. 

PerçiIJ. mürekkep fabrikasının malları 
diaerletinin en nefisi ve en ucuzudur. Bilhassa PERÇ1N in bir Türk 
kimyakeri eseri oldu(Junız düşünmek ve bilmek, milli gurızrun1uzıı 

yiikseltecek bir hadisei iktzsadiyedir. 
Bütün piyasadan ayni fiatla tedarik edebilirsiniz 



~or 
Galatasaray 
Yarın Fenerle 
karşıla$J.yor 

Maç ne netice 
verebilir? 

Gölatasaray gene 
kazanac4k mı 1 

Yarın, kendi aramızdaki 

Spc,r müsabakalarının en mü
himi, en meraklısı, en entre
Jnı, en heyecanlısı yapılıyor. 

Çunkü lik maçları uzunca 
bir fasıladan sonra gene on
ları kar,ıkarşıya getiriyor ve 
bu temas ortaya fstıınbulıın 
en mühim, en meraklı, en 
entrcsanı, en heyecanlı ma
çını koyuyor. 

Futboldcn, Galatasaray-Fe
ner müsabakasından bahsedi
yoru7. 

Zaten yukardaki üç satır

tırdan sonra aynca isim zik
rctmcğc 1 ıizumı.la yoktu ya. 

· lı.taııbulun J.111üplerimiz ara
S!nı.laki en -ayam dikkat mü
sııbaka:ı futbol ~ahasında ve 
bu iki rakın1 :ırasında cereyan 
eder. işte bu hafta da lik 
maçlarında bunu görecegiz. 
Galaı:asaray dört seneden ~
ri fencrbııhçeyi yener ve 
Be~ikta~ı da ayni akibete uıı;
rattığı için dört scncdenberi 
bcanbul şampiyonudur. Yarın 
yapılacak maçı ve neticesini 
dü~ününc~ ilk hatıra gelen 
Sarıkırmızının galibiyetidir. 

Fakat, takımların bugün
ku vaziyetini, son oyunların 

nctic,ini nazarı itibare alınca, 
bunun aksi de hatıra gelemez 
mi 'ı( :'tU.A 

fakat bu, Galatasaray- Fe
ner maçıdır. Bunda, kazanmak 
gayretiie, azmile oynayan 
k:ı1.aııır. 

Binaenaleyh Fenerbabçe· 
nin Galatasaray karşısındaki 

muvalfakiyet:;izllğlnl düşli

nüncc, neticenin değişeceğini 

beklemek abes olur. Y alr:z 
şu ela var: Acaba Galatasaray 
aynı kudretini gösterebile· 
cek mi? Fener de eski ka
biliyetsizliğinden sıyrılabile

cek rrıi? 

ifonu yarın göreceğiz .. 
Takımların sahaya şu tcr

tlplcrlr çıkmaları kuvvetle 
oıcınuldur. 

Rlu (F .... er) 

Kadri FuU-
C.Yat Sadi Re,a.t 

Al& Muı:effn Zeki Flbet Nen.at 
uı.ı (Calalaoal'ay) 

lhrrt.an. Mclunat Nuıf 

Supbı Nıbol Milat 

LMıhmet.K.Faruld.,N cdct.Uıır,ıc.ş.Nc 

/,ıanbul Futbol Heyelinden: 
l O mayıs 929 cuma günü 

icm kılınacak miisabaknlar 
ben cçlıi atidir: 

Kndıköyundc: Darüşşefaka

Kasımpaşa, lstanbul spor-Ill
ıaı, Beylcrbeyl-Altınordu. 

Boykot .. 
Haliç kulı1bu ve gu

reılerl h4kkında tec
ziye kararı 

Geçen cuma şehir güreş 

müsabakalarında muvaffak 

olan güreşçilere kupa ve ma

dalyaları dağıtılırken çirkin 

bir hadise vuku bulduğtt ya

zılmı~tL 

Dürı öğrendiğimize göre, 

Istanbul mıntakası heyeti bir 

içtima aktederck, mcscleYf 

etraflıca tetkik etitkten son

re hadisede kabahati görülen 

Haliç kulübile güreşçileri 1 
diskalifiye etmiştir. Kulüp iki 

sene müddetle tecziye edil

miştir. 

Güreşçi olup da aynı za

mıında kulübiin idare heye 

tine mensup bulunanlar mil- ' 

cbbet, yalnız güreşçi olup 

da idar~ ~!erinde alakaları 

olmıynnlar iki sene müdde~· 

le boykota tabi tunılacaklar· , 

dır. 

Ticaret mektebi takımı 
şampiyon 

Darüliünün ve mek:l.tibi 

il.tiye futbol tak:mları arasın

da cereyan eden şampiyon

luk maçları ahiren nihayet 

bulmuş, Ticaret mektebi ta 

kımı şampiyonluğu kazan· 

mıştır. 

Baıka memleketlerde 

Bisikletle 
18 saat 6 dakikada 
Manşı g<' çen kadın 
Telgraf havadi i olarak 

mukaddema bildirdiğimiz veç
hile Mlss Pfanner isminde bir 
İngiliz kızı Fransa sahilindeki 
Kale şehrinden sabahın 7 sin
de hidrosikletle hareket et
miş ve l 8 saat 6 dakikada 
!>uvrn vt1sıl olmuştur. 

M;. Pfanner bwldetlle 
J.\olis Pfanerlu beyanatına 

göre scyahııtirun ilk dört mili 
lmtldadınca hava fevkalade 
bozulmuştur. l\laamafih spor
cu k:ıclm yoluna devam et
miş ve yanındaki balıkçı san
dalında bulunup vazgeçme
sini tavsiye edenlerin sözle
rini dinlememiştir. Saat 16 ya 
doğru lngiltere sahili sisler 
arasında gözükmüş, ve sahi1 
lin manzara>ı misin cesaretini 
kuvvetlendirmiştir. 

! lavanın fena ıı.lmasına rağ
men l\li · Pfanmer gönültü 
bunainsı çekmemiştir. 
l\lis Planner l\lan,ı bisikletle 
geçen üçüncü ve kadınlardan 
buna muvalfak olan birinci 
sporcudur. 

\ 

Bat ainlaı-. 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olunabilir. 

yalnız °km."1llZI bandırollu haldld .,.,,. " 
aınbol&Jmıı dikkat ve bıı 111arkayt musttrea 

talep ediniz. 

Taksim stadyomuncla: Sü
leymaruyc-Beykoz saat : 13 

Hakem: Sabih B. Karacabey Harası Mü-
ııc, tkrn • Y efıı saat : ı 4,45 

ı 1 akem: :\Ichmet B. dürlüğünden: 
Galatasaray-fcncrbahçe sa- Karacabev Harası lıayvanatından 5 taş kısrak, 30 baş ı ve 2 

at: 16,30 IJakcm: Saim B. yaşında hy it 90 baş karası gır inek \e düğesi 100 baş manda 
ineği ve düğesi ve buıtası 26 Mayıs 929 tarihinde açılacak 

Tenzll&ttan iıtlfade Karacabey panayırında bilmüzayede satılacaktır. 
1.ıanhu/ mınMı0$1 ri!Jaselinden: Gayet eyi ve müntahap damızlık edinmek isteyenlerin müza-

yede günlerinde Karacabey panayır mahafiinje bulunmaları itan 
Kulüp hilviyet varakaları hak- olunur. 
f.ında rnlrt 929 tarihinde gaze- Hara hayvanatıııdan 1500 baş ku"ı ulak ve büyük parçalar 
lelerle yapılan tebligat mucibiıı- halinde pazarlık sııretile satılacağından talip olanların her gün 
ce ıo mayis 929 tarihinden iti- 1 _H_a_ra_m...;e_rk_e;_z_in_e_m_ur_a_ca_a_ı_e_ı_m_eı_e_ri_ı_·ıa_ıı_oı_u_nu_r_. _______ 

1 
b~ren yeni hüviyet varakaları 
es2sı 4zer;nden Stadyomda ku
lilp meı:subinfne tenzilat icra 
kti.nacaktır. Mektepli bileti 
ır.ü:~adır. l<ıılüplcre ait hüvi
yet vara~alarıııın ıekli de teb-
1111ııtımız dahilinde olmadıkça 
ııt.:ıkbul ve muteber ıılııayacağt 
'ltrayı nıalômat tebliğ olunur. 

Kiralık köşkler 
s~~~!~!t ,~!~~l!L~~ı~!!tüt!!~~: Oöztepede Merdiven 

tari~ı sol;ağırıda ~tik ı , 3 ve cedit 35 , 35 numaralı iki bap köşk 
müştemelAtı ' lle "beraber tamamen ve yahut Ryrı ayrı kiraya 
verile~mte»t~ljp 1>btılanıı 1 mwıs 929 tarilıiııdcıı itibaren on 
giııı z:ı.rfınc.la p~f :iılc,'e:eri ile beraber Sandık idar<Sine müracaat 
eylemeleri · ifa ıllJ, 

VAKiT Mayıs 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden 

llcraz Milzayedc merhıınatın 
numarası bedeli cimri ve nev'i 

medyun un 
ismi 

1259~ 175 Peykaneda Tahta minare mahal
lesinde Şerefiye sokağında eski 
34 ve yeni 44 numaralı bir ha-
nenin tamamı Fatma Zehra, xe Behiye 

• Atifet IL Ahmet Ilulusi, Ömer Cemal beyler 

l 2953 IOQ Üsküdarda Valdei atik mahalle
sinde Bağlar ba~ı caddesinde c~kl 

48 ve yeni 52 numaralı bir hane-

13752 

14098 

nin tamamı 

Kasımpaşad:ı ilacı Şaban mahlle
sinde Akarca sokaıtında eski l 4 
ve yeni 32 numaralı bir hanenin 

Ömer ağa 

tamımt Emine Nüzhet H. 

55 Kasımpaşada Kulaksız Ahmet 
kaptan mahallesinde Börekçi so

kağında 39 mUkerrer numaralı 

bir arsanın tamamı Binnaz H. 

14228 200 Eğrikap~ ~acı Husrev mahallesin
de eski Çeşme ve yeni Kotıra 

sokağında eski 1 1 mükerrer ve 
yeni 13-17 numaralı bahçeli bir 
hanenin tıımaınt Mahmut ağa 

14245 335 Divınyolunda Feruzağa mahalle
sinde kapılı sokağında ki l O 

ve yeni 18;20 numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamı Emine H. 

14831 796 Bebekte ve caddesinde eski 68 

1-2, 1-3 numaralı bahçeli bir köş· 

kiin tıımami Hasan Refik, Mehmet Tevfik B., 
Fııtma inayet ve Emine Mürüvvet Hanımlar 

! 5108 l 92 Üsküdarda Kazasker Mehmet Ef. 

mahallesi ekmekçi başı sokağında 

eski ve yeni l numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamı Yahya Ef. Sabire 11 

15165 395 Beyoğiunda kuloğlu mahallesinde 
külhan Sokağında eski 12-12 mü

kerrer ve yeni l 2, l 4 numaralı 

15257 148 ·. 

bir dük!n ile apıırnmanın tamamı Kadri B. 

Samatyada Sancaktar Hayrettin 

mahallesinde ; Tekke ,gqkağındl 
2 numaralı bir hanenin tamamı· • 

Nadide lL Hasan Ef. 

1.5345 325 Kasımpaşada Hacı Şaban mahalle
sinde imam Efendi sokağında 

eski 6 yeni 4 numaralı bir hane-
nin tamamı Hasan llüsamettin Ef. 

· 15945 155 ı Aksarayda Oruçgazl mahallhesln-

•' 

" .. 
' 

\ 

de Külhan so~ğında eski ve ye-

ni 5 numaralı bir hanenin tamamı Halil Ağıl 

15950 109 Horhorda SQfular mahallesinde 

Hamidiye sokağında eski 7 ve yc-
rlİ 23 numaralı bir hanenin tamamı Halil Ağa 

15957 ı 2s 1 lorhorda Sefalar mahallesinde 
Ragıp B. sokağında eski 24-26 

ve yeni 24 numaralı bir hane-

nln tıımamı Halil ağa , Şıdıka II. 

16171 173 Eğrlkupıda Çakır ağa mahallesin
de Hançerli killsa sokngında es

ki 39 ve yeni 37 numaralı bah-

çeli bir hanenin tamamı Ne ·im Bahar Ef. 

t 7387 1480 -, Sarıyarda l\!esarburnu caddesin-

~ 

•o 

15005 

~ 

JI -

ıv 

i de eski 16 reni 79 numaralı 

m\ıhterik hane arsasının tamamı 
1 

Faima, l\lüşerref, Tahire Hanımlar 
Beylerbeyinde Arabacılar soka
ğında eski l S-20- ve 20 müker
rer yeni 22-2'1- 92-1 -92 . 2 9'1 
94-2.numaralı beş bap dükıl.nia 
bir hanenin tamamı llasan Ef. 

1956$ 950 Siınatyada Hacı Hüseyin Ağa 
mahallesinde Arapkapısı sokağında 

!7224 

!5997 

:!. 

eski 4 ye yeni 2 numaralı bir ha
nenin tamamı 

• - Galata Sıiltanclayazıt muhallestndc 
Kılıcalı sokağına e ki 88 - 90 . 
9'1 ve yeni 96 · 98 · 92 numaralı 

lsmail Ef. 

bir hanenin tamamı Abdüllatif B. 

da l\lulla 1 lüsrev mahalle i 
_ Şefızadebaşı İmaret sokağında es-

kl 16 ve yeni 24 numaralı bir ha-
ı:İ nenin .tam.amı Ahmet Tevfik B. 

Yukarda c!~s ve ne~e ~evakii yazılı emlak ( altmış 
bir )'gün m!Uldetlc , icra ~ılınan aleni müzayede neticesinde 
hiıalarında ~SfcrilcR bedel ile talipleri '.uhdesinde takarnir 
ederek birinci ihalesi !er~ kılınmış olduğundan talip olan
ların ilan tarihinden •tih?rtn. ( otuz bir ) gün zarfında 
$3ndılı<: sat•; a ·rr~e ~aar eylcmekri ilan olunur. -. 

(ClllllM .. SIMON) 

dan az silrdilıüoüz takUrda rüntş btç bir va'kit yü:ıQ .. 
Dılıun tarawffttuel line icnyl leair edeme,recc.ktlr. 

" Krcml cllde eyice nüfu% ettirmek için haftrc.e masaj 
edinl.ı: ve Slmon pudrasını aılrmeden evel yuıfıniır.d 
lıı.ur11tunıu:. Sıcalt.latd& yUıünüı parlamlyacaıl tfbl 
cildinizin tazelitlnl mubat.ı..za ve gUne .. in t frlnder. 

,·ikaye.. e,)'lcyeceklir. 

Pan.te SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

Emniyet sandığı müdürlü.· 

ğünden: 
'.\1üzayede ikraz 

bedeli numarası 

merhunatın cins 

ve ncv"i 

210 16878 Davı.ıQıaşada Beyazıti cedit 

fuahallesinde Sultan çeşmesi 
sokaA"ında eski 8 mÜkerrer ve 
yeni 8 numaralı bir hanenin 

borçlunun 
ismi 

tamamı Nafise Nezihe H. 

260 18313 Samatyada Beyazıti cedit ma· 
hallesinde Samatya caddesinde 
bir dükkan ile bir hanenin 
tamamı Kemal Ef. 

667 18985 Bcyazitta Emin Bey mahalle
ıınde Enfiyeci sokağında eski 
3,5 mükerrer ve yeni 3t5, 7 
numaralı ilci dükkan ve bir 
hanenin tamamı Ali Osman Ef. 

690 19080 Oıküdarc!a Sinan Paşa mahal
lesinde Sılacık sokağında eski 
8,8 ve yeni 34 numaralı bir 
hanenin tamamı Süleyman Fehmi B. 

410 19399 Kadıköyünde Osmanağa mahal
leıinde kurbağah dere [cadde· 
ıinde 11 numaralı bir hanenin 
tamamı M Jstafa Ef. 

3530 19524 F eı iköyünde ikinci kısımda bir 
hanenin tamamı Cenan H.Celasin,Alp B.ler 

410 19610 Okçılarbaşında Emin bey ma· 
hallesinde Okçılarbaşı sokağın
da eski 50 ve yeni 52 numaralı 
bir dükkanın tamamı Ali Bürhancttin B. 

480 19619 Haydatpapda Hasanpaşa soka-
kında Taşköprü sokağında eski 
7 yeni 17 numaralı bir hane· 
nin tamamı Hürmüz H. 

860 19659 Yenikapıda Kitiplcıısım mahal
lesinde Yalı sokağında eski 13 

ve yeni 15 numaralı bir hane· 
nin tamamı Hıristaki Ef. 

240 19668 Üslcüdarda lhsaniye mahallesin· 
de Sultaniye sokağında eski 23 
mükerrer ve yeni 25 numaralı 
bir bahı;eli hanenin tamamı Fcyzişan H. 

890 19790 Haydaıpaşada Osmanata ma
hallesinde Kızlarağ.ası Çeşme· 
si sokağında eski 2 mükerrer 
ve ytnı 34 numaralı bir haae 
nin tamamı Meh"*et Reşit B. 

180 19817 Aksarayda katipmaılahattin'~ . 
halle ve caddesinde eski ~lB,18 
mükerrer ve yeni 22-1 numara-
lı bahçeli bir hanenın tamamı. Tefsire H. 

280 19818 Aksaraycla katipmaslahattin 
caddesinde eski 20 yeni 22 
numaralı bir hanenin tamamı. Tefsire H. 

300 19851 Üsküdarda Ahmetçdebi mahal· 
lesinde Açıktürbe sakağında 
eski 33 ve yeni 39 numaralı 
bahçeli bir hanenin l.:ımamı . Hatiçe H. 

980 19880 Kocamustafapaşada Çırağıha· 
san mahallesiııde Alihkıh cad
desinde eski 14,14,14 mükerrer 
ve yeni 14,16,18 numaralı üç 
h.anenin tamamı. Aziz Selalıi Ef. 

Yukarda cins ve nev'ile mevakii yazılı emlalc (altmış 
bir) gün müddetle icra kılınan aleni müzayede netice
sinde takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmış oldu
ğundan talip olanların ilin tarihinden itibaren (otuz bir) 
gün ıarfında sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

Tüccar ve Banka, memuru olma~ için 
Çar~anba ve cumarte ·i gunleri saat I 6 dan 18 e ve 19 

dan 21 e kadnr iki sınıf açılmıştır. :\1alılmııtı tliccariyc, İlmi 

hesap ve usulü dclteri: Ilasita, muzaur, pakrndomar, Ameri
kan t:suliı ve banka muamelatı 4 ay zarfında kı\milcn tedris 
olunur . • on imtihanda muvaffak olanlara muhııscbcci şnhn

dctnamcsi Yerilir. \T c iş tedarikinde muavenet edilir. Dtrsler 
1 1 mayıs cumartesi günii haşlıyor. Proğramı meccanen almak 
ve kaydolmRk' için f;tabulda Çur~ıkapı tramvay istasyonunda 
Amerikan li,;aıı ve tl<;arct derı;hanes!ne mürııcaut l hı;ıısl ders-
kr dahi kabul olunur. Müduni: .\gop Pakra<luni 

.. 
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iLAN TARI FESi: 
/E[1 K~ ~ARTLARI: 

_Ti'.!k~e f-Jariç_!e 

Kuruş Kuruş 

Gazetemizde çıkan yazı ve 1 

resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye Jönderilecek mektupların üzerine : 

idare için-'< (idare ), yazıya alt<e (Yazı) 1 ı 
işareti ıooulmılıdır • 

Türk mekteplertle faydalı eaerlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için nrilcn ll!nlarla 
hususi mahiyetteki na.nt:ırın ücreti 

Satırı 

6·8 inci ~:ırfa1ı 
s • • 

Kuruı 

u.so 
2s 
4Q 

ıoo 
2!XI 

, ı Aı-Jı>ı ıso 000 

l 1i .: : ı: !~E 
- 1 

I! Bau)m1Jan mektupların ladeılnden, luymntl- ı 
, mulr.addered:z mektupJara konulmut paralarm 
kaybolmaı1ndan ve lli.nlarm. mündericatmdan 

idare meıul delildir. ., ---

,,..,,.,,..;._,,.,~""""'======~....,,,,,,,,=====""'""'~ 

IBorsalar 
l\ukut 

1 Iı·ı:• iz .irac:ı 
1 Dolar 
:o "Ynı.ıın ıltr ~ hın\ 

l Rıylı ı:mark 

1 A'ıı~tıırya ~ilin\ 
:-f! Lfy Romanya 
:o ı.r,·a Iı ulıar 

1 Felemenk fl orini 
~O FrıınP-ız frangı 
~O JtaJvan Jiretl 
~O hurÔn Çeko - ~lo,·:ıky:ı 
1 {'cn· onttı c 5oviyel • 
1 Zc-J oti .. Lchi!tan • 
!:O Dinar • ı·ogoslaYya • 
~O Feltika franfltl 
ı Pezeta lı::ranya 

20 lf'!trc franGt 
l Mcciıl!ye 

Çek 

g mayıs 

~ Açıldı f 

~ 993 so 

1 2t4 2500 
51 75 00 
~9 25 oo 
:9 00 00 
24 11 75 
2'1 7500 
80 25 
ı60 00 00 
2ı4 00 
ı20 so 

993 00 
204 2500 

53 00o1 
49 
29 
24 
28 
80 
ı6' 
214 
120 

25,oo 
00 

18.75 
0075 

25 
00 00 

00 
25 

0000 0000 
22 75 
72 15 

113 25 00 
29 75 

783 50 

22 75 
12 ~s 

ııs 25 
29 75 

783 50 

Lcn~ra üzerine bir lnglllz Urası J<u~ 
l"nyork ı Turk lirası dolar 

996 
0,48 

12 
9 

50 
7600 
4600 
29 Cll 

g96 00 
0.48 75.0'.> 

12 46 50 
• 29.00 
2 OS25 

I".ırla • frank 
}.ftlano • • • liret 
Rerlin 
Sof ya 
Brtksc! 

• 
• 
• 

Anı isterda.ır:• 
Clne .. -re • 
f'rag • 
\'jyana • 
~fadrit • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

mark 
leva 

be ika 
• narin 

frank 
• kuron 
• silin 
• pezeta 
• zeloti 
• dirabml 

\'arşova. 

Al!na 
I'tkrrş 

Eclrırat 

~o 1oy 
Tttrk lirası 

kruıı 

dinar 

Tahviller 
Jıtikr;:ız dabUi c ,·adeii • 
l!Uyunu mıınhld~ 
lkramiyell dcmiryolu 

lı tanbol lramny •lrketl 
JııJ;tım Dok ve Antirepo 
ltta11bul ar.onim ıa şirketi 

Hisse senetleri 
ı~ 1anka·ı 
('ın:anlı l:aııkası 

2 os,~5 

67 12 50 
3 5025 
1 21.00 
2 ~250 

ı8 4000 
3 "46 25 
3 4000 
4 3350 

37 74 
24 43>15 
27 6000 

94 25 00 
~Ol 7500 

~ 7 40 

25 

61 2~,00 
s 50,60 
1 21 oo 
2 5225 

16 40,00 
3 4825 
3 4'>.~0 

4 3375 
87 83 
24 43,75 
27 6~_00 

94 llO !<O 
202 50 00 

7 40 

• 18 &S ıs 80 
136 00 00 00 

Ticaret ve :ıahire boı-sa~ı 
f1Ul~r Ticaret lıor•uı kıtıbumumlli~l tarafından vortlmlıtlr. 

Okkası 

Azami A•gart 
K. !'. K. P, 

Buğday% Çavdarlı 

Yun;urnk 00·00 00 00 09,00 
Kızılca C0-00 00 00 00,00 
'sunıcr 00-00 C0,00 00 00 
1~ert 00-00 ı 710 17 so 
Dtnme 00-00 ClOıOO 00,00 
Seri mahlut 0-00 0000 0000 

-ZAHiRELER-
1ç.,-dar 
l ·~rpa 
~iı!ır 

Yuı.t 
~·a!lulyt 

;uEam 
-..•JJ)'l"Mi 

16,06 
1410 
1520 

00,00 
00.00 

-HUBUBAT-

16,00 
14 10 
14 ıs 
oo,oo 
0000 

00,00 00,00 
22 00 22,00 

-UN- j 
Çovah kilo!u 
Ek!slra eki•lra 00 1335 120 , 
Ekhıra • 1261) ı 16' 
Birinci yumusak OQ 136:> ı ıooi 

D!rincl •eri • 1180 ı 15: 
Iİ\inci f 155 J f4~ 

TiFTiK -
Ar:knra 170,00 170,00 

Akşehir 000,00 000,00! 

Yapaıı Guz yunu 100.20 ıoo,ooi 

-AV DERİSi- 1 
Zerdeva (!!ti 0000,00 0000,00 
San,.r 0000,00 0000,oof 
Tilki • ouoo,oo 0000,00' 

Kunduz • C000,000 eoo~I 
-FINDIK-

ç fındık 10400 10400 
Badem 000.00 000•00 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4 . CÜ KEŞiDE : ı ı MAVISTADIR 

BÜYÜK İKRAJIİYE : 45,000 

AYRlC.\: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LlRAL!K 

iKRA\IIYELER VE 10,000 LİRALIK BİR :\lÜKAFAT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

" Vala ,, ın 9 1llayıs 1929 tefrikası: 44 
. ···,-· 

... I • ' ' 

"Cones. biraz solduğu· 
nu hissetti. Heyecanı ara· 
sında sedasını idare ede· 
memiş boğazından asıl se· 
sini çıkarmıştı. Fakat ken
dini idare etti, ve sözünü 
şu şekilde bağladı : 

- Ben ayni adam olmu· 
şum, yahut değişmişim 
bunda birşey yok. Şimdi 
sizi alakadar edecek nokta 
birdir. Size imla edeceğim 
tezkereyi kaleme alacak· 
sınız. 

"Voles. parmakları ile 
yazı masasının üzerine vu • 
ruyordu. Böylece biraz dü· 

şündü. Sonra birdenbire 
karar vermiş bir vaziyet 
aldı. Bir çekmeden bir mek
tup kağıdı ve bir zarf aldı 
ve sordu: 

- Ona ne ya .. ılmasını 
istiyorsunuz? 

- Az bir şey... Yalnız 
üç kelime yazınız: M Her 
şey meydana çıkmıştır. • 
Ona mektup yazdığınız za. 
man kendisine ne suretle 
hitap ediyorsunuz? 

" Voles ,, cevap verme
den yazdı: 

• Azizim M . • 
• Her ~·!/ meydana çıl<;-

idare ile kararla~tıntır. 
4 • • 
i • • 
1 • • 

,1) 

il ki ----------------,---:--~"'.'"'""'.'"'""':"'"---:--ı Sayuı 
a gece •y İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde '·Vakıt ... yurdu 

tazelemlz~ buıuıt uı ... h'->.U ed:!:ı yar 
H. S. H. us.~~t acen.tcıı. • 

ı-s in:! sayıfılı 
res '.nt llinl1r J 

tell97t) idare l~leri 1971 ' vaz1 tsJerl • telı!'raf: A fK osta kutusu: 48· 
- - - -........................ : 

1 Acele satılık mat- : 
1 baa makineleri İ 
: Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift İstan· : 
8 bul ve çiıt kazanlı iki matbaa makinesi müsait • 
8 şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat e 
8 idare müdiriyetine müracaatları. e ......................... 
Istanbul itl1alat gii111rüğiiı1den: 

Adedi mıktan kilo 
l sandık D C O 128 ,. ernlkli boya 
l • l\I :.\1 E 151 Gramafon makinesi 
3 bağ A B 131 Ağaç kasnak 
l sandık Bila 81 Çizgili yazı kağıdı 
1 • V F 23 Eşyayı zatiye 
1 • A B 2 1 Şapka 
l • D C I F 60 Demir makina aksamı 
l Balya K Z ·s 80 kuru manda derisi 
l Sandık A Z F 328 Pamuk mensucat 
2 • K O 278 Eşyayı zatiye 
1 • B Z F' 189 Yün mensucat 
2 Balya A l\I 554 Pamuk tela 
1 • S J C 90 Demir anahtar zenciri 
l • A O 35 Kundura boyası 

1 • Z K F 203 Pamuk mensucat 
• :.\l Y 169 • sofra örtlisli 

1 • Adres 61 Demir yaka düıtmesi 
Bah\da muharrer eHa 11-5-929 Cumartesi gününden 

itibaren lstanbul ithalat giimrüğii satı~ anbarında bil müzayede 
füruht cdikccği ih\n olunur 

ç·anakkale nafıa baş mühen
disliğinden: 

Ezine-Bayramiç tarikinin o+ooo ila 7 +ooo kilo metrosuna 
kadar evelce yapılmış olan tesviyei türabiye üzerine wosa ameliyatı 

bedeli keşli olan (30559) lira frzerinden 18 mayis 1929 tarihine 
müsadif cumartesi günü saal on altında pazarlık suretiyle ihale 
edilmek üzere tekrar münakasai aleniyeyc vazoluonıu~tur. 

Taliplerin 18 . m~ 1929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on altıda vilayet encümenine ve fazla tafsilat isleyenlerin Nafıa 

baş mühendisliğine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

1 - lzmirde tamir olunacak olan lzmlr ithalat gümrüğü 
ambarlarıyla rıhtım hakkındaki münakasa neticesinde teklif edilen 
fiyat fazla görüldüğünden teklifler kabul edilmemiwtir. 

2 - T amirali mezkOre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldu. 
3 - ihale 15/5/929 ( 15 mayıs ) çarşamba günü saat 

14 teclir. 

4 - Şerailte dcğiwiklik yoktur. 

5 - T alıplerin Ankarada Gümrük mübıyaat komisyonuna 
müracaatları. 

Kütahya Vilayeti en• 
cümeni daimisinden: 

6600 Lira bedeli keşfi Uşalı hastanesi ilavei inşaatı 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazedilmiş olduğun
dan talip olanların yüzde 7,5 de;ıozite akçesile 12-5-929 pazar 
günü saat 15 e kadar ihale kanununa tevfikan tanzim edecekleri 
ekli! zarflarile encümeni daiıniye müracaatları • 

İstanbul maarif 
müdürlüğünden: 

Bilamezuniyet 12 gündenberi vazifesine devam 
etmeyen maarif idaresi ketebesinden Hidayet Beyin 
tarihi ilandan itibaren bir hafta zarfında vazifesine gel· 
mediği takdirde müstafa addedileceği ilan olunur. 

mıştır . • 
" Cones " devam etti : 
- Bu kafi... Şimdi im· 

zanızı atınız ve adresi 
yazınız. 

• Voles ,, itaat etti. 
• Cones ,, mektubu ala· 

rak cebine koydu. Dedi ki: 
- işte meselenin size 

taalluk eden ciheti tesviye 
olundu demektir. Bu vesi
ka elimde olduktan sonra 
ona ne söyliyeceğimi bili· 
rim. Ümit ederim ki aldı
ğını iade edecektir. Size 
gelince, mukaddema söyle· 
diğim veçhile eğer işler 

düzelirse size ziyanınızı 
tesviye niyetindeyim. Çün· 
kü, aramızda artık ihtilaf 
kalmamıştır. 

Müsaade alıp çıkacaktı. 
"Voles. koluna dokunarak 
dedi ki: 

- iyi dikkat ediniz ; 
"Mülhavzen. ile nasıl mu
amele edileceğini düşün
meden hareket etmeyiniz. 
O adam, öyle bir mahluk· 
tur ki şimdiye kadar kimse 
hakkından gelememişti. 

Hiç kimse anlıyor mu
sunuz? O, iblisin biridir. 
Tekrar ediyorum çok dik-

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanalt 
Semti 

Kadıköy 

Mahallesi 
Rasim paşa 

Sokağı 

Suleyman El. 
N. 
5 

Nevi 
maa bahçce 

Kıymeti muhammenderi 
500 lira p~in para ile 

na temam ha'1e 

Y cşilköy Köyiçi Vapur iskelesi 1 O maa bahçe ahşap hane 1250 lira dört ıaksiıte 

Müştemilatı: üc oda bir muıbak bir hala 
Balada evsafı muharrer emlakin hizalarında gösterildiği vechile mülkiyetleri 26/5/929 tarihine 

müsadif pazar günü saat 15 de aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin bedeli muhammenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçelerile emvali metruke satıw ~omisyo~a muracaaıları. 

Semti Mahallesi 
Kızıltoprak Tuğlacıbaşı 

Sokağı Numarası Nev'i 
Bağdat 57 atik Maa bahçe 
caddesi 173 cedit köşk 

Tamamının loymeti ıııuhanıeııcsi 
8000 lira sekiz taksitte 

Müştemilatı: iki kattır, maa sofa on oda ve kilar ve mutlıak ve iki kala ve ınaa lu!unıln 
sarnıç, çamaşırlığı ile uşak ojası ayri olarak bahç.sindedir. Altı dönüm mı'<· 
tarındaki bahçesi dört duvarla muhatttrr. Bahçesinde çanı envai nıeyrn ağaç
ları ve bir mıktar bağ mahalli ve tulumbalı büyük kuyusu vardır. Alektrik 
ve kumpanya suyu tesisat ve tertibatı varJır. . 

Balada evsafı muharrer köşkün bedeli sekiz tlksitte leJiye edilme:< üzre 8000 lira bcdelı 
muhammen ile ve kapalı zarf usulile 1-6-929 tarihine ınusadif cumartesi gün1 saat 15 te nıü· 
zayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammeniıi yüzde yedi buçuğu hesabile bni;ıat 
akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile Emvali Mctru:.Oc satış 
komisyonuna müracaatleri. 

İstanbul gümrükleri baş 
müdürlüğünden: 

lstanbul gümrük laborafovarı için 35 lira maaş aslile 
bilmüsabaka bir kimyaker alınacaktır. Diploması ve ka· 
nuni evsafı haiz olanlar hüviyetlerini müspit evrakı ha
milen mayısın yirminci günü akşamınıı kadar müracaatları. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Satılık eo - L'zun çarşıda Samaı-: viranı sani m:ıhallcsin

de )!. yeni 94 eski 315 3 katta on iki oda 3 kömürlük 
4 halil 2 mutfak 2 sofa 1 hamam 1 taşlıj\1 mliştcmildir, nı
sıf hlssesi satılacaktır, muhammen bedeli 2270 lira olup 
sekiz senede sekiz taksitte tahsil olunacaktır, mlizaycde 13 
mayıs 929 pazartesi giınü Defterdarlıkta yapılacaktır. 

ı0s Satılık odalı dükan - Bepzıtta Emin Bey mahallc
sının Okcular başında No. 41 bir katta bir odası vardır. 

).isıf hissesi satılacaktır. :\luhammcn bedeli 500 lira, müza
yede 1:3thıryı s f 929 pazartesi günü Defterdarlıkta yapılacaktır. 

ıOs Satılık vapur-Karedeniz haricinde kclağra me\"kiindc 
tahlisiye me\"kiinc mücavir mağruk, 19500 lira muhammen 
bedeli Dobranik vapuru kapalı zar! usulile satılıktır. 

Talipler f 462 buçuk liralık teminat makbuzlarilc tek
!Hnamclcri 13 mayıs f 929 tarihinde lstanbul Dcltardar
lı~ında müteşekkil komisyona verilecektir. 

ıOs Satılık odalı dükkan - Drnn çarşıda Bczzazı cedit 
mahallesinin L"zun çarşı sok:ığ111da - To. 147-278 muhammen 
bedeli 1362 lira olup dürt senede ve dört taksitte tahsil 
edilecektir, miizaycde 13 mayıs 1929 pazartesi giinu Def
terdarlıkta yapılacaktır. 

ıOs Satılık odalı dül(kdn - l";ı:un çarşıda N. 121-308, 
muhammen bedeli 1362 lira olup dört s~ncde dürt taksitte 
tahsil olunacaktır, müzayede 13 mayıs 1929 pazartesi gli
nli Dcfttrdarlıkta yapılacaktır. 

ıOs Satılık odalı dükkan l'zun carşıda Saman virani sani 
mahallesinin uzun çarşı s~kağında N. 104- 305 muhammen 
bedeli 1362 lira dört senede dört taksitte tahsil olunacaktır. 
l\liizayede 13 mayıs pazartesi giinii Defterdarlıkta yapıla
caktır. 

ı0s Satılık odalı dükkan - Vzunçarşıda lbrahimpaşa 
mahallesinin Fincancılar sokağında No. 22 - 14 muhammen 
bedeli 1702 buçuk lira olup dört senede dürt taksitte alı

nacaktır, müzayede 13 mayıs p.1zartcsi günü Defterdarlıkta 

yapılacaktır. 

ıOs Satılık Odalı dükkan - Veznecilerde Kalender hane 
mahalle;inin Vezneciler soka(iında N. 129-131 3 katta 3 
oda 1 mutbak l halil 1 taraçayı müştcmildir, muhammen 
bedeli 5260 lira olup sekiz senede sekiz taksitte alınacaktır 
mlızayede kapalı zarf usuliyle yapılacaktır, talipler 394 
buçuk liralık teminat makbuziarile tcklifnamckrini 13 mayıs 
929 pazartesi glinü lstanbul Dcftardarlığında mütc~ckkil 
komi:-yon:ı vereceklerdir. 

Miikemınel piyano 
Mcştur EIH\ll/\R nıar~· 1 

konser piraı:os.ı s:.t.lıktır. 11 r 
gün öğlcd~ıı en•,J s:ıc.t !O daJI 
12 ye ~:adar ş;~Ji.!e, Teı k< z 'ıı 
kulesi civarında Ven-rnt }.alf.1 

arartıınar.ı kar~ı~ıııı.:a Horsiııı 
Ş1h (cs<i Celal P::şa) okağırıda 
8 nunı•rnlı e\·de r. öriıiel,if;r. 

Bursa birinci hu~uk mvhkem<· 
sinden: BursaJa nıa~ s~ııı nıahJ· 
le sinde mukim o'.up dö t ; ol 
ağzıııJa eakkalire ile mfışteğil 
sabık hal~ fırkası tahsiiuarı 
l llfız Me~rnct efendinin zinı· 

metine ge~irJiği dört;· üz oı:ÜC 
lira üç buçuk kuru 1u.ı tal· s.iı 

hakkında fırka \"e:dli Cezbi bcY 
tarafından ikame olu01n d•va· 
nın tahkıbtı:ıda ınumailedı 
Mehmet efendi tıaımna t:stir 
kılınan davetiye bundan altı 
ma!ı ım:bdJenı fir· r edere~ 
n, reye gıttiği ıııeçhul.ı:nı:zıJıır 

deyerck iade edi'ıne: le ıruıı:a

ileyhin ibrnet~ frhı .. ın ıreç ul 
kaI.: ığı anlaşı mış olduğuııJa:ı 
yevmi tahki..at tayın t:ılınaıı ~6 
Mayıs 929 tarılıine mi.sadif 1'.1-
zar günü saat 14de Bursa ili· 
rinci hıı\uk mahkenıe~inde biz
zat bJluıımadığı ve yaLut ta· 
rafın:!an ınusaddak bir vekil 
gönderilmediği takdirde tahkİ· 
katın giyaben rüyet olunacağı 
ilan olunur. 

tW 

Mayıs 

1 

1 Zilkade 29 Burç : ~oir 
,Ayın dol\Jşu rgı Ayın hatııı 

4,50 ~ 19,19 

Perşembe 
ı- · Namaz vakıtları 
~•\ ÔlC• ikı .. ii Akt•• Yat11 ln..ı•'t-
4.49 ı2,ıo ı6.0S 19,ı4 21.0J 2.40 

Bugün doğa~laralsim: 
Erkek: Kıı 

Rasim fren 
-Günün naıihah: 

01 benim için; öleyim senin için 

Buııünk:i --hava 
RüzgJ.r hafif şimalden e~ecel.: 

ha\•:ı. açık olacaktır. 

Mes'ul ~üdür : Refik Ahme 

Muharriri: Vere Stakpul 

kat ediniz. 
"Cones. dedi ki: 
- Korkmayınız.. benim 

için asla ihtiraz etmeyiniz! 
-9-... 

Hücum 
"Cones,. salnameye ha· 

karak "Mülhavzen. in ad· 
resini bellemişti . Bu ada· 
mm bir banker olduğunu 
biliyordu. Banker diye hiç 
bir ticaret işine girişmeden 
ve hatta bazen de hiç bir 
meslek sahibi olmadan pa
ra kazanan adama derler. 
Bunlar öyle şartlardır ki 
birçok iş adamını afallata-

,·-.;.: .: .• , : 1""" . • . 

cak mahiyettedirler. Maa· 
mafih "Mülhavzen. yirmi 
sene zarfında yani küçük 
bir tefeci olarak işe başla
dığı tarihten beri geçen 
zaman içinde pek çok pa
ra kazanmıya muvaffak ol
muştu. 

Dairesi "Çenseri Len.de 
idi. Üç kısımdan mürekkep· 
ti: bir intizar salonu, üç 
memurun bulunduğu bir 
salon ve nihayet kendi 
mesai höcresi. Memurların 
odasında beş memur M. 
• Arvonson. ile iki muavini 
bulunurdu, 

" Cones " kapıyı açan 
kimseye " Roçester • ismini 
verdi. Hemen"Mülhavzen.in 
odasına ithal edildi. "Mül· 
havzen " masasının arkıı 
tarafı~da oturmuş, kendisini 
bekliyordu. 

" Marküs Mülhavzen • 
altmış yaşlarında kısa 
boylu, nahif bir mahlüktıı
Kırçıl favorilerle çerçive· 
lenmiş simasında kapakları 
güç açılan meyus bakışlı 
gözleri parlıyordu. 

Başı ile selam verdikten 
sonra misafire bir sar.dalye 

( sıım•d•) 


