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enı romanımızı 

okuyunuz! 

• • 

llivemizi müvezzilerden isteyi • 
..... 

T uring kulüp murahhasları 
Y ann, çok güzel intibalarla lstan .. 

boldan aynhyorlar 
İngiliz murahhası, inkı14bımızın bu kadar feyizli 

olduğunu evvelden tahmin edemiyormuş 

,,,_.,,,,..,_ .,,.,,.,,_,,.,. pUrUn 

iZ 
M. Meclisinde bir takrir 

Haaeyin Rahmi 
Beyin güzel bir 

fantezlai 
• 

Kedın, aın.m., 1nlaeh, •IJ• 

Adliye vekilinden 
cevap isteniliyor 

.. t, flll', mereldı t•rl.,., ..... Gazetecilerin davaları lstanbuldan 
Buısaya niçin nakledildi ? 

• ~--'•ı• r.&-.. Aakara, 4 (Telefon) - Mar-
.xnı• , ~tnıı din Meb'au irfan Ferit B. bu-

BeJln muaahabeal ı&n M. Meclial reialijine Adliye 
vekiliadell cenp iatiyen bir au-

• al takriıi verml,tir. Takrir aynen 

Opera yapabiliriz fllClar; 

M h D-- YdA.telc ReWlle 
a mut •"'ll•P Beyin 

1 
3 Haz•r a ?30 tarihli Clmhu-

makal.-t riyet gaz telinde "K mden kime 
tek•a ed.,U. l " br thlile ve 

Bunlann h4fJsi bu- Yunua Nadi 8. imzasile netrecli· 

günkü haftalık Jlakıtta 

len makalede ıazeteciler claft· 
1111111 Bana1a nakli aclliyemmn 
teni ve nlfumnu renc:icle " 
keacllaine olu itimada tel'eclcltlde 
aevkedecek ~ teplla 
ehllmekteclir. Blyle bir feJ .., 
auchr, yok madar? 

Me1'ele,i AdliJe ftldli My,. 
feacliclea IOnlJOl1lm. 4-6-930 

Mudiameb'
frf1111 llerU 

~dU,e ftldli bu m-1e etra• 

30,000 liralık dava meaeleai 

Yeni tefrikamız 
MAHALLE 

Bugün bqlı1or 

Daktilo 
kıraliçesi 

En seri, ve en doQru 
Ya•n daktilografı 
seçmek için gazete-
llliztn açtıQı müsabaka 

....... ~ Tllrkp 

......,.,. Ü,JlrltlUl.Ca J a

.. ..,_ d4l ıfl,rak edebilir. 

l1111c l9ln mllraoaet ec!en
a...n l1Imle1-lnl neıre 

devem edl1oruz : 
aı - Ticaret mektebinden 684 

"'-'- H. 
at - Tlc:artt mektebinden 612 

4ıaz H. 
aa - Ticaret memblncten 100 

.... K 
ıt!:.; HTlcaret mektebinden Sli 

.! - Rnbal rayyıre cemiyeti 
llletlanndan LUdi1e Ş.tir K 

Emin 8. cevap veriyor! 
'1 ahnı 

bm. Gene adalete aüveniyorum. ,, 
. 

Don alqamki re61derimizden 
birillİ e1hak Şehremini operatlr 
Emin B. aleyhine Emanet tara
fmdan 30,000 
linbk bir taz
miDat davam 
açdmjma yu-
IDlfbr. 

30,000 liraam 
uauJdz urfe-

femal •• idari kOIDliyoaa -· 
hauu ynmiyelere Y1ri1mif. Do-
ku Jlz -- acil ..... ilatlJaç

.... kaqmDcla 
mea'ali,eti 1ze-

rilaiu --............ ,. . ......._ .. ....... 
Ba ........ 

Şimdiye kadar neş

rettiQi çok güzide e
serlerle nlrk roman· 
cıboznda yUksek br 
mevki almış olan : 
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Ha.,,dar Rltat Bey 
hapisaııede 1§, _ _ _ --..:..:___:::::::::::::=:================== H .Ala il il L il ili~ be 

Ankarada mühim lf 
Haydar Rifat B. hapisaneye 

girdi ve girerken gazetecilere 
"aman beş on gün bari hapisa
nede rahat nefes alayım,, dedi. 
Halbuki hazret sayıfa sayıfa yine 
her gün Adliyeye, mahkemeye, 
gazetelere yazı yetiştirmek için 
uğraşıyor. Farzedelim ki temyiz 
mahkemesi j stidalarını tetkik 
ettikten sonra kabul edecek ve 

tahliyesine karar verecek. Fakat 
öyle görilnüyor ki mahpusiyet 
müddetinin kısahğına nazaran 
o zamana kadar cezasını hapi
sancde ikmal edecek. Bu tak
dirde galiba "bari emeklerine 
acısa da kendisini hapisanede üz
mese ve girerken dediği gibi 
biraz orada rahat nefes alsa.,, 
Diyenlere hak vermek icap 
edecek. 

Köprü başında 
dalgınlar 

Köprü parası kalktı. Bununla 
beraber bazı kimselerin köprü 
başına geldiği zaman ceplerini 
karıştırıp kırk para çıkardıkları, 
sonra bu parayı verecek tah
sildar göremeyince müruriyenin 
kalktığım hatırlayarak parayı 

tekru ceplerine koydukları gö
rülmektedir. Ancak bu kabil 
dalgınlar eşegını kaybettikten 
sonra tekrar bulan Nasrettin 
boca gibi sevinemiyorlar; bilakis 
biraz: ıonra tünele, tramvaya, 
yahut vapura binerken daha 
faz:lasmı vereceklerini düşünerek 
hafifçe göğüs geçiriyorlar. 

Çin komüniıtleri 

Şangay, 4 (A.A) - " Demirkaburr;a
lıfar,, ~nllen • komünisılerin millivetçi 
htikumet kuvvetlerini maglup ettiği ha-
b -~ ... ........ ,.. .. . 1 ! s h er veruıyor. ~omun ı st erın ., angay tc -

t ine anbean girmelerine intizar olunu yor. 
Ecnebilerin şehirden dışarı çıkanlması 

için hazırlıklar yapılmaktadır. 

fında yarın cevap verecektir. 
CeYabın şiddetli olacağı söylen
mek\edir. 

Diğer taraftan, haber alındı-

ğına göre, adliye vekilinin ceva

bı üzerine, sualin istizaha kalbe
dilmesi de kuvvetle muhtemel 

görillmektedir. 

Makaleyi yazan Yunus Nadi 

B. yarın buraya gelerek içtimada 

bulunacakbr. 

Devlet bankası 
-

Ne zanıan hankonot çı-
kaı·abilecek ? 

Ankara, 4 ( Telefon ) - İkti
sat encümeni Devlet bankası 
Iayıhasının tetkikini bitirdi. Ban
konot ihracının paramızın istik
rarının sonraya bırakılması hak
kında encümence tebellür eden 
fikir bu sabah yeniden müzakP.
re edilmiş ve maddenin, ihracm 
banka sermayesinin tamamen 
toplanmasından 5 ay sonra yapı
labileceği suretinde tadili kat'i
leşmiştir. Bankanın sermayesi 13 
ayda toplanacağına göre ihraç 
bir buçuk sene sonra yapılabi
lecektir. 

Umumi müdürlüğe bir ecnebi 
mütehassısı tayini de rivayet 
ediliyor. 

Kibrit işi 

Müzakereler netice-
lenemiyecek mi ? 
Ankara, 4 (Telefon) - Kib

rit inhisarına talip grupla hüku
met arasındaki müzakerelerin 
neticelenemiyeceği hakkında ba
zı rivayetler vardır. Bu işin bo
zulduğu da söylenmektedir. 

Hopa - Burçka yolu 
Ankara, 4 ( Telefon ) - Ho

pa - Burçka yolu için Nafia 505 
bin lira tahsis etmiştir. Yol iki 
senede bitirilmek için ihale edil
miştir. 

J(adın tayyareci 
Svdnev: ~ (Aı\) - Tavvareci l\lis 

ı . . .. 
' Consnn buraya gelmiş ve fcvkalılde me-

rasimle karşılanm ı ştır. Sokakları. Park
ları ve ederin damlanm dolduran büyük 
bir hal k ki.ılte~i mi5 Consonu sürekli 
surette alk ışlamıştır. 

Bu tezahürata gemiler de düdüklerini 
çalmak surctilc iştirJk ermişlerdir. 

Tayyare karargahında hühumec tarafın

dan tertip edilen merasimde 75 bin kişi 

hazır lıulurımuştur. ~ lis Conson karınca 

yuvası halini alan yollardan otomobille 
geçerek h Llkumet kon aj!;ına gitmiştir. Ora
da hükCımctin mbafiri ol acaktır. 

Vezüv yener deöında 
l\'apoli. 4 (A./\) - Vc~uve 'olkan ı bir 

kaç ıı;ünden heri yeniden faaliye t ıı;ös

termektedir. Bir çok iştial güriil tülcri işi

tilmektedir. \'olkanın ağzından gaye t 
kı zgın köpiıkler fı şkırmaktadır. 

V AKIT ın tefrikası : ı 

.. ,, .WAHALLll~ 
~ıııu.:..ıı....:\:.w.11 0 MUHARRİRİ: SELAHATTlN ENİSc::::J 
Şimendifer lıtanbula yaklaş· 

• bkça içini zaman zaman sevinç 
ve keder kaplıyordu . 

Kaç uzun seneler, ömrü bu 
şehrin haricinde geçmişti . Öyle 
uzun mihnet, öyle meşakkat 
dolu seneler ki .. 

Bundan dört sene cvel da
vulların çaldığı bir günde mağa
zasını kapayarak ve evinde genç 
zevcesilc altı aylık çocuğunu 
bırakarak askerlik şubesine koş
muıtu. 

Baıka ne yapabilirdi? Emirler 
sert ye kat'i idi. İdam cezası bol 

•e ucuzdu. Bir sahpanın ortasında 
şerefsizce asılmaktansa meçhul 
ve gayrı muayyen de olsa, bir 
gün avdet etmek ihtimal ve 
teselliıile emre itaat etmek 
şüphesiz ki en doğru hareketti. 
Şube aman ve za~an d'emiye 

val<it buakmadan kendisini doğ
~u misafirhaneye yollamış ve 

misafirhane hareket halinde olan 
bir kıt'aya terfik ederek Hay· 
darpaşa trenine bindirmişti. 

Nereye gidiyordu? Bilemiyor
du. Sadece bilmiyor değil, bu
nu düşünemiyordu. Başı adeta 
sersem olmuşlu. 

Tren ancak Eskişehre vardığı 
zaman biraz aklı başına gelir 
gibi olmuştu. 

Fakat kömür yiyip buhar püs
küren şimendifer göz açıp kapı

yana kadar onu İstanbuldan o 
kadar uzaklaştırmıştı ki geriye 
avdet imkanı kalmamıştı. 

Nerelerden, . ne ovalardan, ne 
yarlardan, ne köprülerden, ne 
türHi türlü kasabalardan geçerek 
Eskişehre gelmişti. 

Karısı evde timdi ne yapıyor
du! Henüz altı aylık olan oğlu 
şu dakikada ne halde idi? Ana 
ve oğul, onlaı iki insandı ki .. 
geriye, ihmal Vy metrukiyetin 

Jeneral Guro 
Ankarada mera
simle karşılandı 
Ankara, 4 (Telefon) - Jene

ral Guro • cenapları, Fransız se
firi ve yaverlerile sabah ekspresle 
geldi. İstasyonda mevki kuman
danı Sıtkı paşa ve teşrifat umum 
müdtir muavini Basri B. ta.rafın-

"'dan karşılandı. 189 uncu alay
dan bir bölük asker resmi se
lamı ifa etti. Tren istasyona gir

diği zaman bando evve]a Mar
seyeL-i ve müteakiben istiklal 

marşını çaldı. Jeneral kendisini 
selamlıyan bölük e&adını dik-

katle tetkik ederek saflar bit
tikten sonra mevki l<umandanı 
Sıtkı paşaya hitaben: 11 Eski bir 
azker sıfatile kıt'anııda gördü-

ğüm şu intizamdan pek müte
hassis oldum. Kıtaatını:ıın talim 
ve terbiyesindeki yüksek mu
vaffakiyetiııizi tebrik etmeme 

müsaade buyurmanızı rica ederim 
Jeneral haıretleri.,, Dedi ve 
Sıtkı paşa da buna teşekkürle 
mukabele etti. Jeneral askerle
rimizin saf hizaiarındaki intiza-

ma, duruşlarına bir defa daha 
takdirle bakarak ayrıldı ve is-
tasyon methalinde kendisini kar
şılayanlara teşekkür ederek Bas-

• rı beyle Ankara Palasa gitit 

Jeneral cenapları, refakatinde 
Fransız: sefiri ve Jenaral Murjen 
olduğu halde 12 de Hariciye, 

· Milli müdafaa-vekiUeri'nt VE mftt. ...... 

şUr Fevzi Paşa hazretlerini tzıya,, 
v• it "' · 

ret etti. 13 de Milli müdafaa 
vekili tarafından şerefine keşi
de edilen öğle ziyafetinde hazır 

bulundu. Ziyafette hariciye vekili, 
Riyaset CUmhuri ve fırka katibi 

umumileri Fransız sefareti er
kanı hazır bulundular. 

Türk - Macar ticaret 
mukavelesi 

Peşte,4 (A.A)- Hariciye nazı-' 
rı M. V alko Türkiye · ile mün 'a• 

kit ticaret mukavelesini meb'u

san nıeclisinin tasdikina arzey

lemiştir. 

içine terkedilmişlerdi. 
Y egine tesellisi, çocuğunun 

babasını tanıyacak, henüz <: cıyı 
ve saadeti anlıyacak yaşta ol
maması idi! Fakat ya karısı?. 
Onun koca şehirde b~ıı sıkıldı
ğı zaman iltica ~decek hiç kim· 
sesi yoktu. 

Filhakika ona, sıkıldığı zaman 
kapısını kapadığı mağazasında 
mevcut eşyaları ve hatta icap 
ederse mağazayı satarak geçin
mesini söylemişti. 

Fakat ya muharebe uzun za
man devam ederse o vakit ne 
olacaktı? Bu noktayı tamik ede
miyordu. 

Haydi dükkanındaki eşyala
rın ve dükinın satışından mü
tevellit para onları bir sene, 
iki sene idare etsindi! Fakat 
sonra ne olacak? 

Kucağında iki ya,ındaki bir 
çocukla hu kadmı hangi ev hiz
metçilığe kabul edecek, hangi 
hayır sah binin evi bu bedbaht 
kadının istimdat ve ıstırabına 

kartı kapısını açacak? 

O halde bu kara talihli kadın 
ve bu bedbaht ve masum çocuk 

Türk tarihi 
Türkocağzndaki heyet 

mesaiye başladı 
Ankara, 4 (Telefon) - Türk 

ocaklara kurultaymda teşkil olu· 
nan Ti:rk tarih heyeti bugün ilk 
içtimamı yaptı . 

intihapta Riyaseti cümhuç u· 
mumi katibi Tevfik B. l>irinci, 
Yusuf Akçora ve Samih Rifat 
beyJer ikinci reisliklere ve Reşit 
Galip B. de umumi katipliğe 
seçildılea. 

Tevfik B. beyanatta buluna
rak Türk milli tarihinin gerek 
şan ve şeref, gerekse insanlığın 
saadet vasıtalarmi diğer millet
lerden evvel ilk bulup kulandı· 

ğını,Türk medeniyetinin çok es
ki olduğunu söylemiştir. 

Müteakiben heyeti yüksek 
himayelerine alan Gazi Hazret
lerine aazı tanzimata karar ver
m iştır. 

M. Meclisiııde 
Dün iiç kanun kabul 

edildi 
Ankara, 4 [Telefon] - Millet 

meclisinin bugünkü içtimamda 
uyuşturucu maddeler kanununa 
bir fıku ilavesi, eczacıların E
Etibba odaları intıhaplarına mec
buri iştirakleri ve mahkemelerle 
sair kaza salahiyetini haiz ma
kam ve heyetler arasında çıka
cak ihtilafların halli hakkındaki 
kanunlar kabul edilmiştir. Bu 
son kanuna göre muhakemeler, 
mlistantıikleı , .. karar-hakimleri ve 
sair kaza salahiyetini haix he
yetler arasındaki vazife ve sala
hiyet ihtilalarmı temyiz ceza he
yeti umumiyesi ceza muhakeme
leleri usulü j<anununa göre hal
ıedecektir. ---- .... ---

Hindiıtenda 
Hombay. 3 (A.A) \rorli kararııJhına 

\·uku bulan taarruz netiı.:esinde (;a rıdi 
tara ftarlarından mecruh ol.ınların mi kcan 
88 kişiye baliğ lıul u n mıı.kt:ıdır. Bunlar· 
dan ikisi kadındır. 

IJclhi 4 (A.A) ~ehrin en mühim ti
caret merkezi olan kı smında bu gece lıir 

yangın çıkmı ~tı r. l lint milli lıaııkııs ı hi
na~ı ile huna bitişik olan b irkaç ma~aza 
ve dük kıl n yanmıştır. Zarar \"C hasar ye
k Onu ) üz bin İngiliz li rasın dan fa zla 
tahmin olunmakcadı r. Yangının ı;ebc:bi 

hen [fa ö.~ren ilcmemi~t ir. 

ne olacaktı? 
Hükumet Rusya ile harp ede

bilirdi. İngiltere ve Fransa ile 
Almanya ve İtalya ile İspanya 
ve Portekizle harp edebilirdi; 
likin bu bedbaht ve bu masum 
yavrunun bunda taksir ve gü
naliı ne idi? 

Balkan harbinin hatıra ve fa
cialarını henüz unutmamıştı. 

Sokaklarda asker cenazeleri
nin, . gecenin geç saatlerinde 
araba araba taşındığım evinin 
penceresinden kaç kert ler sey
retmişti. 

Mahallelerinde bir komşusu 
vardı ki Şarköy hücumunda bir 
obüs parçası yarısını uçurarak 
viicudünil yalnız bir kelle ve 
ve bir ~övdeden ibaret bırak

mıştı. Eğer mahaJledeki birkaç 
hayır sahib.nin yardımı olmasa 
bu adam için açlıktan ölmek 
işten bile değildi. 

Vücudu bir gövde ve iki kol
d .. n ibaret olan komşusunu hek
liyen akibet niye kend:sini hek
lemesindi? 

Fakat gitmiş olduğu meçhul 
harp sahasında ya bir serseri 

yanatta bu~u~dll e~ell 
Mezuniyetle şehnnııze g ffri· 

ve Ankaraya giden Sofya ~' 9. 
miz Rıdvan B. oğlu Hnır lP." 
Türk-Bulgar dostluğu v~ 1!ferile 
ristandaki Türklerin v~zıye ubilll 
emlak meselesine daır 111 

beyanatta bulunmuıtur· biOİO 
Hüsrev Bey, Balkan hıbtyilk 

acı derslerinden doğan ve eo. 
harbin ark1daşlığı ile bOyft~l· 
binaenaleyh her iki konıŞ~stf at 
letin umumi hissiyatına ~ :!JO 
eden TUrk-Bulgar dostluğU el'' 
aktedilen muahedelerle r JOf' 
net kesbettiğini, münaseb•;..iı 
zm ve mütekabil menfaatle f 
metin ve muayyen esaslar• b• 
)andığını beyan etmiştir. 8ıJI' 

Hüsrev B. bundan sonra ~j 

garistanda muhalif nıu•~~· 
bütün siyasi fırkaların Tdor 
Bulgar dostluğu taraftarı O ·~ 
nu bu dostluğun BulgaristaJ!..'~ 
milli bir siyaset halinde t.aP".'$; 
edildiğini işaret etmiı, bu 
luk nasıl bugün Balkan W! 
dolayısile cihan müıaleme~ :,;,J,• 
pek kıymetli ise gittikçe 'f'} 
leşen bu dostluğun yaran ifl) 
pek bayırlı ve feyiıli bir 111' 
ve mU1alemet amili olac'I" 
ilave etmiştir. . dl 

Hüsrev B. emlak işlerıll ... ıf' 
bahsederken bu husustaki ~ 
tok olun muhtacı tefsir gö ı,r 
noktalan hakkındaki mub~ 
relerin bitmediğini, Bulgari il 
cevabından sonra derhal tı 

kata geçilebileceğini söyleJ 

Venizelos 
Atina, 4 ( Anek ) - B:~ 

M. Venizelosa Ankara m~- tı 
ratımn neticesi ve Türk te / 
hakkında umuru siyasiye ;',.. 
dürü umumisinden istediği r~ 
tevdi edilmiştir. Yunan baş~ 
bugün Ankara Yunan &e ~ 
gönderilecek talimatı tef 

l~ 
k 

edecektir. ~ 
Atina, 4 ( Apo ) - V .~ 

malumata göre Türkiye J~ 
pro1esının 5 inci madde• ·~ 
bitaraflarm mübadil emlak 

1..:fi 
yalnız L eyanı mütalea etmeler ... 

.. 
fi 

teklıf edyor. g6' 
Bu teklif burada mu\l'afıl< ,, 

r ü'me1nektcdir. lshnbulda Y0~1o 
tebaasınm Vo Zı) e t ~dılmlş 0,,.ı 
emJal<inln iadesine at 10 ıı 

ı madde de mu l !li duruyor· 

. ;n':t 
h ur şunla ve yahut bır ;,i' 
darbesi altında ölürse o ı 
ne olacaktı? 

1
tt 

Ö!üm kendisinin duyduğ1J 11'1t 
rapları teskin edebilirdi. f' 
ya geride bıraktığı insanlar··· 

~sıl onlar, asıl onlar... dde' 
Olüm kendis i için muk~ ı~i· 

olan ak betlerin en e~venı ""'' 
Fakat yaşadığı takdırdc . .,e 

sının bu arada sukut eh11~•1• ql' 
yüzüne bakmıya kıynıad•i1 ~ 
c u ] unun oı o>ı::u bir ana eti'~ 
zünden giinün birinde 111 .~ 
bir serseri olması da batıra 
lebilirdı. ·aıde 

ı ··ıe• 1 

Fakat bu ihtima. u e bı.I 
fazla durmak istemiyor, ~k bİ' 

b . . pazı bil tasavvur eynının en ~ 
11 noktasına akıtılmış kııgı 111ot· 

kurşun damlasının a~ı ~~ııi tıJ' 
hiş tesirini yaparak ıdra 
tuşturuyordu. r ~ 

Öyle dakikaları 0~~Y:.,,e~,' 
mevcut imkansızlığı çı ~ 

1 
ftbİ' 

bulunduğu yerlerle bırakt•i uıı1'' 
arasındaki göı karart~nf f edl" 
lığı ve hatta ölümü ~st~b :dıı. 
rek geriye dönmek ıslıY0 l 

.• ,.1fada 
[ Devamı J üncu aa ' 

' 

Şı 

• .. 
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Japon sergisi Istanbulda 

iş yapamıyor mu ? 
Sertgi müdürleri hayat pahalılığının sebebini 

tüccarın veresiye mübayaata olan 
İat meylinde buluyorlar 

J anbulda geçen sene lıir 
d:~n . sergisi açıldı. Bir sene
l'ıı..1c: en faaliyette bulunan ve 
t.ıı. tacirlerine Japon mallannı 
~rnak gayesini istihdaf eden 
lllıftır tinıdiye kadar ne yap
tlıicfir? Bu gaye elde edilmiş 
~ha ? Sergi mUdilrlerinden M. 

111 tu izahatı veriyor: 
~"'"': Serginin teıekkill ve ga
ltıı 1 Tiirkiyeye Japon mallarım 
111 

~t~ak ve revacını temin et· 
()(e lır. 400 milyon nüfusa malik 
h ~ Çin son senelerdeki iktısadi 
ll u ran dolayısile hariçten mal 
~•nııya baıladı. 

llllf •lbuki Japonya bütün bu 

111
• \laun her tllrlU ihtiyacını te

l> 111 edecek surette ihracatta 
b "hı11111akta idi. Japon tacirleri 
~ lnUhim paranın memlekete 
1r.

1 
~emesi yUzünden ellerinde 

~Stok mallan her ne pa
tlat oluna olıun satmak 
lebtbıariyetinde kaldılar. İşte bu 
blll tpie yeni yeni mahreçler 
ta lbb •k ihtiyacı hasıl oldu. Is-

s 11 Ulda da bir sergi açıldı. 
trlh d t 6' ne perakende ve ne e 

t~Ptan satış yapmaz. Fakat is-
81.'Ye11 her tüccar sergiyi gezer, 
J1Pari1ini yaptıktan sonra mal 
•J:>onyadan getirilir. Bidayette 
~k revaç bulan maUanmız son 
~llllanlarda bOtOn dünyada ol
duğu gibi burada da eski ha
.,•retli rajbetini kaybetti. 

Bunun sebebi bir çok büyük 
tae1rferin mevcut paraları ı sar· 
fetme eri ve bu yüzden kredili sa· 
tııtra mUtemayil bulunmalarıdır. 
1 tanbul ticaret ilemi pamukk •e yünlü tuhafiye ithalatını 
:e~ ile temin edebilmek için 
•«1\lqt lif e" e yerlere baş vurmuş ve 
Çek:~it şeraiti ltalyan, Alman 
ınu~ı: 0••lc fabrikalarında bul-

T r. 
lialb k' 

r,11 f u. ı kredi ile mal 'e· 
fiatıara~rıkalar bittabi yüksek 
l'ı h Ik ısternekte, neticede zara
k•bi~ çekmektedir. Buna mu· 
lıcıaıd Japon mallan çok daha ........_ur. 
&üuı b '-""'1 n unlar tabayıül ve ta-
E rda kalmıştı. 

~i~ıuruma vardıktan sonra ha
t6l :~. Ve vakalar, o kadar 
ttt-i . 0 ndürücü bir suretle yekdi
tUrı 111 kovalamıştı ki değil bir 
bi( evvelini, bir saat evvelini 
llıı:t düşünmiye imkan kalma-

y ı. 

liarbin ·1- s· l D rup . ı anı... ıper er... u-
~tl dınlenmek bilmiyen karlar ... 
'()i ll~urnun tahammülü gayrikabil 
~, .. u

1 
ve tipileri... Meydan 

l •p e . ar tı ... Bembeyaz kar tabaka
•tıırı . ~ılı ınsan kanlar!le kıp kır-

•ıı._ hale gel~i... Öbek öbek 
'•tıd n Cesetlerinin gözle kaş ara-

S • karlarla örtülUsU ... 
tUp·onra bir infilak... Yere dü
ı:11d·~· Gözlerinin kararışı... Vü
~•tı Uttü tatlı bir sıcaklığın kapla
dtıh;ı 8eyninin afyon içildiğinde 

[) ~n uyuşukluğu .. 
~t11ı~ a sonra sıcak bir çadınn 
'ç1' ... • Uzun bir uykudan göz 

Sey . 
tt}'ı .rıı o kadar yorgun ki gtçen 

erı - l Du .. iuç ükle hatırlıyor. 
•at~ Şurıiyor ki bulunduğu yer 

•nın ~ ve çocuğunun yatbgı 

Japon $erglşl 

Bundan baıka b6tiln d6nyada 
rağbet bulan Japon ipekliai Tilr· 
kiyede' rağbet kazanamamıtbr 
Buna da sebep Tllrk gümrllkleri
nin ipekliye fazla resim koymuı 
bulunması, diğer taraftan Bur
sada çok gllzel ipekliler yapıl
masıdır. 

Serginin Uç sene mOddetJe 
devamı tekarrilr etmif ve bu 
mUddetin bir seneıi reçmiştir. 
Bu hesaba nazaran daha iki ıe· 
ne faaliyete devam edeceğiz!,, 

T uring kulüp 
[ Üstarafı J inci sayıfaım.zda. ] 

Murahhaslar dün ıaat 2,30 da 
otomobille Kapahçartıyı ve Be
yazıt camisini gezmişlerdir. Mi
safir murahhaslar camiyi çok 
beğenmişler ve ıereflerine Da
rülfünunda bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. Ziyafette Darülfünun 
müderrislerimizle uzun musaha
belerde bulunmuılardır. 

Dün gece saat 22 de Türku
vazda veda ziyafeti verilmif 
ve bazı artistik numaralar ya
pılmıştır. 

Turing kulübün lngiltere de
legesi bir muharririmize şunlan 

oda değil, sade bir huta çadırı
dır. 

Kendi kendisini hissettikçe ve 
yaşadığını düşündükçe muıtarip 
oluyordu. Kendi omuz bqına 
tevcih edilen düşman kurtunu 
ne olurdu , daha derin , daha 
ağır bir yara açıaydıda uzun 
zaman .kendi kendisini bilemi
yeydi ... 

Bir ay evelki baygınlık bu 
göz açıştan daha iyi idi. Çocu
ğu tam minderin llzerinde e
mekliyor, sonra kendisine abl
mak üzere kollannı açarak! "Ba
ba!... Baba ... ,, diye bağınyordu. 

Ah bu yüz, bir melek yilzUn
den daha temiz, daha aaf olan 
bu yüz ... 

Artık bu yüzün tekrar hayali 
içinde doğmaıına imkAn yoktu; 
gözünü açmakla muhayyeleain
den çocuğun hayalinin ıilinmeai 
bir olmuştu. 

O kadar gözlerini kapamlf, 
o kadar dimağını cebretmipe de 
yarasımn baygınlığı içinde mu· 
hayyelesinde canlanan çocuğu
nun hayalinin a~ det imkAnını 

temin edememiıti. 

Hayvan borsası 
Dtlnldl l~ttmada ehemmi· 

vetll kararlar vertldl 
H•zırl•n•n telim•tn8111eler 
Hayvan borauı mediıi idare

si don aabah toplanmııtır. 
içtimada abone ve mObayaa

cılann ıeaelik ücreti kaydiyele
rinin yan yanya tenziline karar 
Terilmlıtir. Bu karar boraa ni
zamnameıinin 32 inci maddeıine 
temu ettiği için, nizamnamenin 
bu maddesinin yeni karara röre 
tadili Heyeti Yekilenin tudikine 
arzedtlecektir. Yeni karara göre 
eıkiden 60 lira Ucreti kaydiye 
.eren birinci auuftan 30 lira 
alınacaktır. 

Bona komiıerliği tarafından 
hazırlanan ıulh, hakem, boraa 
mObayaacılan, borsa memurlan 
talimatnameleri de dUn tekrar 
mOzakere edilmiı ve berayi 
tudik lktıaat vekAletine gande
rilmeaine karar verilmiıtir. 

DDn Mezbahadaki diri h•y- ı 
van Hbf aalo-
nunun tevaii de 
garn,nlmBftilr . 

9j0 ıeneıi 

bDtçeaine ko
nulan tahsisat
la teni ame
liyeaine yakın-

da bqlanacaktır. 
D&rt ay ev-

v~I İDfUIDa bat· 
lanan et sabt 
aalonu da ya-
kında bitecektir. 

1 

Dorsa komiseri 
lr.enıalettin B. 

Poznan sergisi. 
Haziranın 16 aında Pomanda 

ıeyabat Te nakliyat ıergiıi açı
lacaktır. latanbul ticaret oduı 
da bu ıergiye davet edilmiftir. 

ıöllemif tir : 
«Ben fatanbula gelmezden ev

Yel TDrlderin hu kadar az za
man zarfında bu bDyDk inkılip
lan yapacağını hiç te tahmin et
memipim. 

Bilbaua yeni harfleriniz sizin 
için llzımgeldiği kadar bir ifti. 
har veailesi olmuttur.» 

Murahhaslar 9,30 ta T evere 
vapurile Atinaya Ye oradan 11• 

rasile Roma, Milino ve orta 
Avrupanın birçok ıehirlerini gez
dikten ıonra Pariıe gidecekler 
ve memleketlerine a•det edecek-
lerdir . 

Ôyle bir an olmutlu ki yara-
11nı aaran bezleri yırtmak ve 
aonra omuzunda olan ceribasına 
brnaklarını daldırarak onu tahriş 
etmek, iltiyam bulmak üzere 
olan damarlarım yırtarak kanına 
cereyan vermek ve böylece kan 
sarf ederek tekrar yeni baştan 
dalgın kalmak, tekrar yeni baı
tan çocuğunun hayaline kavuf· 
mak. Bu takdirde ölecek miydi? 
Bunda ne beis varda! 

ÔlOm belki dOne kadar ken
disi için korkunç idi . 

Fak at damarlannda kurıun 
darbeaini yiyerek beıereıi üze
rinde kanın 11cak 11cak akıfını 
duyduktan aonra ölümün ne 
dehıeti kalmııh? Bu halde hiç 
almazu vele• bir dakika için 
de olıun belki tekrar mubayye
leıine çocuğunun hayali avdet 
eder, belki tekrar onun sesini 
ifitirdi • Onun kendisini: .. Ba
ba!.. baba !. ,, dite çağırışını 
beyninin içinde bir az eve) 
duyduğu çocupnun ıesini ken
di kendine tekrar ediyordu • 

" Babai.. Baba! .. ,, 
ı\rtık bundan öteaini bilmi-

• 
insan resmi basmanın yasak 

olduğu devirlerde 
Bugün 40 yaşına basan Serveti Fünun 

nasıl çıkmış, nasıl yaıamııtır ? 
Ahmet ihsan B. bunları anlatıyor 

Bugtın eski ismile « Serveti 
Fonun » yeni ismile " Uyanıt ,, 

Rhmet Ihsan B. 

mecmuuınm teaisinin kırkıncı 
yıl dannmndnr. 

Bir muharririmiz, bu vesile ile 
dlln mecmua ıabibi Ahmet lh1an 
Beyi idarehanesinde ziyaret 
etmiı, matbuat bayatı etrafında 
görilımUt, bu yıl dC>nümii muva
cehesindeki intibaını tesbit et
miıtir. 

Ahmet Ihsan B. muharririmizi 
çok net' eli, sıhhati yerinde kar
ıalamıı, ıuallere biiyllk bir neza
ketle ceYap vermiı, şunlan 
anlatmıthr: 

- Bugün " Serveti Fünun ,, u 
tesis edeli kırk, ben gazeteci
liğe intiskp edeli kırk ilç sene 
oluyor. "Seneti Fünun,, dan 
evel "Umran,, isminde bir risa
le daha çıkardım. 

" Se"eti Fonun ,, u 27 mart 
1891 de telis ettim. 1901 de 
Hüseyin Cahil Beyin bir makale
si bahane edilerek edebiyata 
cedtde ailesini dağıtmak için 
" Se"eti Fünun ,, kapabldı. Bizi 
cinayet mahkemesine verdiler. 
Bu patırdıdan o zamanın Adliye 
nazırı olan Abdurrahman paıa 

ve mektep arkadaşım mabeyinci 
Mehmet Arif bey merhumlann 
yardımı ile kurtulmuıtuk. Bu 
eınada elli gi1n kadar mecmua 
kapala kaldı. 

yordu. 
Şimdi bir çok kanşık rOyalar, 

bir birinden baıka rilyalar ... 
Tekrar bRygınlık ve harabi .. 

Senelerce devam eden bir 
gaybubetten, bir çok muhare
belerden ıonra şimdi Rüştil, 
lstanbula dönerken, muhayyele· 
sinin içinde arkasında bıraktığı 
velveleli ömrU, ruhunun içinde 
~ilik bir rüya halinde dütUnü
yordu. 

Kaç kıt'a değiştirmiş, kaç 
cephede harbetmif, kaç kereler 
yaralanmıştı. 

Eter soyunsa görenler vilcu
dunu muhtelif balta darbelerine 
uğramış bit ağaç kütüğünden 
farksız addederlerdi . Bunların 
içinde süngüden ıarapnel mis
ketine kadar her türlüsü vardı. 
itte fU süngü yarasını İrakta 
almııtı. Şarapnel miıketini San
kamııta bir tepeye hllcum es
nasında yemişti . Dile kolay l 
on sekiz yara; tam on sekiz 
yara .. 

Bu on ıekiz yarayı ağaç yese 
devrilir, aslan yese yıkılırdı; 
fakat işte kendisi ne yıkıJmıı, 

Bu hadise gazetenin nuuıara· 
lannı tarih itibarile geriye getir
di. Kırkıncı aene 27 marttan 
beı hazirana intikal etti. «Seneli 
Filnun ,. bir de İıgal zamanı bir 
buçuk sene kadar kapalı durdu • 
ou,man, ilk İ.J olarak bizim 
gazeteyi kapatmııtı. Ben, Münlbte 
Ankara matbuat mlldüriyetinin 
emrile TUrk istihbarat dairesi 
açmııtım. Bu iki tatilden başka, 
«S~neti Fonun ,. ve " Uyanıı " 
vazifesiai ifadan hiç geri kal· 
mamıştır. 

Benim kırkıncı yıl döntımUn• 
deki intibaımı ıoruyonunuz. 
Derin bir inbiaat duyuyorum. 
ÇOnkn kırk .enedir bu memle
ketin en gtizidelerinden olan 
birçok zevat, yanımda çalıfblar. 
Onların meaaisine benim iltihak 
eden gayretim, aadak bir bek· 
çilikten ibarettir. 

Mecmua çıktığı zanan, adam 
resmi konulmak bile memnu idi. 
Biraz ıonra Aptillhamit evveli 
ölen sonra diri kalan namlan
mn resimlerini bastırdı. Bu ıu
retle adam resmi basmak mtlm• 
knn oldu. Meırutiyeti müteakıp 
sanlı.la adam resmi ve nihayet 
cümburiyet devri gelince, eneli 
kapalı sonra açık kadın reami 
basabildik. Kırk senede memle• 
ket irfanının yilrfidilğü yolun 
hilyüklüğl\ bununla anlaşılır. 

Türk matbuat tarihinde bizden 
faıla ya,amıt, tam kırk seneyi 
doldurmut mecmua ve razete 
bayab yoktur. 

" ikdam ,, arkadaıımız, "Ser
veti Fonun,, dan bir sene ıonra 
çıkb. Alta ay evvel de nqriyabm 
tatil etti. 

" Serveti Fonun ,,da Ye "Uya
mı,, da ilk nüshamızdanberi 

muhterem arkadaılanmla beraber 
teceddiit •tkına yorulmadan 
çalışmlflzdır. Eski zamanlann 
reımi mahafilinde bulunan tek 
ttık münevverlerinden çok bj .. 

maye gördüm. Şimdi de Maarif 
( Uıtfen ~ahHe) i çeviriniz ) 

' ne de devrilmişti. Yalnız genç 
yaıında olmasına nğmen saçla
rı bembeyaz olmuftu • 

lnaanı çökerten kurıun de ' 
yara değil ıstırap ve kedeı .. 
Çektiği maddi mihnet ve me~ 
katler bertaraf, tam iki ıene-dır 
ki eYinden bir mektup almamııb. 
Karısı ve çocuğu ne olmutlardı? 
Y ok1a onlar mektup yollamıı
lardı da kendi eline değmemiş 
midi? Çünkü mütemadiyen yer 
ve kıt'a değiştirmiıti. Yahut 
karısı zaruret ve ıefalet içinde 
kalarak evini sathğı cihetle 
kendi gönderdiği nıektuplar onu 
adresinde bulamamışlar midi? 

Ah bu, lstanbul ... Dört haneli 
bir köy değil.. Koca bir ummandı. 
Karısı evi satıp baıka semtte 
bir çatı altına sığınmıı ise, ad
resini nereden öğrenmek kabil
di? Bir ummanda, bir uman 
çöpti bulmak gibi .. 

Senelerdenberi ruhunun ç&ze
mediği çözmekte zahmet ve müş· 
killt çektiği bütün bu bağlann 
bu endiıe ve tereddOtlerin halli 
zamanı yakınlaşmıştı . 

(Bitmedi) 



Plak kırıldı diye •. 

Kadıköyünde Körpe bir 
Rum kızı, bir gramofon 

plikı kırıldığı için intihar etme-

ğe kalkışım, kurtarmışlar. 

Zevalh kız, 16 yaşının verdiği 
toyluk ve acemilikle kırılan bir 
plik yiizünden bu kadar teessüre 
düşmüısün. 

Bir gün gelecek, büyüyüp 
serpileceksin. 

O zaman bir plak değil, gözü
nün önünde yüz kalp kmlacak, 

aldırmıyacak,keyfine bakacaksın. 

1.optu j4'te 

ve Dahiliye vekaletlerinden, 

matbuat umumi müdüriyetinden 
gazetemiz hakkında çok takdir
kar muamele gördüğilm ve ben 
ölmeden mecmuamın ölmemesi 
temin olunduğu için çok min
nettarım. 

Kemali iftiharla aöyliyebilirim 
iri " bizde bir ıey devam etmez,, 
diye tekerlenen sözlln, biz, aley
hine açık bir ispatız. Sebatla 
çalıpnak ve doğru düşünceler

den ayrılmamak, her türlü müş
ldilleri yıkar bir kuvvettir. Ben, 

buna iman etmiş bir adamım. 
Sizin de bunları benden sorufu· 
nuz, bir kadirşinaslık alikasıdır. 
Beni çok mütehassis eden bir 

ıeydir, tasavvur ettiğim en büyük 
mükafattır. 

Ben, yanımda çallfanlan üçe 
ayınyorum. Üç ekol, biri Recai 
ıadenin riyasetinde T evfilc Fik
retin kurduğu "Edebiyab cedi
de,,, ikincisi Hamdullah Suphi 
heyin riyasetinde "Fecri ati., 

mektebi, üçüncü olarak da bir 
kaç gençlec guruplarını tecrübe 
ettik. 

Henüz bir mnktep kuramadık 
amma kurmadan gözlerimi ka

pamamağı ümit ediyorum. 

Benim gazetecilikle beraber 
matbaacılığa da çok merakım 

vardır. Eski harflerimizle mat
baacılık san'atının terakkilerini 
takip etmek mümkün olmadığı 

için tereddütsüzce nankör diye
ceğim. Arap harflerinin eskiden· 
beri düşmanı idim. Onlarla ilmi 
fenni ismi haslan bile yazmak 
kabil değildir Ye temiz bir ki-
tap ta hasdamaz. Kırk senelik 
hayatımın otuz sekizincisinden 
sonra Latin harfleri kabul olun-
duğu gibi kurunu vustai uyku· 
dan hakikaten uyandığımıza ka
ni olduğum için «Serveti Fünun» 

isminin yanına «Uyanış» ismini 
ilave ettim. Bu benim kat'i ve 
yDrekten kanaatimdir. Yeni harf
lerle Türk matbuatmm ve ma.t-
baecılığınm ilerisini çok iyi gö· 
rüyorum. 

Yazık ki yaşım yirmi sene 
ekıik değildir. Onun için ıızın 
gibi gençlere gıbte ediyorum. ,, 

Ahmet İhsan Beyi kırkıncı 
yıl dönümünde tebrik eder, da
ha uzun seneler yaşamasını ve 
emektar mecmuasını yaşatmasını 
temenni ederiz. 

itizar 
"Cennet F edayileri,, tefrikamız 

mündericabmızm çokluğuna meb
ni bugün dercedilemedi. Karile
rimizden özür dileriz. 

Bir siyasi terbiye 
•• • 

numunesı 

Büyük Millet Meclisinde te
kaüt kanunu müzakere 

edilirken İstiklal harbı esnasmda 
orduya, veya kol orduya, veya· 
but büyük cepheye filen ku
manda etmiş olanlardan tekaüt 
edilmiş bulunanların almakta 
oldukları tekaüt tahsisatlarına 
yüz ellişer lira zammı hakkında 
ismet Paşa Hazretleri tarafından 
yapılıp meclisçe kabul edilen 
teklif efkar umumiyede alaka 
ile karşılanmıştır. Bu teklif mu
vacehesinde gösterilen alakanın 
sebebi İsimleri mevzuu bahsolan 
zevatın Lozan sulhundan sonra
ki siyasi hayatlarıdır. Filhakika 
KAzım Kara Bekir, Ali Fuat ve 
Rafet Paşalar Halk fırkasına 
ve tabii olarak İsmet Paşa hü
kümetine karfı sjyasetçe muhasim 
bir vaziyet almışlar idi. Bu mu
hasemenin tezahüratı ve safahatı 
ile tevlit ettiği neticeler her
kesin malumudur. Böyle olmak
la beraber l>izzat ismet Paşa 
Hazretleri dünkü hasimlerinin 
aldıkları tekant maaşlanna yilz 
ellişer lira zammedilmesini tek
lif etmiştir. İşte bunun içindir ki 
bazı kimseler bu teklif karşı
sında hayret eder gibi görün
mUşlerdir. 

Fikrimizce Başvekil paşanın 
teklifi karşısında lazım olan şey 
hayret değildir; bu hareket an
cak takdir edilir. Netekim İsmet 
Pş. Hz. leri Mecliste tekliflerini 
yaparken bu işin mantıkını ve 
manasını ifade edebilmek için 
şöyle demiştir : 

«Bazı vazifeler vardır ki bun
lan her mülahazanın fevkinde 
olarak icra mevkiinde bulunan· 
ların ifa etmeleri lazımdır.» 

Anlaııhyorki Başvekil Pş. te
kaüt kanunu ile yardıma muh
taç olanlann espabı maişetlerini 
tetkik ettiği sırada Mücadelei 
Milliye harbında büyük koman
da mevkiinde bulunmuş olan ilç 
dört zatın, vaziyetlerini nazarı 
dikkate almak lüzumunu hisset
mişlerdir ve her türlü şahsi ve 
hususi mülihazaları bertaraf ede
rek bu lüzumun icabatını icraya 
karar vermişlerdir. 

Bu noktai nazardan İsmet pa
şa hazretlerinin meclise verdiği 
takrir çok yüksek bir siyasi ter· 
biye nümunesidir. 

Bugün artak açık bir hakikat· 
tar ki en büyük, en insafsız düş
manlarımız bile memleketimizin 
kuvvet ve kudretini, nizam ve 
intizamını itiraf etmektedir. Yal
nız bir kısım düşmanlarımızın 
istikbale matuf tek bir ümitleri 
kalmıştır. Bu imit te ileride her 
hangi müsait bir vaziyet hulu~ 
lünde memleketi idare eden kim
seler arasına yeniden siyasi re
kabetler girmesi, bu rekabetlerin 
ihdas edeceği mücadeleler ara
sında memleket müdafaasının 
unutulması, veya ikinci plana 
düşmesi ihtimalidir. 

Yeni Türkiyenin düşmanları 
hiç bir vakit ümitlerinin tahak
kuk ettiğini görmiyeceklerdir ; 
bunun birçok delilleri arasında 
İsmet paşa hazretlerinin dünkü 
ve hatta bugünkü siyasi basım
ları hakkında gösterdiği bu yük
sek tesamuh misal gösterilebilir. 
Bu kadar yüksek bir siyasi ter
biye seviyesine varmış olan bir 
memlekette idare iktidarını pay-

SÜTUNLAR.DA 
SEYAH'AT 

Tarihin alın yazısı 

Son gelen frenk gazeteleri, 
yeni bir haber veriyorlar. 

Hint ihtilali, kansız, silahsız 
mukavemetten sonra, artık bazı 
yerlerde Gandinin tutuşturduğu 
mukaddes meş'ale, kıvılcımlar 
bırakmağa başlamış. Gene ajanı· 
ların çektiklerine göre, bu kıvıl
cımlar, şimdi yer yer o toprak
larda kavga yangınları çıkarıyor
muş. 

Daha ihtilaf başlarken, biz 
işin bu neticeye varacağını kes
tirmiştik. Bu hükmü vermek için 
kahin olmıya lüzum yoktur. 
Esaretin demir saçaklı kırbacı 
ile şahlanan milletler, er, geç 
silah kullanmak zaruretini duyar
lar. Bu tarihin silinmez bir alan 
yazısıdır. 

Şimdiye kadar hangi ırk o
muzlarını yaralıyan boyunduruğu 

silkip atmak istemişse hep ayni 
yoldan yürümüştür. Esirlik zin· 
ciri, yalnız silahla kırılır ve hür
riyet şafakları, ancak o silah
ların ağzından fışkıran alevlerle 
doğar. 

Hint, İhtiyar Asyanm bu eı· 
rarlı, harikalar beldesi, asırlar
dır zulmün çizmesile çiğnendi. 

Paryaları, Mecusileri, Müslüman· 
ları bu ıstırapta ortaktır. Hep· 
sinin böğilrlcrinde ağır düşman 
mahmuzlarının derin yarası 
vardır. 

Bu acı Ye azap ortaklığı 

onlarda kuvvetli bir gönül bir
liği yaratb. Devirler içinde 
yanıp sönen izlerini gördüğii

miiz isyan hamleleri, hep bu 
birlik havasında çakan şimşek
leııdi. Fa.kal her timıek çakma
sından yağmur dökülmediği gibi 
her isyan hamlesi de muvaffak 
olmaz. Müstevli kavi yaşadıkça, 
mazlumun her atılışı ufuklar da 

yalancı sabahların süreksiz ay

dınlığından baıka bir iz bırak· 
maz. F akt zulüm gergin bir 
koldur. Zaman geçtikçe kuvveti 
azalır, mafsalları acır ve sinir-

leri gevşer. Bu zaaf batlayınca 
esirin iğilmiş başı kalkar. 

Hint bu tecrübeleri kaçtır ge
çiriyor. Son ihtilile tüfek sesi 
karışması da gösteriyor ki arbk 
Gandinin ümmeti ondan sade 
aşkı almışlar ve o sevdanın he-
yecanından eriyerek kendi bil
diklerine yürümeye başlamıılar

dır. 

Ne çare ıulhü sevmek, kav
gadan kaçmmak mübarek bir 
his olmakla beraber, yalçın 

hakikatin simasıni değiştiremez. 
Cihanın her noktasında hürriye .. 
tin bedeli kanla ödenmiştir. Bu 
tarihin değişmez bir alın ya-
zısıdır. 

Burhan B. gidiyor 
Galatasaray müdafii Burhan 

B. pederinin rahatsızhğı dolayı· 
sile takımla beraber gidememiş· 
ti. Bugün tayyare ile Bükreıe 
gidecek, oradaki maça ittirak 

. edecekti:-. 

laşmak için vatan müdafaasının 
ihmal edilmesini hatıra getiren· 
ler olabilir mi? Ve şayet bunu 
hatıra getirenler olsa bile Türk 
milleti içinde o seviyedeki kim
selerin müzaheret görebileceği 
bir muhit bulunabilir mi? 

.Jlelutcet .A&UH 

Fransız - italyan rekabeti 

Büyük harptan sonra ruban can]anan fra:; 
sanın cenupta canlı ve genç bir komşusu 'V 

Bugünh'/J Fransa 
Fransa ile İtalya arasındaki 

rekabetler, bugünkil siyaset ale
minin en milhim meselelerinden 
biridir. Baltıktan Orta Ameri· 
kaya, Cebeltlttarık boğazınd~ 
Moskovaya kadar birçok nok
talar üzerinde temas eden bu 
iki devletin menfaatlan hep çar
pıımaktadır. Bu çarpışma, kıs
men maddi sebeplerden ileri 
geliyorsa da onun ruhi münafe
retlere iıtinat ve aradaki reka
beti tetdit eden sebepleri de 
vardır. 

86yük harp Fransız ruhunu 
canlandırmağa saik olmuıtur. 
Geçmiı asırlara dayanan ve 

sonraki devirlerde on dördilncil 
Lui, Napoleon gibi isimler etra-

fında toplanan askeri mazisini unu
tan F ıransa, yirminci un, ken
dine emniy~t edemiyecek bir 
halde karşılamıttı. Sedan ile 
Alzas Lorenin ziyaı, Fransız 

halkının artması komşularına 
nisbetle Fransız sanayiinin ehem
miyetsiz bir halde kalması, F ran· 
sanın Panamada muvaffakıyet
sizliği, Fransız siyasetinin darlığı 
bunların hepsi bir araya gelerek 
Fransanın inhitata yüz tuttuğunu 
ifade ediyor. 

Buna mukabil 1918 zaferi 
Fransayı Avrupamn askeri nok
tai nazardan en kuvvetli devleti 
haline getirmişti. Fransa, insan· 
ca birçok zayiat vermiş, en gü
zel vill.yetlerinden birkaçının 

harap olmasıle karıılaşmış ol
masına rağmen Fransız ikt18a· 
diyatı, harpten evvelki halini 

bulmuş gibidir. Alzas Lorenin 
istirdadı, Fransanın ağır sana· 
yiine yeni bir kuvvet vermiştir. 

Muahedelerle bağlanan Almanya 

harpten evvelki çekingenliğine 

dönen İngiltere karşısında F ran
sa A vrupamn en büyük askeri 
ve ikbsadi kuvveti olmştur. Bu 
suretle son on beş senenin ııtı-

raplanna tahammülu mukabilinde 
Fransa eski ateşini istirdat et
miştir. Bu sayede Fransa, ma
zisinden daha parlak bir atiyi 

istihdaf etmekte ve hedefini ta
hakkuk ettirebilecek derecede 
kuvvetli bulunmaktadır. 

Frans4nın hedefleri 

M. Briyan, Avrupa sulhünUn 
en belli başlı simasıdır. Fakat 
M. Briyan, herkesten fazla F ran
sızların beynelmilel meseleleri 
daha fazla milli kudret ve milli 
prestij noktai nazarından ölçer
ler. Bundan dolayi Vaşington 

konferansı, F ransanm içinde bir 
yara bırakmıştı. Vaşington mua-
hedesi, Fransayı ikinci derecede 
belki üçüncü derecede bir dev
let mertebesine indirir gibi ol
muştu. Halbuki Fransızlar, hiç 
bir milleti mafevk tanımak iste
mezler. Dünyanın her bir tara
fındit, ve ister karada, ister de
nizde, ister havada hiç bir bey
nelmilel meselede fen ve san'at 
~leminde, Fransa ilk safta mevki 
alıncaya kadar, yahut ilk safta 
görününceye kadar mutlaka uğ
raşır. 

Fakat bu sırada, Fransanın 

cenuptan komıuıu olan İtalyan 
da ruban gençleşmiş bulunu
yordu. 

b deflr 
F açistlik, İtclyanlara, e ~ 

• k • . . ade 1e eııı 
rıne varma ıçıo ır d' 

d keJJ 
yet vermişti. İtalya a ükSe 
Fransa gibi, yahut daha Y 
tutuyordu. 

11 
Fransayı alaka~ar etın;kıe 

tayı nazarından, Italyan 

de olan bir amil .~~rd~ddt~ 
amil, İtalyada gençlıgın ş ~ (. 
galeyanıdır. İtalya büyiitıl 
genişlemek ateşile Y~~y~t· ~ııı 

Fransa ise istedıgın ııııılıT 
olduğundan eline geçenıf bııV 
faza vazifesile mükelle 
nuyor. ,ıı'_~ 

ltalya, Avrupadak~ . rııtı lt,.ıf 
devletlerin en gencıdır ... ~ 
ancak 1870 senesinden ıtı i 
"coğrafı bir tabir» ?llll 5' 
çıkmıştır. Bu memlekel111, İ 
bayrağı altında birleşo:ı.eS~ 
birden bire ruhen ıt 
saik olmamışbr. 

italy:ı tarafından hall~ 
bir çok dahili mesele1' 
ltalyanların milli kudreti jıl ' 
halline sarfolunuyordu. j. ~ 
bar ile İtalyanların b ~· 
meşgul olmalarına imk81J ~l 

Bundan dolayı diğet _0'j 
ler müstemlekeleri pa~f 
İtalyanın hisesine küçük ~ 
isabet etmişti. Bu bi~ 
ahmer üzerinde çıplak 
kalmıştı. 

Alman orduları Bel~) 
tili ettikleri zaman V 
vaziyeti bu mer~ 

Memleket: hab:I;, 

Çılgın bir bıbJ~ 
Cuma ovası nabiyesioİ' 

diköy karyesinde Hab~4 
isminde bir adam sözilor: 
miyor diye yedi yaşındı~ 
nu bıçaklamışbr. Çoco1' 
bir haldedir. · V 

Kadriye H. meseiesi,,, 
bir sual 

"Hizmet., refikimiıİP 

bir habere göre şehri.oİ~~ 
müfettişliğinden İzmir ~ 
umumiliğine gelen bir tli1''~ 
Kadriye Hanımın tahk;,t' 
nasında İstanbulda Pat8 ,1, 
mukim bahriye kayına1'. ~ 
mail Hakkı Beyin zevce5

1 

hanımın müstantiklikçe jfl tt 
alımp alınmad•ğı sorulıııllf. ~ 

lzmir müddei umumili~~ 
riye hanımın dosyasını t~fl 
miş ve Zehra hanımın ı ş~ 
alarak İstanbul adliye b• 
tişliğine göndermiştir. 
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E:manette: 

Mühim inşaat 
Cemiyeti belediye bir Al

man gurupunun tek· 
lifini tetkik edivor 

Şehremini ı, çıkarılmıyor 
diye tikAyet etti. 

Cemiyeti belediye dOn toplan
mıı, bir Alman gurupunun bir 
mnddet evvel Emanetle vaki o· 
lan ve şehrimizde hal, tiyatro, 
hamam ve saire inıasım istlh· 
daf eden mllracaab dolayııile, 
bu gurupla bir mukavele akli 
için Emanetin istediği mnsaade 
etrafmda mDıakerat cereyan et
miştir. 

Bu mliracaat hakkında Şeh· 
remini Muhittin bey izahat ve· 
rerek demiştir ki: 

- Şehrimizin bedii, sıhhJ, ik
bsadi noksanlannı bOtçemızden 
tahsis edilecek para ile tellfiye 
hnkin bulamıyorduk. Alman gu· 
rupunun mDracaatı üıerine, inşa-
at için lUzumu olan esaslan te
min ettik. Kerestecileri istimllk 
ettiğimiz gibi Taksimde de ti
yatro ve hamam için arsa aldık. 
Şehrimizde fen ve sıhhat ica
hına göre istihmam edecek bir 
Yer yoktur. Y apbracağımız ha
mam ziya, elektrik, jimnastik 
tedavilerini temin edecektir. Ye
ni bir sebze ve meyva hali in
tası hem müstahsilin, hem mlls
teblikin çok işine yanyacak, bu 
hal adeta bir hona vazifesini 
g3recektir. Halin etrafında 70 
80 dDkkln fnfA edilecektir. 

Yeni bir ıoğuk hava depoau 
da inşa etmek istiyoruz. Bu de
ponun senede bize 500000 lira 
vari<lat getireceğini tahmin edi-o 
yoruz. 

Taksim de yer albnda bir de 
hali inta ettireceğiz. 

Bütün bu inşaatın 5 milyon 
lira ile kabil olacağını zanneiii· 
Yoruz. 
d Biı Emanet biltçesinden sene· 

e lOOooo lira vermek suretile bir 
Dıllddet sonra bütiln bu varidat 
getiren mühim mllesseselere 
tesahup etmiş olacağız. 
b. Azadan Reşit B. meselenin 
ır defa btitçe encümenine 

gGnderilmesini Sadettin Ferit B , 
: bunun daha bütçe encOme-

nuıde tetkik edilecek kadar te
kaın~l etmedijini söylemiş, bunun 
~e. Muhittin bey encOmen-
~ ıtı uzatmasından acı acı 
tıkiyet etmit ve ;demiftir Jri: 

- Meseleyi tetkik edelim di
Ye encümenden encümene •ınk
l~rsak korkanın ki gurup tek
lıfinden vaz geçecek, tehir bu 
gibi mühim tesisattan mahrum 
kalacakbr. 

. Nihayet yapalacak mukavele
nın madde madde fetkiki için 
müzakere cumarteai gllnü yapı
lacak olan içtimaa bırakılmııbr. 
Küfeli ıatıoılar BeyoQlundan 

ge9emiyecekler 
Emanet Beyoğlunda istiklal 

C.ddeainden satıcıların küfe ile 
reçınelerini menetmiştir. Bu cad· 
de üstünde görülen sabalar, 
Yaa sokaklara gönderilmektedir. 

ı!""" Karamuk hububat 
d~ğildir 

l<aramuğun hububattan adde
dılnıediği ve ticaret bonaaJnda 
~ua~ele görmemesi lkhsat ve
alet.nden borsa komiaerliğine 

·ehlij edilmiıtir. 

Ziraat bankasının 
kum bar alan 

Ziraat bankası da balkı ve 
bilhassa mektep talebesini ta
sarrufa ahıtırmak için Avrupa
dan tasarruf kumbarası g~tir
miıtir. Bu kumbaralar çepte 
tatanabilecek hacimd ve çok gü· 
zel bir ıekildedir. 

Şekerden mamul 
mevat 

Re$imden muaf tutulması 

i~in bir rica.-
Dahilde yapılan ve hariçten 

ıelen ıekerlerden muamele ver
gisi alınmamasına karar verildi
ğini yazmıştık. Yalmz bu mua-
fiyet ıekerden mamul madde
lere ıamil olmaması ıekercile
rin ıikiyetini mucip olmuf ve 
dün evveli oda divam riyaseti 
sonra da idare heyeti toplanmıı 
ıekercilerin milracaat1annı tet
kik etmiıtir. Neticede tekerden 
mamul mevattan da muamele 

verıiai alınmamaaımn ikbsat veka
letinden ricuma karar veril
miftir. 

İngiliz lirası 
lngiliz liraıı dnn 1034 kuruş 

otuz parada açılmış, 1035 kuru
t• sakmıı, 1034,5 kuruıta ka
panmııbr. 

Jeneral Mujen 
Bir mnddettenberi memleke

timizde bulunan büyük TOrk 
dostu jeneral Mujen diln Pariae 

gitmiştir. 

Bir Yunan vapur 
tirketi 

Merkezi Pirede bulunan Ele
ni Koıtlayin isminde bir Yunan 
vapur firketi TOrkiye limanları 
ile Yunan limanları arasanda 
vapur ltletmek nzere ikbsat 
vekiletine mllraacat etmiştir. 

İran ve Bulgaristan 
HükOmetlerlle hitam bulan 

mukaveleler 

Bulgaristanla olan ticaret iti· 
lAfnamesinin milddeti dün aktam 
nihayet bulmuştur. . 

İran ile olan muvakkat ticaret 
itilafnameai, ticaret muahedesi
nin tanzimine kadar temdit edil· 
mit, keyfiyet blltlln gOmrliklere 
bildirilmiıtir. 

Teeyyüt etmiyen bir 
haber 

Muhtelit mObadele bitaraf 
murahhas heyetinin buglhı ıeh

rimiıe geleceği hakkında bazı 
gazetelerde intiıar eden haberler 
teeyyOt etmemektedir. 

Mahalle bekçileri 
Her mahallede kaçar bekçi 

bulua ıcatı teabit edilmiştir. 
Şimdiden sonra bekçilerin ma
atlan mahallelerden idarei hu-

susiyelerce toplanacak ve maaşlar 
birden dağıhlacakbr. Bekçiler 
bqka hiç bir it tutamayacaklar, 
öğleden sonra da mahallelerde 
dolaqaaklarchr. 

Radyo 
tıleimevrJ talip "rutin 

tema$ ve mtJuı1'erelerf 
devam ediyor 

Fillpa ,ı .. kıtl rnOdClrQnQn 
ve .. dlOI lzlhat 

Uzun zamandanberi muattal 
kalan lıtanbul radyotanun tek
rar faaliyete geçecetl, .. rılip1,, 
Radyo ılrketi tarafından htık6-
mete bu busuıta aı&racaat vaki 
olduğu, icra edilen mnzakerabn 
neticeye dojna yDr&dljil 1•
zılmıfb. 

Don bu buıuıta kendllile gl
rOten bir muharririmize Flllps 
Radyo tirketi mlldlrll M. Pe· 
nerren tunlan ı&ylemiftir: 

- Bundan blrkaç gtln evvel 
ha2:1rlanan mukavelenin bDk6-
metçe tasdiki için Ankarada 
idim. Fakat hennı kat'I netice 
ahnmamıtbr. 

Her medent şehirde olduğu 
gibi yahnız lstanbulda da bu
nun için bazı prtlar yanfıt. Es
ki şirketin faaliyetine aekte ve
ren en mUhim sebeplerden bl· 
risi de aboneler tarafından ıir
kete verilmesi lhım ıelen fakat 
tahsil edilemeyea pirimlerdi. 
Halbuki timdi tftketimizl• bil· 
kilmet ara11nda imıaMnatak yeni 
mukavelede abonelerin ıirkete 
yerecekleri aylak .eya senelik 
Dcretin tahsili için htlk6metln 
icrai kuvvetinin yardımı meseleti 
mevzuu babiatir. 

Diğer ıirketlerde olduğu gibi 
teahbOdatuu lc:lemeyea abone
leri bnkamet tardımlle tecziye 

etmeye imkin verilmeme latanbul 
radyo8'ı hiç bir zaman faaliyete 
geçemez. 

Ben bir hiafta 10Dra An
karaya tekrar gidecetim n m8· 
zakerat yeniden bqhyaeaktır 
Eğer bu temaılanllll.I iyi netice 
verecek oluna - ki bana bi~ flp
he etmiyorum - radyoyu 15 ,an 
ıonra tekrar dialenıek mlmkGn 
olacakhr. 

1 K090k haberler J 
İ lga edilen teker inhisarı müdürü 

tütün inhisannı milrakip olmuftoa 

J aksim meydanında abide etnhn
da son defa yıpımn yeni park bitmek 
iızeredir. 

fakat meydanın etrafında bulunan 
eski duvarlar çok çirkin bir manzara 
arzetdjtinden kaldınlrnısına tarar veril
miştir 

Liman tlrked tarafınd.n böyUk bfr 

müşkUlfttla tahsil edilen Dfıbarko Bere· 
tinin daha kolay bir tarzda rahılli için 
allkadarlar teşebbusıta batlaınıtlırdır. 

Yakında tehrimtze tqrlf edecek olan 

Gazi Hazretleri 1stanhulda bulundukla
rı sırada Yavuz zıhlısile diğer donan· 
mamızın buraya geleccjti buı gueteler 
tarafından haber verilmektedir. 

Mezarhk•an ziyaret 
Çanakkeleye eeıeoek her•t 

ere11nd• Klot Farer de 
buluneoak 

Jeneral Guro ve maiy~ti, hO
kiimetçe tabıiı edilen Marmara 
vapurile ayın dokuzunda Çanak
kaleye hareket edecektir. Pazar 
gtınü Adnan vapuru 100 Fran· 
sızı Çanakkaleye ~t&recektir. 
Aynca Tadla ve Nikan vapurile 
400 seyyah ve Klot F arerle bir
likte SS eski franaıı muharibi 
Çanakkaleye gelerek Jeneral 
Guro ile birlikte meıarlıldan Iİ· 
yaret edecekler, Fransız, ln,WZ 
ve Tllrk meurhklarma birer çe
lenk koyauklardır. 

Haydar Rifat Bey müddeı 
umumiyi dava etti ! 

-
Ankaradaki davada şahit gösterilen müstantik 

Hikmet Bey Balıkesirde dinlenildi 

Kenan Bey de bugün burada dinlenilecek 

Haydar Rif at Bey tarafından, 
hapsedilmesinden dolayı maka
mına kanuni sebep göstererek 
•alri müracaatlarına rağmen, 
hlrriyetini derhal iade ettirmediği 
kaydile, lstanbul müddei umumisi 
Kenan B. aleyhine dün bir dava 
açılmlflır. 
MOddeı umuminin vazifesine 

temas eder noktalardan açılan 
bu daYa, usulen Adliye vekile
tine ganderilmittir. 

Ankarada rü'yet olunan dava
da Adliye vekilinin şahit gös
terdiği mllddei umumi Kenan 
B. in bu sabah saat onda lstan
bul birinci ceza mahkemesinde 
latinabe auretile ifadesi alına

cakhr. 
Ankara mahkemesindeki da

Yada istinabe suretile ifadesi 
abnmuı kararlaştmlanlardan 

Bandırma atır ceza reisi Hikmet 
B. in ifadeıi, Uç haziranda Balı
kuir ağır ceza mahkemesinde 
ahnmıtbr. 

ihzar mtizekkereıi ile celbe
dilen Hikmet beyden üç sual 
aorulmuıtur. Birincisi, Kadriye 
Hanım davası dolayısile bqı 
tqtan laf& vurulup vurulmadığı 
buıuudur. 

Hikmet B. bu suale karşı 
" Kadriye H. davası dolayısile 

ba11mın taıtan taşa vurulup 
vurulmadığı hakkındaki sua
linize mUapet veya menfi 
cenp •erebilmek için sualden 
mabadm ne olduğunun bi~inme-

1 SPOR 1 

Bir Macar takımı 
geliyor 

Macarların genç nıilli 
takımı burada dört 

maç yapacak 
F enerbahçe ve Beşiktaş ku

lOpleri tehrimize kuvvetli ve 
oyunundan ı.tifade edilebilecek 
bir takım celbi için Macar futbol 
fecleranonile muhabere etmekte 
idiler. bon 6jrendijimize göre 
ba muhabere mOsbet bir netice
ye bajlanmıı Ye Macarlarm 
Genç milli takım ismini verdik
leri yqı yirmiden küçük amatör 
futbolculardan milrekkep takımın 
bu ayın 19 unda bört maç yap· 

il 
mak Ozre ıehrimize gelmesi 

1
, 

takarrOr etmiştir. 

si lazım gelir ,, demiş, buaaa 
üzerine ağır ceza müddei umu
misi Cemil bey " müsaade bu
yurulursa Hikmet beyden bende
niz sorayım,, diyerek " Kadriye 
H. ve rüfekası aleyhine karar 
verdiğinizden dolayı hakkınızda 
Vekaletçe bir muamele ve taJri. 
bat yapılmış mıd1r ? ,, şeklinde 
sual tevcih dmiıtir. 

Hikmet bey, müddei umumi
nin bu sualine kartı " Kadriye 
H. ve rüfakasına lüzumu mu
hakeme kararı verdiğimden do
layı baıımın taıtan taşa vura). 

doğunu bilmiyorum. Gerçi hak
kımda takibat yapıldı, mutazar
rır oldum, açığa çıkanldım, 

mağdur edildim, fakat Bar
sa ağır ceza mahkemesinde 
beraetime karar verilmek ...e
tile masumiyetim tezahOr etmif
tir.» Cevabım vermiıtir. Bu key
fiyetin yani hakkında takibat 
icra edilmesinin, Kadriye Hanım 
ve rüfekası aleyhinde liizumu 
muhakeme kararı vermit oldu
ğundan nq'et ettijini bilmedi
ğini söylemiıtir. 

Müddei umumi Cemil Bey 
41 Adliye Vekili Mahmut Esat 
B. , Kadriye Hanım lehine bir 
harekette bulunmuş mudur?» de
miı, Hikmet B., bu OçilncQ sua
le de " Bilmiyorum ,, cevabında 
bulunmutlur. 

istinabe varakası Ankara ceza 
mahkemesine gönderilmiftir. 

Davet 
Oayrı mıibadillrr cemiyetinden 
Gayri mübadiller kongresi 

nızamname mucibince heyeti 
idarenin alh aylık raporunu 
kik ıçm haziranın 14 üncü 
cumartesi günü saat 14 te Türk 
ocağında toplanacağından mu
kayyet azanın hazır bulunmaları 
rica olunur. 

ı - --- -

Bu akşam 
Slnemaıars 

Alkazar - Monte Krlsto 

Beşiktaş Hilil- A~kın c.azibea 
Elhamra - Y anm evlller 
Etuval - Memleket hasreti 

Majik - Sersen 

Melek - Paı is Modası 

Opera - Kadının harbe gf dişı 
Şık - Viyana danslan 

11 S" "K dk , ureyya a ı öy,,-Cennet budur 

! Bar ve Müzikholler• 
1 • 

' Garden - Met.eyi Balet, Sekeli, 
1 Vantura 

I! Türkuvaz - T ıze, ve l.ldina 

I! 
il 
I! 

" 1 

1 

F enerbahçe ve Betiktaım ta
kımm Macar federasyonu tara
fmdan aeçilecek oyunculardan 
mDrekkep bir takım olması ve 
t..ıradaki maçlannı Macar M l ı 
takımının formasile oynaması 
•akkmdıki talepleri de Macar 
federasyonunca kabul edilmiştir. 
Gelecek takım (F. T. C.), (M. 
T. K.), ( Uypeıt ), Törekveş ve 
( Seaeı ) takımlarına mensup 
oyunculardan mllrekkep olacaktır. 

Tarsov ı : 

ilk maç ayın 20 inci cuma 
.. nO Bqiktqla, ikinci maç pa· 
zar pO F enerbahçe ile yapıla
cak, 3 Oncll ve dördüncü müsa
bakalar da mnteakip giln•er 
Fener bahçe-Betiktaı muhtelitile 
bizim yeni yetiıen futbolcuları-

Tepebatı bahçesi-Varyete,sınem~ 
Taksim ,. ,. .. 

1

' 

1--~- ,_ - 1 

mızdan mürekkep genç muhtelit 
takım tarafından oynanlc kır. 

Bu takımdan sonra Macar 
profesyonel likinde elyevm dör
düncü mevkii işgal eden {111 Ker. 
F. C.) profesyonel takımının da 
Uç maç için ehrim ze gelmui 
etrafında anlaşılmıthr. 



~ 
1) Ankarada Taşhan Palas otelinin arkasında ve Maliye 

vekaleti karıısında yeniden inşa edilen kargir sine
ma binası sekiz sene müddetle kiraya verilecektir. 

2) Sinema binasının dahili vaziyeti ve istiap haddi 
berveçhi atidir: 

il Adet Loca 

267 " Mevki Balkon üzerinde 
345 it Birinci mevki aşc.ğıda 

258 
" ikinci " " 232 
" Üçüncü " " 

Bir hususi sigara salonu Tuvaletile beraber ayrıca 
her mevkie mahsus olmak üzere 3 sigara salonu. 

3) Teklif zarflarının içine muteber bir Bankanın on bin 
liralık teminatı muvakkate mektubunu leffetmek 
icabeder. 

4) Tekliflerde icar bedelinin ne suretle ve ne kadar 
taksitte tediye edileceği ve tediyenin ne tarzda 
temin edileceği tasrih edilmelidir. 

5) Kiralamaktan başka bir tarzda sinemanın işletilmesi 
için dahi teklif dermeyan edilebilir. 

6) Talip olanların tekliflerini 930 senesi haziran ayının 
onuncu günü akşamına kadar kapah zarf ile Türkiye 
f ş Bankası Ankara Merkez müdüriyetine tevdi et
meleri rica ve ilin olunur. 

.... Vapur satılıYor 
İstanbul Liman şirketinden: 

Şirketimizin kadro harici kalan 200 tonluk Pınar vapuru 
bulunduğu halde satılık olduğundan talip olanlar Fener ve Aya
kapı arasında demirli bulunan vapuru gördükten sonra teklif 
ettikleri fiatın yüzde beş nispetinde teminat akçesile en son 
veretekleri fiatı Sirkecide Liman hanında Umumi müdüriyete 
kapalı zarf derununda bir teklif ile 14 Haziran 1930 Cumartesi 
günü saat on altıya kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

Umumi Müdüriyet -

=mvali metruke müdürlüğüAden: 
Beyoğlunda Galatasaray cıvarında Maksut hanı derunundaki 

mağazada mevcut muhtelif eczayı tıbbiye mahallen bilmüzayede 
füruht olunacağından talip olanların 9-6-930 tarihine müsadif 
pazartesi günü sabah saat 11 de mahallindeki satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

HOFHERR - SCHRANTZ - CLA YTON - SHUTTLEWORTH 

Macar Ziraat makineleri 
Fabrikası Türkiye merkezi unıumisi 

Sirkeci - Ankara caddesi numara 18-24 dairei mahsusa 
3 dc:mirli pulluk çeker ve 

mazot gibi en ucuz mevadı 

müşteile ile günde vasati 30 
dönüm derin hafriyat yapar 
28 beygir kuvvetinde olan bu 
traktörlerimiz en son sistem
dir. En yeni, yani 1930 senesi 
tiplerinden her boyda harman 
makine!ermiz gelmiştir. 28 K. markalı ruazot traktö:ü 

Yalnız biçer ve biçer bağlar orak makinele~miz vardır 
Makinelermizin tarzı inşası basit, idareleri kolaydır. 

Ehven fiat, nıüsait seraiti tediye 
T"r'<iyenin hemen her şehrinde şube ve acantala;mız vardır. 

TEKLİF İSTEYİNİZ 
' • , 1 ~· P ı ı~ı p qı ,,~~'l ~ ·r~ JI ~ı:mL,ııı 1 mrırnııım : r.~ ıl ın· !' 

ı ı~ ıı ın 'ın. ılöl ~ııillı.l I! !. ııını ' ifı 1 :~ Ü:JlilGlı.~iı I , I! !i, 

Büyük Tay yare Piyankosu 
8 inci tertip 5 inci keşide 

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

Ziraat ve Osmanlı bankaları mOrakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

- Büyük ikramiye 50,000 

[ Mahkerrıe ve icra ilanları 
lstanbtıl 7 inci icra dairesinden: 

~irkecidc küçük lsmailpaŞa hanında 
4 numarada mukim iken elyevrn İkamct
gAhı meçhul bulunan Nikoli Hattat 
efendiye: 

Mustafa F erfdun beye İstanbul 
ikinci hukuk mahkemesinin 19-
12- 929 tarih 929-963 numaralı 
ilamile medyun olduğunuz maa
masarif iki bin dokuz yüz otuz 
üç lira doksan yedi kuruşun 
temini zimmında alelusul tan
zim kılılan ödeme emri zahrına 
mubaşır tarafından verilen şerh
te ikametgahınızın meçbuliyeti 
bildirilmiş ve ödeme emrinin 
tarafınıza ilanen tebliğine karar 
verilmiş olmakla tarihi ilandan 
itibaren 38 gün zarfında 338-
1842 dosya numarasını hamilen 
daireye müracaatla ıayanı ka
bul bir. itiraz dermeyan etme
diğiniz taktirde hakkınızda 
muameleyi kanuniye ifa kılına
cağı ilan olunur. 

Üsküdar lıakak htikimlijinden: 
Üsküdarda Altuni zade mahal

lesinde Hacı İbrahim Ağa sokak 
no. 7 hanede sakin iken halen 
ikametgahı meçhul Ayşe Mela-
hat H. aleyhine kocası Nazmi Ef. 
tarafından ikame olunan boşanma 
davaınnın mahkemesinde kanunu 
medeninin 132 inci mucibince 
ihtaratı lazıma icra edildiği hal
de gene hanei tevciyete gelme
diğinden tarafeynin boşanmaları
na 25-11·929 tarihinde karar 
verilmiş ve bu baptaki ilanın 
bir sureti mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olmakla key-
fiyet gazete ile de ilan olunur. 

lstanbul 7 inci icra dairesinden: 
lstanbulda Altı parmak hanında 
sakin iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan Refail Koriyel Ef. 

Dürüye Hanıma bulunduğu
nuz mebaliğin temini için İzmir
de kain ve hissenize musip ve 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 
gayri menkulünüz için tarafınıza 
tebliği muktezi ikinci ihbarna
menin ikametgahınızın meçhu
liyetinden ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan tarihi ilan
dan itibaren üç gün zarfında 
340-3671 dosya numarasile mü
racaatla şayanı kabul bir itiraz 
dermeyan edilmediği takdirde 
gıyabınızda muamelei kanuniye
nin ifa kılınacağı ilan olunur. 
(277-4) 

lstan/Jal yedinci icra memurla/andan: 

Balatta Hızır çavuş mahalle
sinde Çorbacı çeşmesi Mescit 
karşısında 17 numaralı hanede 
sakin iken elyevm ikametgahı 
meçhul olan yağcı Nikola 
zevcesi Amelya hanıma fstan
bul icra dairesinden Yusuf Hay-

Edremit asüye malzkemesinden:h l· 
Edremidin cami vasat rna 

1 
• · csı 

lesinden Yusuf hoca kcruııl 
0 Ayşe tarafından zevci ha e 

ikametgahı meçhul Ha~ 
oğlu Tahir aleyhine ikanıe 0b 

11 

nan boşanma davasının ıou ~ 
keme günü olan 31-5·930 tarı" 

d·~· deıı 
hinde mahkemeye gelme ıgııı b•" 
hakkın~a gıyaben devamı ıou be 
keme ıle 26-6-930 pertelll 
gününe talik edilmiş olduğuD1~ 
işbu gıyap karannın teb 11~ 
tarihinden itibaren gıyap ID~ .. 
rifini mahkeme kalemine bı; 
diye beş gün zarfında ha 
itirazı bulunduğu ve itiraz eıa;,~ 
diği takdirde mahkemeye ka 
olunamıyacağı gibi müddei tara· 
fından dermeyan edilecek 1akı~1 
ikrar ve kabul eylemiş add0 ~ 
nacağı ve gıyap karanuın d~ i 
mahkeme salonuna talik edildıi 
ilanen tebliğ olunur. ~ 
---- ·,,ae• 
lsümbal Verem mücadelesi cemiyefı 1'11 

Cemiyetin naşiri efkirı o , .. 
Yaşamak Yolu mecmua!ına l 
bone olup herhangi bir sebeP ~ 
gazete almıyan muhterem -:, 
nın veya adresi değişen zeft 
mufassal adreslerini zirdeki .,r 
halle lütfen bildirnıeleri eh' 
miyetle rica olunur: . 

İstanbul Verem mUcadeleİ 
cemiyeti Cağaloğlu. Hil~ 

ahmer merkezi dahi~ 

rı ve Tevfik beyler tarafından 
lstanbul beşinci hukuk mahke
mesinden istihsal etmiş olduk· 
ları 26-mayıs 926 tarih ve 41 -
820 numaralı olup mezkur 17 
numaralı haneye vaki olan mü
dahelenin men'ine ve nısıf kaydı
nın tashihine dair olan ilam ile 
lieclittenfiz mevkii icraya konu
larak tebliği muktazi ödeme 
emrinin mahalli ikametinizin 
meçhuliyeti hasebile tebliğ olun
mamasına ve ilanen tebliğine 
karar verilmesine binaen tarihi 
ilandan itibaren 38 gün zarfında 

~ Zayller 1 930-369 hukuk dosya numara-
--------------ı sile daireye müracaatla şayanı 

Edremit asUye mahkemesinden 1 _.l 

Edremitte helvacı Mebd"" 
Rifat Ef. tarafından İstanbııldl 
Fatihte Emirbahariyede doif' 
macı çeşmesi karşısında 24 O~ 
maralı hanede sakin mütekaidi". 
ni askeriyeden Ali B. kerillle' 

340 senesi Tavşanlı askerlik kabul itiraz dermeyan edilmedi- , 
şubesinden almış olduğum ği taktirde hükmü ilamın gıya-
askeri tezkeremi kazaen zayi 
eylediğimden yenisini alacağım- bınızda icra kılınacağı malum 
dan mezktir tezkerenin hükmü olmak ilzere ödeme emri ilanen 

t -F erzent H. arasındaki kat ı , ~ , 
faka davasından dolayı y~~ 
mahkemeden haberdar ve ili'). 
tebligat icra edildiği halde ~ 
mediği ve mütegayip ve ika ~ 
kaydı dahi meçhul bulunııı .. 

olamıyacağının muhterem gaze- tebliğ olunur. (276-93) 
tenizle ilanını rica ederim. 
Gümüş nahiyesinin Göynücek köyünden 

lsmail oğlu Osman 

Maliye Vekaletinden : 
931 senesi mayısı gayesine 

kadar tabı ettirilecek evrakı 
matbua kapalı zarfla münaka
saya vazolunmuştur. 

Münakasa 25-6-930 tarihi'ne 
müsadif çarşamba günü saat 
on dörtte levazım idaresinde 
müteşekkil mübayaat komisyo
nunda yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teklif mek
tuplarını ve (3182) üç bin yüz 
seksen iki Jiralık muvakkat te-
minatlannı ayni günde saat on 
dörde kadar levazım müdüriye
tine vermeleri lazımdır. 

Münakasa şartnamesi levaıım 
müdüriyetinden ve İstanbulda 
Dolmabahçede evrakı matbua 
mümeyyizliğinden her . gün alı
nabilir. 

Kiralık kagir hane 
ve dükkan 

Beşiktaşta akaretlerde 113 
numaralı hane ile 1. 3, 20, 32 
numaralı dükkanlar bilmiizayede 
ıcar edileceğinden şehri halin 
18inci pazar gününden itibaren 
yirmi gün müddetle aleni 
müzayedeye vazedilmiştir. 

Talip olanların ve daha 
ziyade malumat almak istiyen
lerin haziranın 1 linci çarfamba 
günü saat on üçe kadar mahalli 
mezkurda 54 numaralı mütevelli 
idare!ine ve yevmi mezkurun 
saat on Uçünden on beşine ka
dar İstanbul evkaf müdüriyetinde 
idare encümenine müracaat et
meleri. 

lstanbul sekizinci icra memarlufandan: 
Bir borçdan dolayı hapsedi

lip satılmasına karar verilen iki 
adet kilim, bir adet battaniye 
bir kanepe, bir karyola bir ku
modin maa ayna ve sairenin 8 
haziran 930 tarihine müsadif 
pazar günü saat 10 da Sultan
ahmet Akbıyık cami meydanın-
da attırmak usulile satılacağın
dan almak istiyenlerin mahallin
de hazır bulunacak Memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

(276 - 98) 

hasebile gıyap karannın ken~ 
ne tebliği kabil olmadığın ;Jı" 
mahkemece gıyap karannın ~ı. 
nen tebliğine ve mahkeuıeY 
1-7-930 salı gününe talikına 1"' 
rar verilmiş ve bu baptaki t' 
yap karanda mahkeme di'f,I' 
hanesine talik edilmiş olnı•~ 
hukuk usulü mahkemeleri ~~o:, 
nunun tebligat faslı mucıbıo 
ilanen tebliğ olunur. _....ııııııl 

Şehremaneti ilanları 
Şehremanetinden: 927 senesinde 3 ve 6 misil itibarile talf" 

zifat vergisi ve tenviriye resminden fazla alınan miktard'° 
müstecirler tarafından verilip Emanet hesabında mukayyet bulll" 
nan mebaliğ' reddedileceğinden alakadarlarının mensup oldu1'" 
lan belediye dairelerine acilen müracaatlan ~ 

Beyoğlunda Hava sokağında Şanuvar dans salonunun daııf 
resminden borcu olan yüz altmış sekiz lirayı vermediğindeJS 
haczedilen büyük üç taban halısı 5-6. 930 perşembe günll SaJI" 
dal bedesteninda satılacağı ilan olunur. ~ 

Fatih dairesinden: Haraççı Kara Mehmet mahallesinin fenel' 
caddesinde 1 eski 3 yeni numaralı dükkanın enkazı açık nıD_ı•~ 
yede ile satılacaktır. Taliplerin 28 haziran 930 cumartesi gUO 
saat on beşte Encümene gelmeleri ilan olunur. ~ 

Afyon vilayetinden: d• 
Afyon vilayetinin Konya - Bolvadin Dinar - Şuhut yollat111 

,. 

yapılacak olan 11192 lira bedeli keşifli 9 adet tamiratı nıüte~~· 
diye barakası inşaatı 21-6-930 tarihinde saat on beşte ihale e 
mek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. k fi 

1 - Ehliyet vesikası olmak veya kaydettirmek için ınUna ·ki" 
şeraiti umumiyesinin birinci ve ikinci maddesinde yazılı ve5•di•• 
münakasa gününden laakal sekiz gün evvel vilayet başınübeD 
liğine tevdii. fİ" 

2 - Münakasa tafsilatile şartnameler sureti musaddakaiarı 
layet Nafia dairesinden alına bileceği. . k 0o• 

3 - Münakasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ıhale t~lif 
nile şartnameler ve teferruatı dairesinde hazırlayacakları t 0ıı 
mektuplarını 21-6-930 tarihine rasgelen cumartesi günü saa 
beşten evvel vilayet encümenı nyasetine vermeleri ilin oluout· 
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0 Bulmacao 1 Çocuk Sayıfaları 1 
Takdir varakası kazanan 

okuyucularımızın isimleri 
KOnya 

2~1 - ı.;se a1t1ıf 2 şube A 177 

H. Faik R. 
~.52 San ·at111r mckte1'i idare me· 

murlınndan i\lehmec f.f endı oğlu Ahmet 
Şi.ıkru B. 

253 - t\17. mual'lm mektebinden 
i51 Mcl:lhıtt Rı11 1 l· 

\/ilAyetler 
254 - Edirne ~a!ıabetnn pıp mı· 

hailesi r\ıı. 19 da Adalet li 
2:55 - Çanakkale. A\·ulm Osman 

be\· J lant" inde !'\Rcİ H. 
• 25b - J\ıltıh~a beledı) c sıhhat me· 

muru Bekir Efendi !\lıhdumu izzet 
Bel.ır B. . 

257 - l\ücııhy:ı Gat.i l\:cmıl ılk 
mektebi ikınci sınıftın 1 1 O Burhan B. 

258 Kütahu Gaıf Kemal ilk 
mektebi ikıııci ~ınıftan l 09 :uleyman A. 

259 - l\utah)a orta mektep sınıf 
2 den ;ı:J Lütfh·e l l. 

260 - Bozuyuk taraHı c:ıddc,indc 
ektar Ali ~:fendi zade O man Zeki H. 

261 Bozu\ uk carıL:kı cadde inde 
helvacı 1'ahir Efendi mahdumu Yahra 8. 

2t>2 - l:rfa \•atın mektebi sınıf 5 ten 
121 i\1el4hat 11. 

Pivanko n1üdürlüğüden: 
lki milyon beyanname tabet• 

tirileceğinden tab'a talip olanlann 
pey akçeleri ile birlikte 4-6-930 
çartamba gUnil saat 15 le Tayya
re mübayaat komisyonuna mü
racaatları. 

-Zıyl-Mut ctızdanımı zayi etti
iimden y•iaini alacatı•· Enel• 
kİllin hlkmD kalmamıfbr. 
Yeni bahçe Ktdp Muılihiddın mueuini 

l lasın Fehmi 

263 - Antalva Domlupınar mek· 
cebi sınıf 4 ten doktor Vatfi bey keri· 
mesi lfandın Ya fı H. 

'.'.!64 E~ld;öehir şimendifer ııile 
mekteri ~ınıf 4 ten 169 ~ungur R. 

2h.'i - Ecldşehlr i~tuyon telgraf 
baş memuru zı,·a bey 1<ızı f\1\'1 Zi,·a H. 

%6 - E•kişehlr Hi •rba~ı Dereso· 
kak ~o. 2 de Halit 8. 

~6;- - Çanakktle: l >rta mektcpı en 
OJ ~edufer H 

268 Çanakkale Orta mektepten 
\li Ri7.a il 

169 Çanakkale: Oru rnektepten 
Ihsan H. ı)glıı Rifıt H. 

270 ~om~ .\lcıncaş ıllc mektepten 
220 Sezahat Faik 1 f. 

271 Zonguldak; A Hıkat Te\fik 
B. o,ıtlu ruat R. 

27 2 Gemlik kazası . ultıni"e kı· 
ri\ esinden ~alıh o~lu ılih .B. 

27J -- Kı, eri eC7.1\'1 ba' tam·e de
po mlidilril hin batı en et B. mahı4umu 
~ıınık Kemal R. 

274 - Hendek kı~makımı Alp R. 
mahdumu Çe' ik B. 

~:-5 - Ilgın Şehir , 11 , a ılk mekcehi 
sınıf 5 den 195 ~cbahat 1 I, 

276 - Afron: l ~zun çarfıdl Berber 
Alı Osmıın )Anında Bekir R. 

27- - Af) on Colenek han Cı\'arın· 
da kebapçı &kir . ·ıtkı R. 

2:-s - Çorlu: ilk melıaep talebuin· 
den 6 Ll' iye Siıle) man H. 

279 - Çorlu ilk mel.tep dordüncü 
~ınıftan ~1elıha Ômer H 

280 - Çorlu: .\lal müdür• torunu 
Hından H. 

281 - ~Judanyaı andı• emini 
Musıafı Ef. mahdumu Fehmi B. 

Kitap mı 
Kumbaramı? 

Ziraat BankasYna yeni ge1en cepte 

taşınahilir gayet zarif kitap şek

lindeki kuınharalardan alarak ta

sarruf edeceğiniz paraların karlı 
fa iz ve ikra n1ivelcrinden istifade 

.,! 

ediniz. 

ZiRAAT BANKRSI ŞUBe't: Brhqekrpt 
D6rduncü Vakıf Han birinci kapı 

Maarif Vekaletinden: 
An1u,rada Gazi terbiye ~nstitilıine iliveten yıptuılacık jimna• 

tik salonu binaaı intaah 27 mayıı 930 tırihinden 16 haziran 930 
tarihine kadar 20 glln mftddetle ve kapalı zarf uıulile mUnıkaaa
ya konmuıtur. 

Talipler mllnakasa ve fenni şartnamelerle plln ve proje e•
rakını her gün 3ylcden sonra ehliyeti fenniye vesikalannı ibraz 
etmek ıartile Maarif Vekil eti 1 '1faat daıreıinden tedarik edebilirler. 

lhıle Maarif VekAleti lnıaıat komisyonu tarafından yıpılıca
Aından talipler;n ihale tarihi olan 16 haziran 930 paıarteıt g&nil 
saat 15 te yOıde yedi buçuk teminat akçalarile teklif mektuplan
nı rnezlc6r komisyona tevdi etmeleri il•n olunur. 

~c.w,,sc--:::1~c--::J~c:-.:1c--::1~c~:::.1 .. al!l:::sııı• .. 
Profesör Doktor 

M. Lutfl 
Gulhane ve Cerrahpaşa ha t.ıııeleri 

Maraıı tşerlh muallıml 
11..------.ı~ KAPPEL 

t!J tamamıle tekemmül efmi~ 
Dahili " lataal IMul.ı-ı c;:..a •• p...,._ 

............... _,..oı ..... ,-oı .. 
ş.a.enı1 Selıalr N. 7u lr.W ...-. .. r. 

Telefon: lst. 22j6 
, ... _s ___ e_y_r_is ..... e_ı_a_i_n __ ,I f, • ..! ~!:... ... .: !! :.ı.~.~ !: •o<dh 

Mtrktz acenteli: Gılıta Kôprü batındı ,,.,. ettltı makin• KAPPELdır Hafif. metin •e zari llii;;;L1i;=mt 
Re\'oğlu 2362. ~uhe acentesi · Mıh· 

~
a Her ciheti teahhüt olunw ve t•k•ftJe aatıhr 

TGrkiye yerine umumi acentesi 
p•m•u•d-iy•e•H-an•ı•a•ltı•n•dı_h•ta•n•bu•l•2•7•4•Ô-ll y Ştnorkyan. Jltanbul Sadaluye · han 31.33. Tel S Zil& 

D CQlidc-J~:tSa~8QeC:C~t.!*!APCfliiiiilı. Devlet Demiryolları ilanları ı Ldanya ~astuı 
Cuma, Pazar, Salı, Çartam-

lc l.r••eta hariç olmak Oıere 29 kilometrelik yol malzemeaioin ha gOnleri idare rıhtımından 
•palı Z.rfla mlinakua11 14 temmuz paurtelİ pli 1&at 16 da 9 da kalkar. 

Aıtql ~•da Devlet demiryollan idaresinde yapılacaktır. . 
ttırak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temınatla- ·11.bzan lkılCİ PO&la~ı 

~ •Yni r&nde uat lS,30 kadar münakua komisyonuna vermeleri (ANKARA) •apuru 
ltldır. 5 Haziran Pertembe akıa1111 

11 .. _MllnaJuaıa tarlnamele~ SO lira m~~ıbılinde Ankarada ve Hay- Galata nhbmmdan hareketle 
-ı-ı>•tada idare vemelennden alınabılır. Zo11pldak, lnebolu, Sinop, 

B·ı Jf. Jf. Jf. hl k ı rf1 Samıun, Ünye, Fatsa, Ordu, ı ecik depoaunda k6mllr tahmil ve ta iyeainin apa ıza a 
"-•a '- 16 •n d A k d D GirelOD, TrabJOfl, Rize, Ho· it •" .... • 16-6-30 pazartesi rUnO 11at ,,., a n ara a eY· 

t Deaairyollan idaresinde yapılacaktır. paJa rtdecelr •e Pııar 
1-• kk t t · ti iskelesile Rıze, Sil1111ene, Of, lftirak edeceklerin teklif mektuplannı ve muva • emına a-

Pibı k · ki i ı·a.:. Trabzon, Polathane, C6rele ta.._ •Yni ıtmde aaat 16 ya kadar mllnakasa omısyonu t P ...... e 
~eleri llzımdır. Gireaon, Ordu, Fatıa, Sam· 
i l' •lipler münakaıa ıartaamelerini bir lira mukabilinde idare- ıun, Sinop • 1neboluya utrı· 

dtt' ıo Ankara ve Haydarpaıa veznelerinden ve Bilecik istasyon mü- yarak gelecektir. 
~iGnden tedarik edebilirler. lll--~l-z1t-.r-sUr"""' .• -,-~-8S_f_U_I ---1 

Türkiye Madenciler birliQinden: ( cüLCEMAL ) •apunı 6 
dt ttuıranın on beşinci paıar gunU Hat onda umumi jçtimaım1z akt olunacağın- Haziran Cuma 14,30 da Galata 

;.:;~mbi 
01
m
0

nemzk
1

a
11

rd"a rıbci.'.ılm01uumnuı~. lı.:fencilcr ve nııden tilc.:ara:unın hcanbul Tıcıret nhtımından hareketle Cumar-
---= • tesi sabahı lımire gidecek ve 

a K ft O ı K l J i 1 K f l f Ol f 1 i n Of Ki a ==~~etıe14':'.ı.'!:e.ı 11~~:~~ 
lokanlo finzina 11 • Bile ~ons salonu a ~;:;;~:u·d:.nıa::~=~ 

Salonumuz ıerek mefrupt ve ıerekıe bilumum mq- 1------d--.t-.b ____ .. 
rubatın nisbet kabul etmiyecek derecede fiatlarının ehven 12 Haziran an 1 1 •ren tat-
olaaaaı itibarile yeıAne bir Ttırk müe111ıt1ldir. bfk olunacak Adalar ve Ya· 

Etrafı erbaası açık , miıli olmıyan fOıel , 1e•imli lova battı yıı tarifesi lakele· 
1'1armaraya nazır ruhu sıkmaz •e bil- lerde ilin edilmittir. 

baııa nete lezizdir. Her gün fevkalade zengin olan Bin adet boya fıçısının be-
lbüzik Hüseyin Kaymof Bey idare- her numarası dokuz bupık 
•inde 18 den 23 ve Cuma günleri de 2 • 1 kadar devam kuruıta talibi uhdesinde olup 
eder. • tenziJle vermek iıtiyenlerin Salonumuzda Perşembe ve Cumadan madı günlerde cvlenrne, 
nişanlanma hususf mtrasim ve Zİ\'afetler içfn gerek kirnı \e 7 Haıiran 930 Cumarteai ıü-
ltrckse bu' gibi işler her tü hi teahhOdata cirişılir. nil 11at 16 da Levazım mü-a a MtldlJriyet a dUrlUğüne gelmeleri. 

Ebedi tehdit / 
Slvrlalnekler kuvvetlerlnlzl tüketlrl•r 
ve slnirferlnlzl 8'•vşetlrler. MMal ve 
zevlc eaatıerlnlıln lntıumını bozar. 
lar. Dalma muz·ıç ve ekseriya tehll· 
ket• olan bu haşarata tahammül ecu. 
llrmı? Onları Flit fle öldurün'ü~ 
Fllt elnek, •lvrl' a1n8"<, pire. sOv•, ka. 
rınca. hamam böcekleri ve taht. ku
_ru lara . öldürur ve yumurtalarını imha 
eder. ,.ehllketılzdlr. IYt'lyen leke Y•ı>
maz. Flit ı ha.f•rat öldurucU •alr ma
yllerlft karı,tırmayını7.. Sarı teneke.re 
11fyah ku,ağa dikkat ediniz 

Jlaha '"5Qbulı flJürlJt - -
Umu1111 Depoıu :J. BERT vt ŞOREKAsl fı&allbul • Galala VıJ'tda tta. 



CueteJe [Cncer!lecck ~cktı pların üzerine Jclare içinse ( İdare) yazıya 
~ ait se (Yazı) l~areti kont.imalıdır. 1 
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MATBAA VE İDAREHANE.; u 
Kff yURD • 

fSTAflı"BUL. Bıı.bıall, An\:ara caddesinde • V .A 6 I 
ta ktıııısıı : ' 

1 T•!. 1970 (ld•,.)1971 oYm)l'l02 (Kl<>p• Tol .. •1 ' Vok•< '°' ":,J 

1 Defterdarlık 
2 

ilanları 1 
~ ', • • ı , ' ' r ~' ~ • 1 :~ ~. 'r. "'· .ı • , 

-v AKITtll 1 Küçük nanlafl 
.. 4 

Silivri mal müdürlü(Jünden: 
Silivride Fatih camii sokağmda 28 numarada firari Avram 

Fırangodan metriik 300 lira bedeli muhammineli iki kat iki odalı 
hane-yine mahalleden soğuk kuyuda 23 No tenekeci Mişondan 
metruk iki kat iki odalı 150 lira muhammeneli hane - mevkii mez
kiirda 20 No Avram Başayadan metruk 100 lira muhammeneli iki 
odalı iki kat hane - mevkii mez.kürda 24 No İsak Taciden metruk 
100 lira kıymetli iki kat iki odalı hane - Piri Paşa mahallesinde 
yemenicilerde 40 No Mişolu Avram Sarikodan metruk 250 lira 
kıymetli bir bap dükkin - Musevi mahallesinde 40 No Y asef oğlu 
Bohurbitondan metruk iki odalı 100 lira kıymetli hane - Ali bey 
mahallesinde 11 No Avram Frangodan metruk 500 lira kıymetli 
dükkan - Musevi mahaJlesinden Davit Baliden metruk harap 
mağazaya 150 lira kıymet takdir ve Hacı pervanede 30 No 
Samoil Lüviden metruk 900 lira kıymetli dükkan · Kapan önünde 
15 No Avram Fıranğodan metruk 900 lira kıymetli maa depo 
dükkan • Musevi mahallasinde Asma meydanında 6 No Dudakman 
oğlu lsak Barukastan metruk 50 lira kıymetli bir odah hane -
Ayni mevkide 11 No Nesim T aciden metruk iki odalı 100 lira kiy
metli hane - Hacı pervane kısaköprüde 50 No Hacı Mikailden 
metruk 1000 lira kıymetli dükkan • Alibey mahallesinde kapan 
önünde 10 No Avram oğlu Azradan metruk 200 lira kıymetli dük
kan - Alibey mahallesinde 2 No Avram Fırankodan metruk 200 
lira kıymetli anbar - Alibey mahallesinde Asim çavuş sokağında 
Leondan metruk 30 lira kıymetli hane arsası 661 numaralı kanun 
mucibince temliken sablması mukarrerdir: müzayede 24-5-930 
cumartesinden betle 20 gün müddetle devam edecek müzayede ye 

girmek için yüzde 7 buçuk dipozito itası ve hini thalede 15 e 
iblağı takarrur edecek bedel defaten tediye olunmak ve 1000 
lirayı tecavüz edenler hazineden istizan olunmak ve bilumum masa
rif müşteriye ait olmak meşruttur müzayedenin nihayeti olan hazi
r .mm 12 inci perşembe günü vasati saat dörtte ihalei katiyeleri 
icra kılmacağından taliplerin Silivri mal müdüriyetinde müteşekkil 
s ıtış komisyonuna müra·caatlan ilan olunur. 

Silivri malmüdürlügünden: 
Silivride musevi mahallesinde kırkalede 65 No iki odalı 150 

lira kıymetli hane mahallei mezkurede çeşme sokağında 12-65 No 
iki odalı 250 lira kiymetli hane yine mahalleden asma sokağmda 
3 No 250 lira hane fatih mahallesinde Yoğurthane sokağında 27 
No 250 lira kiymetli hanenin müşterisi ipotek muamelesini yapma• 
dığır.dan taahhüdünden nükül etmiş addile 24-5-930 tarihinden itiba
ren yeniden müzayedeye vazolunmuştur haziranın 12 inci perşem· 
günü vasti vasati saat dörde kadar devam edecek yirmi 
gün zarfında müracaat edecek taliplerin yüzde yedibuçuk pey ak
çelerile müracaatları ve takarrür edecek bedelin defaten hini iha
led~ verilmesi vuku bulacak masarifin tamamen müşteriye ait ola
cağı cümlei şeraitten olduğu ilan ve Sılivri malmüdürlüğüne mü
racaatları beyan olunur. 

Silivri malmüdüriyetinden: 
Silivride firari Yunanlı lstamoliden metruk hazineye müntekil 

Ihlamurdan mamul otuz lira kıymetinde aynalı bir dolap kezalik 
Ihlamurdan mamul üzeri mermerli yirmi lira kıymetli aynalı bir 
Konsol Ihlan:ur altı gözlü beş lira kıymetli bir dolap beyaz boyalı 
iki lira kıymetli demir karyola iki gözlü üzeri taşlı iki lira kıyme
tli bir komidon liç gözlü üzeri taşlı sekiz lira kıymetinde bir lo
ma 10 lira kıymetli bir elbise dolabı iki gözlü cımakan 8 lira 
kıymetinde dolap 8 lira kıymetinde aynalı masa beheri 10 lira 
kıymetinde üçü kırık ikisi sağlam beş adet kadife koltuk 25 ku
ruş kıymetli kırık kadife koltuk 5o kuruş kıymetli kadife kanepe 
siyah mUdevver mermer 8 lira kıymetinde masa üzeri muşambalı 
3 adet bir buçuk lira kıymetli sandalye - bir lira kıymetli tahta 
yemek masası - beş lira kıymetli arkalıklı dallı kadifeden kanape 
sekiz lira kıymetli ceviz ayna - dört lira kıymetli dört gözlü kon
sol - on lira kıymetli maa tahta çini soba - 12 lira kıymetinde 
iki adet camlı dolap-bir lira kıymetinde camı kınk siyah müdev
ver dolap - bir lira kıymetli siyah uzun dolap - üç lira kıymetli 
üzeri yeşil örtülü beş gözlü yazı masası - sekiz lira kı~·metli 
camlı dolap - bir buçuk lira kıymetli iki gözlü siyah mua- iki lira 
kıymetli üzeri mermer masa 661 numaralı kanun ahkamma tevfi
kan 20 gün müddetle müzayedeye vazolunmuştur. Mezkur eşyaya 
ayrı ayrı pey koymak istiyenler bidayeti müzayede olan 24-5-930 
tarihine müsadif cumartesinden itibaren yüzde 7,5 pey akçalarile 
Silivri malmüdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat
tan ilan olunur: 

U sküdar mal müdürlüğünden: 
Sablık dükkan hissesi: Numarası 1 Y ogurtçu çeşmesi sokağı 

Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir haladır. Tahmin 
olunan (1800) Hra. 

Satılık dükkan hissesi: Numarası 3 Yogurtçu çesmesi sokağı 
Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir haladır. Taha.in 
edilen (1150) lin. 

Satahk pastacı furunu nısıf hissesi: Numarası 5 Y ogurtçu çeş
mesi sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir 
haladır, Tahmin edilen (1250) lira. 

Sahhk dükkan nısıf hissesi: Numarası 7 Yogurtcu çeşmesi 
sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir haladır. 
Tahmin edilen (1000) lira. 

Sabhk dükkan nısıf hissesi: Numarası 9 Y ogurtçu çeşmesi 
sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir haladır. 
Tahmin edilen (875) lira. 

Satılık dükkan nısıf hissesi: Numarası 11 Y ogurtçu çeşmesi 
sokağı Caferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir haladır. 
Tahmin edilen (875) lira. 

Satılık dükkan nısıf hissesi: Numarası: 99 Moda caddesi Cafer
ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir halidır. Tahmin edilen 
(1000) lira. 

Sablık dlikkan nısıf hissesi: Numarası 101 Moda caddesi Ca
ferağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutfaktır. Tahmin 
edilen (1250) lira. 

Satılık dükkan nısıf hissesi: Numara 103 Moda caddesi C;ıfer

ağa mahallesi Kadıköy fevkinde bir oda bir mutfakbr. Tahmin 
edilen (1250) lira kıymet defaten verilecektir. Müzayedeye iştirak 
edeceklerden muhammen kıymetler üzerinden °lo 7 buçuk pey 
akçesi alınacakbr. Satış muamelesi 12-6-930 perşenbe günü saat 
15 te Üsküdar Mal müdürlüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktır. (R.) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Satdık ev: No. 15 Muradiye sokağı ( Büyükada Nizam cadde

sinin yakınındadır ) Meşrutiyet mahallesi: alt kat: mermer döşemeli 
taşlık 4 oda 2 inci kat: 6 oda 1 koridor 1 hali aynı sakaf altında 
bir katb :ı. oda vasi bahçe 2 tane muntazam sarnıç taştan bahçe 
duvarı evin ön tarafı şimale nazırdır arka tarafı çamlıktır ahşap olarak 
30 sene evvel yapılmışbr. 1878 metre murabbaı yerdir. Tahmin 
edilen kıymeti dört senede dört taksitle verilmek şartile 7945 
liradır birinci taksit ihaleyi müteakip alınacakbr. Satış muamelesi 
15 - 6 - 930 Pazar günü saat 13 buçukta Adalar Malmüdürlüğünde 
pazarlık suretile yapılacakbr. 

Adalar Mal müdürlüğünden: 
Satılık ev 

38 n. Nizam caddesi Büyükada : 4 oda, 1 sofa 1 mutbak, ku
yu bina ahşaptır ve Nizam caddesi üzerindedir. Satış muamelesi 
10-6-930 salı günü saat 15 te Adalar İdare heyetinde yapılacaktır. 

Memur alınıyor 
lstanbul vilayeti defterdarlığından: 
lstanbulda Maliye Vekaleti celilesi Saraybumu Kırtasiye depo 

ve anhan için yüz lira ücreti şehriye ile bilmüsabaka iki memur 
alınacaktır. 

Taliplerin imtihan şartlannı öğrenmek ve kayıtları icra edilmek 
üzere nüfus teskerelerile askerlik vesikalarını ve vesaiki sairele
rini haziranın on birinci çarşamba günü saat on altıya kadar 
Defterdarlığa ibraz etmeleri ve· şehri halin on ikinci perşembe 
günü sabahı saat dokuz buçukta Defterdarlıkta ispatı vücut 
eyleme,leri. 

• Filoryada denizden dolm:t ve Karitarya köylülerinin fuzulen 
tahb işgallerinde bulunan kumsal mahalli bir sene müddetle icara 
verilecektir. 

2 taksitte 1 taksit ibalei miiteakip 2 inci taksit ağustos 930 
nihayetinde, muhammen bedeli icarı 300 liradır. icar muamelesi 
16 haziran 930 tarihinde Bakırköy Malmüdürlüğünde yapı-

lacaktır. (M.) 
• Filoryada denizden dolma ve Talat Beyin fuzulen tahtı 

işgalinde bulunan kumsal mahalli bir sene miiddetle icara 
verilecektir. 

Muhammen senevi bedeli icarı 500 liradır; 2 taksitte 1 taksit 
ihaleyi müteakip 2 inci taksit ağustos 930 nihayetinde, icar mua
melesi 16 haziran 930 tarihinde Bakırköy Malmüdurlüğünde 
yapılacaktır. (M.) . 

ll- Filoryada denizden dolma Murat Beyin fuzulen tahb işga
linde bulunan kumscJ mahal bir sene müddetle icara verilecektir. 

Muhammen senevi bedeli icarı 700 liradır. 2 taksitte 1 taksit 
ihaleyi müteakip 2 inci taksit ağustos 930 nihayetinde, icar muamelesi 
16 haziran 930 tarihinde Bakırköy Malmüdüriyetinde yapılacaktır (M.) 

lnılôk ue IYtanı ~an~ası istan~uı ~u~esin~en 
Esas No. 
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Kiralık depo 
mevkii muhammen icarı 

Hocapaşa Hobyar mahallesi Aşir Efendi 1000 lira 
kütüpanesi sokağı postane arkası atik 
Eminönü sulh mahkemesi binas: 

Balada muharrer depo bilmiizayede kiraya verileceğinden talip
lerin ihaleye müsadif 12-6-930 perşembe saat 16 da şubemize 
müracaatları. 

1---mı~ H ... s&ıı neırol111 11t ••'' 

fı •••• , 
: ........ Tarı e• JO : 
: ı Defalık tul'll$ §IJ : . ~ , 
• .. • • 6~ , . , 
: ,, • .. tJ : . ~ ' ."r , ,, 1 

: ihtlvaç kalm1JJ'ITt-) "" ! 
: cava kadar (azam'. 1vv • 
: 1 O defa) ilAn edil .. } : 
: mek uzere maJtJıı. . .ı~; 
• ..ı.ııı .... -• 
: Abonelerimizin her Uç a1ıoe : 

: bir defası meccanen! ı1cı~ : 
• raıl• · ı • 4 ~atırı geçen !IAnlann t 
• için !5 er kuruş za.mmolunur. •'' • • •• .......... ••••••••• 1 ~ 
Kiralık - Sa~J 

k•lı 
Satılık - '"Everneır,, rn" bJrıır, 

sistem bir Amerikan bavulu "-e ta 'I 
haporlörü Btanpunset ehven fia!;,i' 

u~ .. Bahçekapı Anadolu ban J 
muracaat ~ 

Muhtelif 
Matmazel Anjel - ~eri' 

enjeksiyon mütehassısı. Tak~tll ./ 
Fınn sokak No. 10 ~t 

Yazı makinesi 1' ~; 
Remington markalı n;:::~ ~ 

~ııID~i~ıiOOıOOı~ıl~iiınliiiİj' 
Dr. A. Kut.i6; 
Muayenı!hane ve tedu·ıı ;JF, 

laboratuvarı. Karaköy Topçul~ 
- '( 

Satılık hurda del111 

Beşiktaşta Akaretlerde , 
numaralı dükkanda me\lcd't 
minen 7000 kilo hurd• ~ 
11 haziran 930 tarihiıı~~~ 
müzayede sablacağındit 1.: 
olanların pey akçesini ~~ 
hiben yevmi mezkiirda ;rA 
üçe kadar mahalli ııı ~ 
54 numarada mütevelli ~ 
kamlığma ve yevmi ıııi,ol ~ 
on beşine kadar da lstaJl /, 
kaf müdüriyetinde ida~ ~r 
~inemüra~( 

Ademi iktidS 
. . e 

Bel~ gevşekliğ•fl J 
. ~ 

karşı en müessir dava Servoııt ·&e 
dır. Deposu; İstanbulcla SirJ<eCI,., 1 

Riza merkez eczanesidir. Taş~~ 
kuruşa posta ile gönderilir. lz~~ 
pazanndaki T rabzonda Yeni 1' /. 

nelerinde bulunur. __....-:1 ~ 11~ 
k ~ı . e Adliye ve a etı . 

zını müdürlüğünde~ 
Adliye ~ekiletinden # 

hademelerile müvezzilet' /, 
yirmi yedi takım yerli k~,e 
dan « kahve rengi » el~ 
yirmi yedi çift yerli ııı• :,l 
imal ve mübayaa e~i~ec ,,,t,ti 
talip olanların şeraıti 8~~ 
ve nümunelerile teklif 'i:tıi 
larını vermek üzere ;( 
Adliye levazım müıııeYf };7 
10 Haziran 930 tarihine 
müracaatları ilan olunur·~ 
-- • 1929 senesind~ 4 A~J 

iST ANBUL Lll\f ~ ~ 
·ık dcfll ı." 

Türkçe ve Fransızca 1 l olr . .t 
.. keınıııe ııll' 

rak nec;redilıııiş en mu ,·sr ~ 
' .. ccata.. ır 

tatistiktir. lktısatçılara. cu Jst•11 ~ 
culara ve herkese la~~~~jt:ıPçıl~ 
Liman şirketinde ve hu) 

bulunmaktadır. 


