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v 
30 milyon isterlin 

Ankaradaki temaslardan 
sızan bir haber 

MerkezCümhu- Onikide biri ka 
riyet bankası 

Sermayeye iştirak şe
killeri tetkik olunuyor 
Ankara merkez Cümburiyet ban· 

Qsmanlı devri borçlarının gelecek taksitlerine memleket~ kası namı altında tesisi tasaTvur 
tahammül edılmez bir yük olmıyacak bir tesviye sureta olunanDevJet banka:nna ait projenin 

düşünmek üzre alacaklılar namına Ankarada bazı görüşmeler, ko- kurulan bir komsiyon tarafından 
tıutmalar olduğu yazılmıştı. . . tetkik edildiğini biliyoruz. 

Dün ahvalden anlayan ve Ankaradan yem gelen bır zattan Son aldığımız haberler bu 
aldığımız malümata göre Ankarada istedikleri tetkiki yapıp giden k k 

tet i lerin esas üzerinde değil, •ckiJierin 30miJyon fngiliz liralık bir ikraz istikra tasvvuru ile ayni_- b k 
d k an anın sermayesine Türkiyede 1 ları hakkında kuvvetli bır rivayet mevcuttur. nasıl iştirak edilebileceğini gös-

Bu rivayetlere30 milyonun 20 milyonunu eski borçlara mahsup d 
t ·k d· ren ma de üzerindedir. 

e tnck, üstünü, yarı yarıya, Türk parasının istikrarile ı tısa ı Tetkikler ilerlemektedir • Her 
Ptoa.amın tatbikine tahsis etmek gibi bazı sözler de karışıyorsa da b ld b 
h 

0

• a e anği bankanın tesiıi akiki vaziyet vekillerin mec is erile temasından so.nra anlaş.ılabilir. b 
d k b ir olmuşiş gibi görülüyor. Rwayetin bu şekli bir yeni istikraz olmaktan zıya e es ı orç-

lıtrın bir milddet tecili, devlet bankasına da sermaye i ivesi mahi-
1 

'Yt.tinde olduğu için bu rivayetin tahakkuku idarede kendi yağı-
1 

1 

lnıtla kavrulmak esasınm mahfuz kalmasına bakıJarak, pek de 1 1 
'tıak . görülmüyor. 1 \ 

Eski bir kavganın neticesi 

Kin ve cinayet ! 
Para ile tutulmuş üc kişi iki kardeşi 

. vurup öldürdüler 

1 

1 

Cennet 
Fedayileri 
Yaza,, Ömer Rıza 

Nisanın İptidasından itibaren 
tefrika edeceğim ız bu tarihi 
ve fevkalade heyecanlı eser 
şimdiye kadar ihmal olunan 
ve layikile tetkik olunmıyan 
iç yüıü anlaş. tJtyan, esrarı 
meydana vurulmıyan şark 
gizli cemiyetlerinın bütün 
sergüzeştlerini, en cazip şe· 
kilde izah etınekte ve Türk 
milletinin bu cemiyetlere 
karşı aldığı vaziyeti tahlil 

ve tavzih etmektedir. 

Sadullah B. 
Seyrisefain U. Mudnrü Sadul

lah Beyin Nafiada mühim bir 
mevkie tayin edileceği, münhal 

ı meb'usluklardan birine namzet 
gösterilmesinin muhtemel olduğu 
söylenmektedir. Cinavete Mhne olan yer 

~ün sabah ••at altıda Yemiıte kişinin ııkbğı kurşunla derhal liyen polis vak'a mahJJine gelmİf 
ıe ze halinde çok feci şekilde ölmüştür. Mütecaviz F ettab, isede mütecavizler poliain Ozerine 
bir cinayet yapılrn11, iki arnavut Hasan, Kabı:i . ailih seslerine hücum etmişler Ye hasıl alan 
renci öldürülmüştür. koşan Selamı ıle Abdüle de kargaşalık esnasında kaçlDlflar-

Bundan iki ay evvel Gülh ikişer tabanca ile ateş etmişler, d' S l . d akl d di C 
h ' ane S JA • b · d al tr. c imı e D e i 'ği er-aatan · da b h c amı eş yenn en yar anmış, 
ed es~ ~anın a .ç•vanlık Abdili ayağı kayarak yere rahpaşa hutanesinde ölmilftilr. 

en Raıf aga sebze halı Yanın- düştüğü için kurşunlar isabet Adliye ve polis tahkikata haı
Jaki bir kahvede Arnavut Rı%a etmemiştir. lamışbr. Katiller henüz yakalan-
\tc kardeşi Selimi ile iskambil Bu ıırada civarda nöbatbek- mamlfbr. 
0 Ynarken aralarıoda bir kavga ------......... -41_._. _____ _ 
Ç•krnış, iki kardeş birer buyuk Mıntake spor heyetinin dünkü içtimaı 8~~a ile Raif ağayı fena halde 
~0Rınüşlerdir. Raif ağa bir ay 

adar hastanede yatmııtır. Bu 
a;ada Raif ağa kendisine dayak 

t' anlardan intikam almağa ab-
ttıniı ld • . . }' , ve 2engin o ugu ıçın 
~nında ça 'ışan Arnavut Fettah, 
I> asan ve Sabriye bayii miktar 
'ttı a.ra. Vel'miştir. Bu üç adam 
t._bvcut silahlarına ilaveten birer 

;nca daha almıılar. 
k •za, Selami ve diğer 
b a.rdeşler, Abdü1 ile CeJilı taki· 

e ba ı D .. f amışlardır. 

t• ort kardeş kendilerinin bir 
"Cay .. 

tah .uze maruz kalacaklarıoı 
ai(i~ın ettiklerinden onlar da 
~ anmışlardır. Dün sabah 

•za b ı· d htk a ın ışansında para sa-
""•• en ansızın tecavüze uğra

"" arkadan beynine iki 

• 

Dün İstanbul mıntaka heyeti ve kulüp murahhasları içtima 
r~k ban mukarrerat ittihaz etmişlerdir. Heyet bu arada mar .. 
30 u~cu pazar günil akıamı mıotaka menfaatine T epebqı tiyatro
sunda bir müsamere verilmesini de brarlattırmıştır. 

22 kilo ağırlığındaki Simon efendi, 
270 kiloluk matmazeli ziyaret et i 

Hararetli bir ahpaplık sahnesi 

İstanbnlun en küçük cüsseli 1 bmitte doğan, Oror idadisinde 
adamı olan Simon Efendi dos· okuduktan sonra muhtelif sa-
tumuz diln bizi ziyarete gelmişti. [ Alt wafı 2 inci sayıfamızda j 

Anketimiz 
Her erkege nazaran kadın nedir? 

Şe/ı:ip B. A.hid:n LJOtkr B. Peyami Sefa B 

Darülfünun ruhiyat müderrisi Ve bana göre, zaman zaman, 
T okadi zade Şekip Bey dıyor ki: bütün bunlardan birer tanesidir. 
_ Bence kadın daha olr.:ıamış _. 

bir erkektir· Güzellik müsabakaları müta-
» hassısı, Türkıyenin "Dö VaJefi" 

" 9 uncu hariciye koğuşu,, ile Abidin Daver beyin anketimiz 
edebiyatımızın en samimi ve mevzuu ile olan ~iddetli alaka· 
kendisinin en iyi eserini .vermiş sını herkes lastik eder. Ma um 
olan Peyami Sefa-bu ebedi septik 

sualime cevabını bizzat yazı 
makineside yazıp verdi. İşte: 

-Yemiştir. 
Hizmetcı dir. 

Ruh arkadaşıdır. 
Hayat arkadaşıdır. 
Mankendir. 

ya: 
" Haberi çocuktan aJ ,, derler. 
Vakıa "Hem nalına, hem mıhı
na,, muharriri bu hususta hiç de 
çocuk değil, hatta bunun aksi 
ise de, hangimiz kadının karşı
sında çocuklaşmıyoruz 

Sual, Abidin Daver Beyi gtil-
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Un i~i~e ~iri ~a~ar VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri Misafirırnız 
[ Uat tarafı 1 inci sayı( amıuiadır ] 

halarda çalışan, bilhassa met· 
rutiyetin i ıinından sonra Şevki, 
Benliyan, Hasan truplannda ye 
diğer bazı tiyatrolarda senele'ce 
komedilerde rol alan Simon 
Efendi Şimdi otuz ıekiz yatında 
dır. Boyu ancak bir metro, ıik
leti yirmi iki kilodur. 

Simon efendi, tehrimize gel
diğini yazdığımız 270 kilo atır
lığındaki Alman matmazeli >.a
na Rozayı ziyaret etmiştir. 

270 kiloluk kadınla 22 kiloluk 
erkeğin tellkisi pek sam.imi ol
muı, matmazel Anna, Simon 
efendiyi hararetle kartılamlf, 
yanağını okşamq, kendisine 
cana yakın ıözler ı&ylemiftlr; 
fakat Simon efendi Almanca 
bilmediği için matmazel kendi
ıine hissiyatını olduğu ribl an
latamamıt , bunun Ozerine 
k6ç6k adamı iki kolundan 
tutup ytıztlne doğru kaldırmıı, 
gözlerinin içine bikarak iıveli, 
iıveli ıesler çıkarmıı, nihayet 
kocaman dudaklarını yaklqtınp 
Simonun hokka gibi ağzını me
dit ve ıesli bir buse ile öpmUı
tfir. 

Yapılan bir hesaba nazaran 
Simon Efendi 23 yaıındaki Mat-
mazelin cüsse itibarile on ikide 
biri kadardır; fakat Matmazel, 
Simon Efendinin hemen hemen 
yarı yaşındadır. 

F otografçımız Sim on Efendiyi 
Matmazel Anna Rozanın koca
ğma oturtmuş, yukarıya dercet
tiğimiz futografı almııtır. Anna 
Roza bu vaziyetten pek mem
nun görünüyordu. Resim çekil
dikten sonra Simon Efendiye 
intibaını sorduk. 

- Sorma... -dedi- Ben ona 
baktım güldüm, o bana baktı 
güldü. Ahali de bize baktı güldll. 

dürdü. 
- Ne olacak, dedi, kadın 

0 V AKIT,, için anket mevzuu, 
11Cumhuriyet,,içinde güzellik mü
aabakası olduğu gibi .. 

Bazılan için melek, bazdan 
için şeytan.. Edebiyat hocam 
merhum Ahmet Hikmet Bey~ 
göre kadın "yarısı çiçek, yarııı 
meyve,, bir mahluktur! 

- Ya sizin için? 
- Benim için de... mad~mki 

denizci muharrir diye geçinip 
gidiyorum, benim için de kadın, 
denizdir. Yüzme bilmiyenleri 
l.>oğan bir deniz ... 

• Ne ise ki deniz mevsimi de 
geldi! 

F11. 

Mm. Hano müşahede altında 
İki müfettiş azledildi, çalınan 

dosyeler 
Parfı, 24 (A.A) - M. Pertnin hakimlerle vuku bulan mllllkab 

mtlteaklp Madam Hanaunun Saint - Lazare hapisanesinde müşaha
de albnda bulundurulması talih karara alınmıştır. Polis mUdllrii 
Mad~m Hanaunun nezaretine memur edilmiş olan ve mumaileyha
mn firan anında mevkilerinde bulunmıyan iki mllfettişi azleımiıtir. 
Firar lıadiaeaile alikadar olan bir ıahıs hakkında tahkikata baş
lanılmlftır. Geçen cuma evrakı viddia namiyeyi tanzime memur 
mOddei umumi muavinini..n uazıbanesinde bir takım vesaik kaybol
muttur. Bunlan çalan adam müddei umumi muavininin dolabının 
anahtanm Adliye nuınna göndermiş ve ıu pusulayı leffetmiştir : 

"Size müddei umumi muavininin dolabının anahtannı gönderi
yorum. Bu yllzden yukanda hakkında tahkikat icrasına batlanmış 
olduiu aöyleııilen plwn yeniden iıticvabma başlanmıştır. 

MoKe~onpo mtilôlcileri ue inoiltere 
Bulgarlara nasihat etmişler 
Londra, 24 ( A.A) - Avam kamarasında Makedonya ihtilllci

lerinin Vugoılavya toprağında yapmakta oldukları bombalı taarruz
lann tekerrllrüne mani olması için Bulgar hükumeti nezdinde yapı-
lan tqebbQsler hakkında irat edilen bir süale cevaben M. Hender
aon lngiltere hilkilmetinin Fransa ve İtalya bükfımetlerile beraber 
Sofyadaki sefirleri vaııtaıile Bulgar hUkumetine lazımgelen nasi
hatlerde bulunmut oldujıınu ıöylemiştir. Mumaileyh, ı6zUne devamla 
demiıtlr ki : - Son iıtihbanma nazaran Bulgar hükumeti vaziyete 
hlkim olmağa ve mücrimleri cezalandırmağa şecaat ve maharetle 
çalıımaktadır. Üç bnkümet Yugoslavya hUkfimetinden sabır ve mü
samaha ile hareket etmesini rica etmişlerdir. Her iki Balkan hü· 
kameti vukua gelen hadiseleri mUtekabil teşriki mesai zihniyetile 
tasfiye etmek teşebbüslerinde Büyük Britanya hükumetinin tevec
cUbOnden emin olabilirler. 

Beynelmilel ~ir itilôl oınıa~ı~~a 
1nglltere ordusunda fazla tenzil4t~

yapm: yacak ? 
Londra, 24 (A.A) - Avam kamarasında 600,000 lira mikta

nnda tenzillt icra edilmiı olan ordu bütçesini tevdi eden harbiye 
müstqan 148,900 kiıiye indirmiı olan askeri kuvvetin tedrici 
surette tenzil edilmekte olduğundan bahsetmiştir. Mumaileyh, hü
kumetin beynelmilel bir itilaf husule gelmedikçe bu kuvvetleri da
ha ziyade tenkiı etmek niyetinde olmadığını açıktan açığa 
ı6ylemiıtir. 

Mumaileyh, muhalif fırkanın tiddetli alkışlan arasında sol ce
nahın mufrjt mensuplan tarafından tevdi edilmiı olan ve umumi 
bir tahdidi teslihat icrasını talep eden takrirde mnnderiç nazariyeyi 
takbih ve reddetmiştir . 

Hatip, İngiltere hükumetinin kat'i tahdidat icrası arzusunda 
bulunmakla beraber şimdiki halde tahdidi teslihat sahasındaki 
yekcihet hareketinde daha ziyade ileri gidemiyeceğin ilave etmittir. 

M. Shavv netice olarak, bu gibi vakitsiz tekliflerde bulunan
ların vahim bir makus vatanpe"erlikten mustarip bulunmakta 
olduklarını söylemiştir . 

V AKI 1 ın tetrikası: 130 

Ne zaman döneceği malflm 
deği lm ış. Neden bilmem bu 
haberde ben bir meıumiyet ko
kusu hisseder gibi oldum.. Ne
reme yediğimi bilmeden öğle 
taamını ettim. Çocuğu beşiğe 
yatırdım. Hizmetime döndüm. 
Öğle ile akşam arası nöbetini 
yaptım. Gene işime gittim. 
Geldim. Gece oldu. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Karı koca gene tutuştular. - LiitfünUze teıekkür ede-

Kadın göz yaşl arile ıslak bir rim efendim. 
teessür içinck kopardığı matemi Dedım, çocuğu kucağımdan 
seslerle erkeğe galebe etti ve m"nder üzerine yatırarak koş-
başladı: tu m. 
.. - Bir ?ün öğle tatilinde Ahizeyi aldım: 
ışımden evıme di>ndüm. İkimizde Al · f d" . - o neresı e en ım .. 
de apartımanın bırer anahtan . . 
vardır. Kapıyı açtım. içeriye - X X X Bankası .. Sız kim-

. d' siniz? gır ım .. 
Hılkat kesik, boğuk tiklyet- - Sahire Saffet ... 

Ierle ağlıyordu. Baktım henüz - Efendim Saffet Bey müs-
Bey gelmemiş, çocuğu beşiğin- tacel bir hizmetle banka tara
den çıkardım. Susturdum. Onu fından Bursaya gönderildi. Bu
yemeğe bekliyorum.. Bir çeyrek gtln onu beklememeniz ve me
yirmi dakika geçti görilnmedi. rak etmemeniz için haber veri
Geçirecek bol bir zamanımız yorum. 
yok. Nerede kaldı? Ne var? - Ne zaman dönecek Efen-
Ben bu merakta iken telefonlu dim ? 
komşumuz gelerek: - Bilmiyoruz ... 

- Hanım bizim telefon sizi Telefon önüne dona kaldım. 
çağınyor. Gelip bakar mısınız? Kocam Bursa ya gönderilmiş. 

Bursa ne kadar meaafede .. 
İçimde Beyin gene o gün dön· 
mesi ümidi var. Gece ilerledi. 
Gelen giden yok... Yan uyanık 
kabuslu ağır bir gece geçirdim. 
Çocuk ta o akşam sanki inadına 
her vakitten ziyade huysuzlandı .. 

Ertesi gün ve gece Bey gene 
yok. Telefonla Bankadan sor
dum. Kat'i bir haber alamadım. 
Saffetin böyle memuren vilayet
lere gönderilmesi izdivacımız 
müddetindenberi ilk defa vaki 
o an bir hadise .. 

Bu gaybubetin ikinci günü 
bu'unduğum ticaretaneden beni 
bir iş için Ortaköye gönderdi
ler. Tramvayla gidiyorum. Cad· 
deden hemen arabamıza sıyır
tırcasına bir otomobil geçti. 

f ransa ~eyecHH~a ! 
Paris zabıtası uyuyor! 
Komanlstler koca ceneralı 

Paristen Rusyaya nasıl 
kal dırmıılar 

Londra, 25 (A.A) - Deyli 
Meyle Paristen bildiriliyor : 

Klnunusaninin 23 ünde meç
hul eıhaa tarafından esrarengiz 
bir surette kaçınlıp kaldınlan 
Paristeki Rus millicilerinin reisi 
ceneral Kutyepofun Rusyaya 
naklolunduğuna ve elyevm Luti
yanka bapisanesinde mevkuf bu
lunduğuna dair Paria zabıtasınca 
en kavi de lif 1 elde edilmiştir. 
Bu haber Fransada büyük bir 
heyecanı mucip olmuştur. Çün
kü Sovyetlerin bu hareketi 
'F ransanın hukuku hükfimranisi
ne karşı ağır bir tecavüz sure
tinde telakki olunmaktadır. Ga
zetelerin bir çoğu Rusya ile 
derhal miinasebatın kesilmesini 
ıiddetle istiyorlar. 

Dün Başvekilimiz t1Jr1Jfınd 
~erafine bir zıvafet verıldi 

Ankara, 25 ( A.A) - BaşvekU 
İsmet Paşa Hazretleri bugü0 

köşklerinde M.Valko cenaplanD• 
hususi bir öğle yemeği veroıiftİt• 
M. Valko öğleden sonra Casl 
çıfliğini ziyaret etmiıtir. 

Macar sefiri tarafından bd 
aqam Ankara pala1ta M. V aikO 
şerefine bir ziyafet verilmiıtit· 
Ziyafeti bir suvare takip etmlttir 

ltiliıfnamenin imzası 
bekleniyor 

Ankara, 25 (Telefon) - Tnrk
Yunan itilifmın bugünlerde iaa· 
zası beklenmektedir. 

Ref edilen tekaütlük 
Ankar, 25 (Telefon) - tatar 

bul Darülmuallimininden muwı-

liyet maaşı almata iken teka8d• 
sevkedilen ve halen ayni mek
teptete tabiiye hocalığında bll" 
lunan Kemal B. in tekantıniO 

heyeti vekile kararile refeditmiştit• 

Bitarafllar 
Mübadil emlak meselesinde reylerinin istiıari 

mahiyette olmasını kabul edecekler mi? 

Türk teklilatı neymiş 'I 
Atına, 25 (Apo) - Ankara 

Yunan sefiri halledıtecek mese-
leler hakkında Türkiyenin nok
tai nazar ve teklifatını hariciye 
nezaretüie uzun liir le grahiime 
ile bildirmiıtir. M. Polihronya
dis bu hususta T!Yfik ROıtü 
B. tarafından kendiıine tebliğ 
edilen Heyeti vekile mukarrera
bnı da it'ar ediyor. Sallhiyettar 
menabiden tebliğ edilğine g6re 
Tllrkiyenin teklifat ve tadilltı 
ıayanı mnzakere g6rill8yor. 

Teklif edilen tadillbn en mll
himmi mübadil emllk meaele
ıine aittir. Ttırkiye bu mesele 
hakkında bitaraflar tarafından 
verilecek karann iki tarafı bağ
lamamasını, fakat iıtiıari bir 
mahiyette olmasını ve bitaraf
lar bu iştişari kararlannı verin
ceye kadar itilifnamenin imza 

İçinde ne g6rsem beğenininiL 
Mor ipek elbiseli genç bir kadın 
yanında bizim Bey.. kurıunla 
vurulmuıa döndüm. Fakat bu 
görüt geçiş yıldınmlamasına bir 
süratle vuku buldu.. Acaba 
o mu değil mi? İşte zihni ya
kan bir tereddüt •.• Lakin 
Saffeti tammakta ben alda· 
nır mıyım hiç? Artık tebammül 
edemedim. Ortaköyden ticaret
haneme dönmezden evvel haki· 
kati anlamak için XXX Banka
sına uğradım. Sordum. Saffetin 
Bursadan d6neceği gün keıtiri· 
!emiyor.. Sualime cevap veren 
memurun yllzOnde gizli bir te
bessüm geziniyor gibidi. Hele 
ben onunla aöyleşirken korido
run öbftr ucunda konuıan iki 
genç memurun arada bir yan 
yan gözlerini bize kaydırarak 
hafif hafif gülüşmelerine hiç bir 
mana veremedim.. Tutulduğum 
bu sademelerin altında blltün 
kanım, ruhum zehirlendi. 
Akıam eve döndüm. Hlli 

yüreğimde Saffetin gelmesine 
bir intizar helecanı var. Gece 
ilerledi. Bana bir az nefes aldı
ran bu ümit de bDtün biltUn 
söndü. Sıkıntıdan boğulacağım .• 
Saffet nerede ? Bursada mı ? 

ve tastik edilmemesini tekJil 
ediyor. 

Salahiyettar menabie gCSrf 
Türkiyenin bu yellİ teklifi tanlİ" 
ke-ınuhtaçnr. ~ıra uu -n:ILld" 
bitaraflann rolll iıtiıarl bir m•· 
hiyete indirilmekte ve meaeleJIİll 
halin faslı iki hilkflmete bırakıl
maktadır. Fakat iki tarafın btır 
nn niyeti maltım oldujıı ciheti• 
iki tarafı tatmin edecek nibaf 
bir çarei hal bulunacağı haktuır' 
da burada mutlak bir nikb~ 
hilkümfermadır. 

Hariciye nezareti mahafillo' 
g6re bitaraf lar vaki olan ıai" 
resmi istimzaç Ozerine bok&' 
mlerinin iatişari olmaıını ld' 
bul ediyorlar . 

..- Telgraf haberlerımlıl" 
devamı 5 inoi sayıfamızded' 

Morlu kannın döıeğinde mi ? 
Hasta çocuk durmuyor, getl' 

mızmızlanıyor. Ona birkaç defi 
şöyle haykırdım: 

- Sus yavrum.. Etrafımııd1 
bir şeamet dolaşıyor amma bl' 
kalım ne olacak ? Galiba ut"" 
ıuzluk senin başına kopacak··· 

Evvelkinden daha rahatsız~ 
gece geçirdim. Ama bu ııbrlf"" 
intizarım aşkımın şiddetinde" 
değildi. Niçin çocuğu tam~' 
benim başıma bırakarak b6111 

muammalı bir ıekilde ort•~ 
kayboldu. Bu vilayet hiz111e~ 
Saffet amirlerinden kendi ti 

etmiş olacak. Çocuk bakıcılı~ 
dan kurtulmak için gilzel 
vesile Borsaya gönderildi. .1. 

Pekala amma Burıa ne~ 
Oaradan iki üç sabrlık bir Ol~ 
tupla beni meraktan kurtat• 0-

izahab veremez midi? Ya o otıtd 
mobil tesadüfü rüyada ~ I" 
bulmadı. Araba ne ıür•~ 
çerse geçsin morlu ~ 

yanında gördüğüm erkek 5' 
tin kendisi idi vesselam .. · ~ 



eraklı bir da va 
ada çalı an kızlar 

s çlarını kesmelidir! 
Trikotaj fabrikatörüi kabahati 

davacı kızda bu uyor 
f*lanhul ı ceza mahkemeıinde dikkate ıayan bir da· 

\tanın rii'yel .şianmışbr. 
Dava, Man· 

llıutpaşada Abut 
Ef. hanında fab
rikatör Alı Hay
;•r B. aleyhin
. tdir. Kendisinin 
tdareıinde bulu· 
11111 trikotaı' fa b
rik •ıında çalı-

~rı Bedriye H. 
illinde on tiç 

Y•ıında bir kı
lın Yapamıya
C.ğı bir işi 
•er111ek ıuretile 
llıec ru biye tine 
'ehep olduğu , 
dt•anın esasıdır. Bir tirikotaj makin'i'i 
t.!uhakeme kararı ceza kanununun kızlar, ya saçlannı keseceklc ı , 
~Sg Uncu madde~ine göredir. yahut ta yemeni gibi bir şeyie 

t.labk kü ··k davacı Bed- sımsıkı tophyacaklardır. Bu kız, 
. emeye çu b'h v 1 b l' 

f'i}'e Hı d dilen fabrikatör ten ı e ragmen saç .arın~ e ı~e li, · a ava e . kadar sarkıtmış, makıneyı temız-
8 .Ydar 8. gelmi lerdır. Haydar lerken, nasılsa saçını harhkette 
E· ın vekili Nazmi 8. de hazırdı. bu'unan makinenin bir kısmına 

Vtak okundu, Bedriye H. a kaptırmıı, kazaya uğramıştır. 
da~aıı soruldu, şöy]e anlattı: Sırf kendi h_areketi, buna sebep 

- Ben küçük olduğumdan, olmuştur! 
fab 'k d · · d Makbule H. la ustabaşı Hasan 

rı anın masura aaresan e Ef h't f til d l ·1 d"I Ça • •• k' . şa ı sı a e ın enı e ı er. 
d .lf•rını. Halbukı o gun ma ıne Hasan Ef. çocuguv n feryadı 
aırea· d l .. l d l ' 

1, • ın e ça ı mamı soy e ı e~. üzerine, koşmuş, saçını kurtar-
Mkıneyi temizliyeceksin,. dedı- mış. Makbule H. da bu tarzda 

le_r. "Ben bu işi yapamam,. de- hadisenin cereyanını ifade etti. 
dnn, dinlemediler. Ustabaşı Mü- Maznun vekıli Nazmi B., mü-
fıt 6. , go rdü, makhı~yi ema:ı- ckki inin kızı m kine dairesine 
lerneğe çalıştım. Amıı tapama- götürmediğini, hatta annesinin 
dını ayağım kaydı kırıldı. Bir daha çok gündelik alsın, diye 

' ' . . ısrarına rağmen "Küçüktür,, 
•y hasta yattım, yetmış beş lıra dedı' v • • •• 1 d" Al' H d be . . • . gına soy e ı ve ı ay ar 

kım, ılaç parası verdım. B. den ancak fflbrika sahibi sı-
Ali Haydar B. isticvap edildi, fatıle hukuk mahkemesinde te-

<>luı üç yaşında, trikotaj fahri- davi ücreti istenilebileceğinin yeri 
kasi sahibi olduğunu söyledi olmadığını ilave etti. .. . 
'le kendisinin Bedrıye H. 1 ma- Mahkeme, . ustabaıı . Mufit, 
~iıı d . . k d " ~. . Mehmet B. lerın ve makıne ba-ka: e . aıresıne sev etme ıgını şında Bedriye H.la birlikte ça-
'b/?~thkten s.onra~ kazanın se- hşan Şadan H. ın şahit sıfatile 

bını fU şekılde ızah ettı: dinlcnılmelerine, ayni zamanda 
~ ._ Trikotaj fabrikalarının ni- fabrikada keşıf yapılmasına ka
~ '-lna~eai, uzun sa~la çalışıla- ra~ v~rd~ .. Muhake~~yi nisanın 

1~acagı zeminindedır. Kadınlar, 21ıncı günü saat ondorde bıraktı. 

M. V enizelos n beyanatı 
Yunan baş eki i Türk dostlu
öuna verdiği kıyme i anla ıyor 
Akşam refikimizin b'r nıuhar-

tiri M. Venizelosla görüşmüş 
'le Yunan başvekilinden oldukça 
tbühirn beyanat almıştır. Bu 
beyanatın mühim kısımlannı 
baklediyoruz : . 

Kuvvetle ümit ediyorum kı 
fl~ıtlarca müddet şiddetli bir 
tıdate girişmiş olan iki milletin 
•anı· b' •rni surette barışması az ı~ 
'ı·ey değil. Bu mukarenet hava
ını· 

•zde sulhün teyit ve islikra-

-----ilk Balkan muharebesinin önüne 

geçmek için elimden geldiği 
kadar çalışmadım mı? 

İkinci Balkan harbinden sonra 
aramızda bir mesele muallak 
kalmıştı. Adalar meselesi.. Avus
turyb Sırbistana ültimatom ver-
d ' ~ · 

ı.?1 zaman bu mesele hakkında 
Turk başvekilıle .. .. k .. .. goruşme ıçın 

Bruksele gıdiyordum f k t k _ . kd'W , a a ve a 
y~ ye ıgerini süratle takip ettiği 

Ef ganistanda 1 

MiJlet meclisi intihap 
olunuyor 

Efganistanın merkezi olan 
Kibilde intişar eden ( Islah ) 
gazetesinin son posta ile aldı

ğımız sayısında okunduğuna gö
re memlekette slikun ve asayif 
tamamile teessüs etmiş ve son 
badiıeler dolayısile dağılmıf 
olan milli şuranın yeniden inti
habı karargir olmuştur. 

Efganistanın intihap kanunu 
mucibince intihap olunabilmek 
için 25 yaşından aşağı 55 den 
fazla olmamak tizımdır. Meb 'us
ların okumak, yazmak bilmeleri 
icap eder. Fakat zaruret hasıl 
olursa ahlakı m.azbut şöhret ve 
itibar sahibi olmak şarlıle okuma 
bilmiyenlerin de intihabına kanun 
mü1aittir. 

Kibilden S, diğer vilayetler
den Uçer, dörder meb'us çıkacak 
Ye meclisin heyeti mecmuası 25 
kiti olacaktır. 

Bu hareket yeni Efgan kıralı 
!'Jadir şahın memlekette mümkün 
nertebs asri bir idare tesisine 

gayret ettiğini göstermektedir. 
55 yöşını geçmiş olanlara in

tihap olunmak hakkı verilmemesi 
dikkate şayandır. Bu suretle 
yeni kıralın ihtiyarları yeni hü
kumet idaresine teşrik etmek 
istemediği anlaşılmaktadır. 

1Wzszr kzralzn1n yzl 
döniimü 

Mısır kıralı Birinci Fuat Haz
retlerinin tevellütleri yıl dönümü 
münasebetile şehrimizde Mısır 
konsoloshanesinde, hükumet mer
kezimizde Mısır sefarethanesinde 
İzmirde Mısır konsoloshanesinde 
bir resmi kabul yapılacaktır. 

Mısır kıralı 26 nıart l868 se-

eserler Çelikten 
amsun-Siva 

inşaat süratle · 

•• 

.. 

.. . 
T okatlılann şimali Anadolu 

hakkında temennileri 

Samsun - Slv1JS hattında bir köpra 

9 30 yazında yani iki Oç ay 
sonra Sivasa tirenle gide-

bileceğimizi yazmıftık. Si~~ 
biri kayseri diğeri Samsun isti
kametinden ilerliyen çelik hat· 
larda faaliyet sllratle ilerlemek· 
tedir. 

Sivası karadenize bağlıyacak 
Samsun- Sivas intaah hakkında 
hususi muhabirimiz fU malftmab 
veriyor: . 

Samsun-Sivas hattmda ıntaat 
çok ileri gitmiıtir. Hatbn 250 
mcı kilometresine kadar ray 
döşenmiştir. 290 ıncı kilometre-

ine kadar her tilrlü noksanları 
bibnİ§, Bahara bu bısma kadru
( Musa k6yti ) açılmak ihtimali 
kuvvetli görülmektedir. 

Kayseri-Sivu telaki noktası 
olan -.e Siva 25 kilometre 
mesafede bulunan " Kalın 11 a 
kadar (285 inci) faaliyet devam 
etmektedir. 

Hatbn en güç luamı ÇizözU 
tarafına Çamlıbel eteklerine te
ıadüf etmektedir ki (10-kilomet
re) dir. (40-50) bin metre mikabı 
imli ve yarmalar vardır. Hattır. 
en fazla meyli de bu kısımda-
dır. 

Bu güç kısımdan öbür tarafı 
kolay kabul edilmektedir. Yal
nız bir yerde on metre açıldı· 
ğında üç göz bir köprü ıll' 
Kızılırmak üzerinde büyük köprü 
ehemmiyetli ;,lerdir. 

Nafia mektebi mezunları Şimdi kış dolayısile kapalı 
mahallerde, menfez ve tüneJler
de çalışılmaktadır. 

Kıı ve yaz devrelerinde olmak tızere ft'Dede iki defa mezuı 
veren Nafia fen mektebinde 930 ıubat imtibanlan bitmiıtir. Res· 
mimiz mezun olan efendileri gösteriyor. Tebrik eder Ye hayatta 
muvaffak olmalarım temenni edariz. 

kadar .. 
Sözü kısa keseyim. Harbettik. 

Mağlup olduk. İçtinap etmek 

istediğiniz. Anadolu rumlannın 

Amele tamamen Türktür. Mü
teahhitler tarafından çalıştırılan 
bir iki ecnebi usta vardır. 

Bu son kısınıdaki arazide h e
yelan tehlikesi gösteren Yerler de 
yoktur, inşaat kolaylıkla bitecektir, 

Hattın Toktattan pek uzak 
kalması Tokatlıları çok mütees
sir eden bir it olmuştur. Muh
telif heyetlerin tetkikatı bir ne
tice vermemiş, Tokadın cenup 
kıımındaki avanzı geçmek içio 
bin de yirmi beş meyil verildiği 
halde gene mümkün olmadığın
dan bu mecburiyet hasıl ol
muıtur. 

Maamafih Tokatlılann bir dileğf 
Yardır. 

Turhaldan itibaren Y eşihrmağı 
takiben ıark vilayetlerine bir 
hat temdit edildiği takdirde 
maksat hasıl olur. Zaten Bolu 
tarafından Samsun hattına ilti
ıak ettirilmesi tasavvur edilen 
şimali Anadolu hattına Samsun 
hattını katettirerek uzatmalı ve 
bunu da Tozanlı vadisinden ge
çirmelidir, diyorlar. l'ına d v b' ld · ogru mühim ve mesut ır M teşkil edecektir. 

k Utlak surette emin ve 

cıhetlc memleketime d 
mecbur kaldım av ete 

1914 senesi ilkbaharında 

mübadelesini kabul ettik. Mübadil 
ahaliyi iskan için azim fedakar-

fktısadr menfaatlerimiz birbi
rine zıt değildir. Bilhassa ismet 
Pf· Hz. ne gönderdiğim ilk 
mektupta da yazdığım gibi iki 
memleket arasında samimi dost
luk beynelmilel prestijimizi tez
yit edecek ve A vrupanın naza
nnda bizi yükseltecektir. İsmet 
Pş. ve Tevfik Rüıtil B. benim 
gibi düşündüler . 

Cümhuriyet hükiimetimizin bu 
dileği de nazarı dikkate alacağı 
muhakkatır. aniirn k' .. .. . . 

ıi ı, Turk cumhurıyetı 
i.t~anıdaranı da bu kanaatime 
..., •tak d' a· e ıyorlar. 
td ır Akdeniz misakı tahakkuk 
y'llerse. umarım ki Türkiye ile 
(\,,. nanıstan da buna iştirake 
~vet l E 0 unacaklardır. 

};'ak ""el emirde Yunanlıyım . 
•ur ~ siyasetim s=stematik bir 
ola~·ı·c Tiirkiyenin nasıl aleyhine 

1 •r?.. F akar ondan sonra 

ozamanki Türk zimaındaranı 
Anadoludaki Rum unsurunu 
kovmağa başladılar. Türkiye 
İngiltereye ısmarlamış olduğu 
harp gemilerini tesellüm etmek 
üzereydi. Bu gemiler bize karşı 
kullanılacaktı. Harp aranıyordu. 
Biz Türkiyeye karşı yalnız kal
mamak için İngiltere, Fransa ve 
İtalyayı kendimize celp ve 
bendetmek istedik. işte hepsi bu 

lıklara katlanbık. Mücadeleye 
tekrar başlamak istemiyoruz. 

Rum meselesi artık mevcut değil. 
Rum unsuru Anadoluda bulun-
duğu zaman hattı hareketim 
imperyalzim ile ittiham ediliyor
du. 

Fak at şimdiki Anadoluda Rum 
kalmamıştır, böyle bir şey ya
parsam bu ittiham bihakkin 
okğru olur. 

Türk - Yunan it i' A fının teeh
hOrU imzası tali bir meseledir. 
iki millet arasında nihai itilafın 
husulü için bitrraf !arın müzahe
retlerini izhar ve hüsnü niyetle
rini ibraz edeceklerine kaviyyen 
kaniim. Bir ay sonra Ankarada 
bnlunacağımı ümit ediyorum . 

Ball otlu 

H. Tuıgut 

Hüseyin Ragıp B. 
Birkaç güne kadar Ho$ko

vaya dönecek 
Moskova sefiri Hüseyin Ragıp 

Bey, Ankaradan şehrimize gel· 
miştir. Hüseyin Ragıp B. birka~ 
güne kada Moskovaya döne 
cektir. 
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ı aı satmak saıı'atı Macarların menşe ve tarihi 
Geçen gün bir dostum an

lattı: Terzisine elbise yap-
tırmak ıçin yerli kumaş nümu
nesi istemiş Bulamamış. Diğer 
bir gün tekrar uğrıyacağını 
söy iyerek kendisine birkaç 
nümune tedarik etmesini rica 
etmiş. Muayyen gün gene gittiği 
zaman terzisi itiraz eylemiş: 

« Yerli kumaş fabrikaları bize 
nümune vermiyorlar, biz malı
mızı kendimiz satıyoruz, dedi
ler. ,, demiş. 

Dostum bu vak' ayı naklettiği 
vakit birdenbire inanamadık; 
latife ediyor sandık. Halbuki 
mubatıbımız ısrar etti ve çok 
ciddi söylediğini temin etti. Fil
hakika yerli kumaş satanlar ter
zilere oümune verip onlar vası-

tas le mal satmak istemezlermiş, 
çünkü bu takdırde terzilere bir 
komisyon vermek laıım gelirmiş. 

Terzilere komisyon vermek için 
nümuneyi kıskanmak! Medeni 
ticaret usulJerinin bu kadar te
ammün ettiği şu devirde mem
leketimizde böyle bir ihtima in 
vukuu çok elimdir! 

Umumi bir kaide olarak bir 
fabrikatörün satıştaki muvaff.t-

kiyetı mallarını müfterilerine 
yakJaşbrabilmesinin derecesine 
bağlıdır. Mal müşterinin ayağına 
kadar gitmelidir ki rekabette 

muvaffakiyet kazanabilsin. Ter
zınin ise kumaş satan dükkan
lardan, mağazalardan ziyade 
müşterilere yakan olduğu şüp

hes:zdir. Onun için yerli kumaş 
f.:brikatörlerinin terzilerden isti
fadeyi ihmal etmeleri hiç doğru 
değildir. 

Fabrikatörler ikbsadi müca
cil!lE de rakipl.!rİni mağ up 
etmek için yalnız kendi teşkiJat
larını kafi görmezler. Etrafların
da ufak tefek menfaat ağlarm
dan mürekkep yardımcı kuvvet
ler yaratırlar. Harp sahaların
da tel örgüleri nasıl bir· müda-

faa vazifesi görürse bu yardımcı 
kuvvet er de o roı:.i if" ederler. 
işte umumiyetle terziler yerli 
kumat fabrikatörlerimiz için bu 
tarzda kullanılacak vasıtalardır. 

Eğer yerli fabrikatörlerimiz bu 
vaııtaları kendi lehlerine kaza
nacak yerde ecnebi kumaş 

satıcılarının ve yapıcılanrun 

ellerinde bırakırlarsa çok zarar 
ederler. 

İhtimal ki bugün için yerli 
mallannın istihsalah nisheten az 
olduğu için yerli fabrikatörler 
kendiJerinı terzilerin yardımına 
muhtaç görmezler; onun için 
belki bir miktar komisyon ver
meyi zait addederler. Fakat 
iktısadi hayatta düşünülecek şey 
bugünden ziyade yarmdır. Ter
zi'er münhasıran ecnebi malları 
sabcısı halinde kalırsa korkarız 
ki bunlar tarafından gösterilecek 

Y arımasır cı:vdk_i : 
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Ermeni patrikanesinin eş
yası pek köhneleşmiş oldu
Aundan yalnız birkaç odası
nın tezyini masarifatı için 

1 
ahaliden iane toplattırlla
ceaını Manzumei Efktr nem 
gazete yazıyor . 

-2-
Macarlar. bin müşkü'atle is

tihsal ettikleri imtıyazatı müda-
faaya karar verdıler. Kanunu esa
si ahkamı mucibince imparat~
run Macar kırah olması ıçın 
(diyet) denjJen meclisi meb'usa
nm tasdiki şart olduğundan 
mezkur meclis ffransuva-Jozef)in 
Macar .lorallığmı tanımadı ve 
buhran esnasında pek ziyade 
kespi nüfuz eden (Koşut) o reisi 
cümhur tayin etti. Derhal sevk 
olunan Avusturya orduları birçok 
muharebelerde mag'iıp olduk
larından (F ransuva-Jozef) Rusya 
imparatoru (birinci NikoJa ) ya 
müracaatle yardımını rica eyledi. 
Prens (Paskeviç) kumandasında 

imdada gelen Rus ordusu hun
harhğiıe şöhret alan Avusturya 
asakiri başkumandanı kont 
(Haynau) ile bir ikte Macaristana 
yürüdüler. Müşterek ordunun 
mecmuu üç yüz yetmi11 beş bin 
olup bu kuvvete karfı Macat 
gönüllü eri ancak yüz altmış bin 
kişi idi. 

Kahramanane bir hayli mu
kavemetten sonra Macar baş 
kumandanı Görgei 13 ağustos 

1849 da Vılagoş önünde ve bü
yük bir cesaret ve maharetle 
Komorom kalesini müdafaa eden 
Klapka da 27 ey ii'de teslimi 
silaha mecbur oldular. Prens 
Paskeviç bu münasebetle çara 
takdim ettiği arizede : "Macaris
tan haşmetmaabımzın önünde 
diz çökmüştür ,. cümlesini yaz
mıştı. Hezimeti müteakip Koşut 
ve rfifekası firarla Türkiyeye 
iltica ettiler. 

* Avusturya hükumeti maglup 
Macarıara karşı son derece şiddet 
gösterdi. Mes'ul birinci heyeti 
vükelanın reisi kont Batyani ve 
on üç Macar jenerah Arat şeh
rinde idam edildiler. Teşekkül 

eden divanı harp er beş yüz 
idam kararı ve bir çok zadegan 
kadınları dahil olduğu halde 
iki yüz altmış beş kişi hakkında 
muhtelif hapis cezaları verdiler. 
Yirmi dokuz zat ta giyaben idama 
mahküm oldular. Mahkuminin 
emvalü emlaki müsadere edildi. 
Rus ordusuna teslim olan jeneral 
Görgei çarın t evassutu üzerine 
Kalgenfurt şehrinden çıkmamak 
şartile canını kurtardı. 

Türkiyeye kaçan Macar mül
tecilerinin iadesıni Rusya ve 
Avusturya devletleri tahditkir 
notalarla talep etmişlerse de 
Babıali ret i 'e cevap verdi. Ma
carların bize olan muhabbet, 
ihlas ve minnettarlıkları o va
kitten başlar. 

Rusya tarafından mağ fip edi
len Avusturya 20 ağustos 1866 
tarihinde ( Prag ) muahedesile 

gizli husumet yerlı maılarının 

yarınki inkişafına mani olur. 

Kumaş deniıen şey elbıse ola
bilmek için mutlaka bir terzinin 
elinden geçer; onun için elbise
ye muhtaç olan bir kimse yalnız 
kumaş satan bir dükkadan zi
yade hem kumaş yapan, hem 
elbise diken bir dükkanı elbette 
tercih eder. Bu noktai nazardan 
yerli fabrikaların da biç olmazsa 
manifotra mağaz:ıları kadar ter
zilere ehemmiyet vermeleri ikti
za eder. 

Yazan: Lı1tfi Sin1avi 
Almanya ilti hadından çıkarı!ıp 
Italyadan el çektirildiğinden Ha
bshurg sa l tanatı 17 şubat 1867 
senes;nde Macaristanla bir sureti 
itilaf (ausg:cich) aktine mecbur 
o•du. 

İmparator (Fransuva-Jozef) in 
Macar kra '. ı sı atile tetevvüç 
resmi ayni senenin haziran ayın
da Peştede icra o~undu. Müşa
rünleyh bu münasebetle: «ma
zinin üstüne bir perde çekildi
ğini» resmen ilan etti. 

Hükümdar ve Macarlar artık 
barıştı ar. Filhakika ( Fransuva -
Jozef ) .iÖzünü tuttu ve Maca· 
ristanm, hürriyetine ve müesse
satı milliyesine cidden hürmetkar 
kaldı. 

Rusya ile Osmanh devleti 
arasında 1877 - 1878 de zuhur 
eden harbin mukaddimesi olan 
~ırbistanm ısyan ve maglubiyeti 
üzerine Macar darülfünunu tale
besinden bır heyet Türk muhip
lerinin ianesile imal olunan bir 
seyfi ihtı ramı serdarıekrem Ab
tülkerım Paşaya takdim etmek 
için lstanbuıa geldi. 

Mezkur talebe Türk gençleri 
tarafından kardeşçesine tezahü
ratle karşılandı. Bilahare Rus
yanm ilan harbi bütün Macaris
tanı galeyane getirip Macarların 
Türklerle müştereken harbe gir
me1eri hakkında büyü , nüma
yış er yapıldı. Fakat (Fıtza)mn 
riyasetinde bulunan kabine İ\ti
haz ettiği şiddetii tedbirlerle bu 
harekete mani oldu. Bertin mu· 
ahedcnamcsio;n akti esnasında 

Avusturya - Macaristan harıciye 
nazırı o:up cümhuriyet zamanında 
İstanbu sefiri o duğundan do
layı gıyaben idama mahkum 
edilen lrnnt {Andraşi GüJa) Türk 
dostluğu ve Türkiyenin ulüvvü 
cenaha sayesinde hayatını kur
tardığını unutarak kongredeki 
düveli muazzama murahhaslarını 
ikna ile Bosna ve Hersegi işgal 
ettırdi. 

Vakıa siyasette hissiyatın te
siri olmıyacağı malum ise de 
zaten bir çok lslav unsurunu 
ihtiva eden Avusturya - Macaris
tan bir buçuk milyona yakın 
ayni ırkın memlekete ilavesinin 
bir gün vahim neticeler tevlit 
etmesinin muhtemel olduğunu 
bu zat takdir edemediği gibi 
meclisi meb'usandaki muhalefeti, 
efkarı umumiyeyi ve ricalin ika
zatını da nazarı itibara almadı. 
O sarada Macaristan maliye na
zırı oJan ve bir müddet sonra 
başvekalete tayin edilen _ ( Sı:el 
Kolman ) bu yanlış hareketi 
protesto makamında olarak ne
zaretten · istifa etti • Osmanlı 
meşrutiyetini müteakip A vustur
ya - Macaristanm Bosna ve Her
seği ilhak eylemeıi bir sui misal 
teşkil edip 1911 de Tarablus
garp ve bir sene sonra da Bal
kan harplerinin zuhurunu bais 
oldu. 

Diğer cihetten 28 haziran 
19 1 4 tarihinde veliaht Arıidük 
( Fransuva-Ferdinan) ın ve zev
cesinin Sarayıbosnada bir Sırplı 
tarafından katlolunmalan da mil
yon arca insanın mahvım intaç 
eden harbi umumiye sebebiyet 
verdi. 

Nihayet 10 eylül 1919 da im
zalanan (Sen-germen) muahede
namesile koca Avusturya-Maca· 

ispritizmeye innrıynr musunuz 1 
--- -------

0 halde beni dinleyiniz; bizzat başııncı 
gelen bir vak'ayı anlatayım ! 

Bir muarızın tekidi 
İspritiıe hadisel rini gördü

ğüm gibi anJatmağa başlamaz
dan evvel. benim ya nız bir 
nakil olduğumu söylemiştim; 
böyle olduğu halde, yine it raz· 
!ardan yakamı kur taramadım • 

Geçen gün, tabiiyatçı pek 
hıymetli bir arkadaşım olan F ..• 
Bey bana dedi ki : 

- Vapurda Ruhi Beyin def· 
terini okuyanları gördükçe gü
lümsemeden kendimı alamıyo
rum; hoş ben de merakla oku
yorum ya 1 Fakat, yapma Alıahı 
seversen ; bırak şu masalları 1 

-Ne masah azizim? Bunların 
ekserisi bizzat şab.t olduğum 
hadiselerdir , kim ne isterse de
sin, ben önümde bir takım ha
kikatler görürsem kendi ken
dimi mi tel<zıp edeyim ? 

- Canım, benim de tesadüf 
ettiğim hadiseler yok değil, 

ama miisbet ilımlerin çerçivesine 
girmemiş olan bir takım hayalle
re ciddi diye inanmak nasıl 
kabil olur? 

- Münakaşayı bırak da gör
düğün hadiseleri anlat bakalım. 

- Vaktile beni imana getir
mek istiyen bir zatı muhterem 
vardı, üs üme ne kadar düş

müştü , " gel etme, eyleme, sen 
iyi bir ailenin çocuğusun, nama
zını, niyazını elden bırakmasan 
ne o ur:'? ,, dlyc lrfDdca T' .. ı~ 

Evet benim de inanmağa ihtiya
cım vardı, fakat ikna edilmeli 
idim; halı-..•1ki bunu kimse yapa
mıyordu. 

Fikrin kanaat getirmediği bir 
iman. kalpte duramaz; bunun 
için hürmet ettiğim bu zatın 

sözleri bende büyük bir tesir 
yapmıyordu . Aradan bir zaman 
öyle geçti ; bir gece rüyada 
hazreti gördüm, hana dedi ki : 

- Daha sekiz gün müddetin 
var, eğer bu müddet içinde de 
dediğimi yapmıyacak olursan 
fırsatı kaçırmış olacaksın. 

Tabii rüya bu , kim ehemmi
yet verir? Hiç de aldırmadım; 
zahir t o zatın daimi telkini fik
rimde yer yapmış olmalı ki rüya 
haline bile inkılap etmiye baş· 
ladı. Lakin ne dersin , hu zatı 
muhterem biler~k ve istiyerek 
rüyama girmemiş mi ? 

- Eee, nasıl olmuş bu ? 
- Ne bileyim ben ? Bak an-

latayım: Bir gün sonra mı, iki 
gün sonra mı idi, tanıdığım bir 
memur beni görmeğe geldi ve 
hayretle dedi ki : 

- O zat bugün beni gördü 
sana son bir mühlet verdiğini 
söyledi; artık bundan da istifa
de etmezsen yazık olacakmış 1 

Ben ehemmiyet vermediğim 
rüyayı kimseye söylememiştim; 

hayretle memur arkadaşımın 

yüzüne baktım : 

ristan parçalanarak ayrı ayn iki 
küçük hükumet teşekkül etti ve 
Avrupanın en eski hanedanı 
olan Habsburgların saltanatı da 
inkıraz buldu. Binaenaleyh Bos
ne Hersek dolayısiJe muazzam 
imparatorluğun mucibi felaketi 
al muştu. 

Lii.ifi Simavi 

- Bunu ne zaman yapmış 1 
- Pek iyi bilmiyor um, da~ 

gecemi . evvelki gece mi? 
Ş mdi mesele daha ciddi ef 

ti; artık alt tarafını sor[J)•S1 

cesaret edemedim. Aklım fik~~ 
' karma karışık oldu; bunu ne İ 1 

izah edeceğimı bilmiyordulll 

Fakat, ne yalan söyleyim, k& 
çük bir endişe de içımi kepıirt' 
yordu ; onun dediğıni yap.aısr 
sam ne olacak ? 

Yedinci gün geçti ; sekiziıı 
gün , sabah erken kalktım; 
zaafıma güleceksin , ne kadf 
gülsen haklısın, evet aziıit11 
sabah erkenden kalkhm, apt 
aldım , ve iki rekat naııı' 
kıldım. 

( t3itmttli ) 

. :~·: G E L i' s i .. I 

· GO·ZEL 
Vezin meselesi! 8 i~İ?J « Dü.şkünJer » mubsr 
rın ve kültür mütehas~ 

Sadri Etem bütün hayatını neır"' 
sarfettiği için nazımdan anlaPlsl' 
Onun için çok defa okudued 
mısralann, hasbeten liiJah, vef 
nini bozar. 

Geçen akşam bana 
nerede yazılmıı bir 

biJnıeJ!l 
.j o mano 

bahsediyordu. 
- Bir parça okuyuverseııe 1 

dedim. 
GUldü · · J · 

- Ma1 sadını an ıyoru.;;, aıtj 
fakat esasen bu da vezin bo:t'l 

- Sadrıc·ğim öyle) se muti•~~ 
oku, dedim, sen okurken ver? 
düzelmiş o~ ur. 

Arkadat 
arıyoruz 

Gazetemizin istıhbarat işlerinde 
çalııtınlmalc üzere bit genç arkad•S 
anyoruz. İyi tahsil görmüş oıın'5' 
evvelce gazetecilik etmiş bulunın•Sl 
lisan bilmcsı tercih sebeplerindendff· 
Her gün saat 3 ile 5 arası ytP 

işleri müdürlüğüne müracaat otuıı•· 
bilir. 

' ÖLÜM ' 
Serasker merhum Riza l'J 

haremi ve latanbul meb' ~ 
Süreyya Paşa ile biradeı' I 
Şükrü Paşa ve Ziya Beyio f 
lideleri Adviye Hanımefeni b~~ 
tedavi bulunduğu Fransanıı> tıJ 
şehrinde vefat eylemiştir. fde 
gariki rahmet eyleye. 

"VAKiT.iNTAK~ ., 
Çarşamba 

8o ,_.1ı1 

m 
Mart 

1930 
1el 

Gon~in Jotu~v. 5,55 - ha/11' : 
15

,1 
Ayın doau~u: 5,()(, - batıl' : ./' 

Namaz vakitlerl tıl",> 
!>abkh Otf• ikindi Alqa.m V•r•• .,ıl 
4,30 12,19 15,49 18,27 ~ 

Bugünlru hava ~ 

Bugan RüzNdr maıJtaoOIL ' 
açıktır. 
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~dliyede: Vilayette: 

Münip B. meselesi 
Temyize gitti 

Vilayet meclisi 
Yeni kaza ve nahiye

leri görüştü 8aro, esas hakkında k~rar vermeği kend sine 
•it görmemişti. Ağır ceza i!e birinci hukuk 

arasında danoktai nazar ihtilaf çıktı 
Viliye meclisi umumisi dlln 

öğleden sonra toplanmıştır. Be
lediye hududu dahilinde teıkil 
olunacak kazalar ile vilayet 
dahilınde t şkil olunacak nahi
yeler hakkında miıkiye encil
menının mazbatası mllzakere 
ve her iki mazbatanın Dahiliye 
vekaletine gönderilmesi kabul 
edildikten sonra, Beykozda 
Çavuşlu çif iğinde « Ciimhuriyet,, 
isımli bir köy teşkili tasvip edil
miştir.Pavli adasının ismi evvelce 
" Safa ,, ismine tebdil edilmişti. 

Darü ftinun müderrislerinden 
19Ukat Abtürrahman Müoip B. 
hakkında kazanç vergisıni sak
i.dağı noktasından açılan bir 
davaııın İstanbul dördüncü hu
"-ak mahkemesinde verginin 
t~i i teklinde bir kararla ne
tıcelendiğı, bunun üzerine Ab
diirrahman Müoip 8. hakkında 
llleıleki noktai nazardan bir 
lc.rar ittihazı için meselenin 
8-roya bildıri ıdiği ve bunu ta
lbp eden safhalar yazılmıştı. 

Baro, muamele tayinine ma
b.J görmemiş, ağır ceza mkh
~elbeai, Baronun bu kararını 
"-tdırmıı, Baro, meseleyi tekrar 
tetlrik ederek kendisince mua
"'ele tayinine mahal olmadığın
"- llrar etmif, müddei umumi
~ bunun üzerine evrakı biri~ci 
.. "'Uk mahkemesine göndermrş
ti. 

"' ~aret aleminde 

Oda meclisi 
Ticaret odası meclisi bugün 

toplanacaktır. Bugünkü toplantı
da lktıaat vekaletınce tastik 
edlle::ı oda bütçesi, ticareti 
bahriyede kanunsuz rakabetlerin 
~ldıralınaa1 hakkında hazırlanan 

·•b:~r_,!'.~p_or okunacak, vapurların 
.. CUllStıl llmamnda tamir edilir
ken g&ıterilen mllşkUl&tın izalesi 
•e ihracat eşyasının iyi ambalaj 
edilmesi hakkında müzakereler 
tefeyan edecektir, 

Çütçilere gaz 
Çiftçi.ere ve bahçıvanlara ve

~ecek mevadı milşteile için ya
•11lda mazbatalar hazırlanmak
tadır. Çiftçiler hazirana kadar 
\e miktar benzin, mazot ve 
~ol ibtiyaçlan olduğunu bil
~ceklerdir. Bu ihtiyaç listeleri 
• aat velclletine gönderilerek 
-tık ettirilecektir. 

Sanayi raporları 
•- Sanayi birliği Ankara Sanayı' 
ltOD • 'l gre11ne ven ınelc nue bazı 
taporlar hazırlamlf ve Ticaret 
f.d_•Blna vermittir. Bu raporlar 
~t vekiletine g&nderllecek-

. Li~1ej sergisi 
Nıaanda açılacak olan Liyej 

fttgisine i§tirakimiz tekarr6r 
ebniı, iktısat vekaleti Ticaret 
Odaaına hazırlık yapılması için 
~ebligat yapmaştır • Sergi 6 ay 
e•aaı edecektir. 

Bomonti şirketi . 
Boınonti ıirketi umumi heye~ı 

d&n top anmış, şirketın vaziyetini 
tellcik etmitti r. içtimada müski
~t inlıiaaıı umum müdürü Asım 
~ bulunmuştur. 

• 
Baırnuharrirımiz; 

Şimdi birinci hukuk mahke
mesi de bu mesele hakkında 
karar vermenin ağır cezaya ait 
olduğu mutaleasında bulunmuf, 
mesele gene ağır cezaya gitmiş, 
fakat ağır ceza da eStiS hakkmd.a 
karar vermenin kendisine aıt 
olamıyacağı fikrini ileri sürmüş, 
evrak nıhayet temyiz mahkeme
sine gitmiştir. 

Temyiz, meselenin nerede tet
kik olunacağını tesbit, noktai 
nazar ihtilafını halledecektir. 

Bedi B. davası Temyiz 
mahkemesinde 

Gazetemizin müdürü Giresun 
meb'usu Hakkı Tarık B. i yara
layan Bedi B. in vekilleri, ağır 
ceza mahkemesince verıJen 

mahkumiyet kararını temyiz 
etmişlerdir. Evrak, Temyiz mah
kemesine gönderilmiştir. 

Telgraf haberlerimiz .. . " 
- ıkinci savııadan devam-

lktisadi proğram 
M eınleketin iktzsadi 
programı bu esasa 

istinat edecektir 
~ıtkara, 25 ('{ elefon) - İkt•

sadi program tetkikab devam 
etmektedir. 400 sayıfanın tetki
kata bitmiş, 100 sayıfa tabolun
mu~tur. Program tamamile bir 
esbabı mucibe layihası mahiye
tindedir; vekiller heyetinde mü
zakere ve mecliste kabul edil-
dikten sonra kat'i şeklini alacak 
ve memleketin iktısat siyaseti bu 
programa müstenit olacaktır. lk
bsadi layihalar bu programın 
Mecliste kabu ünden sonra tea
bıt oJunacaktır. 

ee 

Bir dakikda 
M .Meclisinde istenog

rafz usulile 250 hece 
yazzldz 

Ankara, 25 ( A.A ) - Meclis 
zabıt katiplerine mahsus istenog

Vekilet bu ismin arapca 
olduğu için kabulünü tasvip et
memit ve " Güzel Ada " ismile 
tevsi mini tavsiye etmiftir. Bu 
ısim dünkü içtimada muvafık 
görülerek kabul edilmiştir. 

İstimlak hakemleri intihap 
edildikten sonra masraf bütçe
sinin müzakeresine başlanmış, 
muhasebei buıuaiye , yollar, 
meclisi umumii vi ıiyet encli
meni, maarif, masraf bfttçele
ri kabul edilmiştir. Bütçenin 
müzakeresine bugün devam e
edilecek tir. 

borsada: 

İngiliz lirası -1029 kuruıta kapandı 
Konsorsiyom heyeti don içti

malarına devam etmiştir. Borsa
da tabii h~l tekatrllr etmektedir. 
Borsada muameleye dtin ıaat 
14 te baılanılmlf, muamele iki 
saat devam etmiıtir. laterlin 
dün 1030 kul'Ufta açılmıı, 
1028,25 kuruta düşmllş, 1029 
da kapanmıştır. 

Altın 944 te açılınıı, 947 de 
kapanmıştır. 

Cemlyeterde: 

Türk ocaaında 
Türk ocağının yıl dönlimtl 

münasebetile dün gece ocak 
binasında bir müsamere veril-
miştir. 

İhsan Sami Bey bir nutuk 
söylemiş, danıedilmiş, davetli
lere çay ve pasta ikram edil
miştir. 

rafi kursunda evvelki gün Meclis 1 Vukuat 1 
Reisi Kazım Pı. Hz.nin huzurile .__ -----------.....1 . 
icra edilen dakikad.ı 250 hece- Yanarak ölmüı 
lik son devre imtihanında katip- Bakırköyde Hamedar çifliğin-
lerden beşi kazanmış ve kendi- de Hacı H6seyin Beyin kireç 
lerine tam istenograf şehadena-

oca~ında çalııan 75 yaşında ınesi verilmiştir. I 
brahim ocakta uyumu,, ocaktan 

M. Kanonika 
GaziRz.lerinin lzmirde 
rek~edicek keykelleri 

lzmır, 25 (A.A) _ Gazi Haz
retlerinin tehrimızde rekzedile
cek heykelleri hakkmda tetki
katta bulunmak üzere buraya 
gelmiş o an M. Kanonika bu 
akşam ltalyaya hareket etmiftir. 

sıçrıyan ateı ve kıvılcımlardan 
elbisesi tutuşmUf, blttnn vilcudu 
yanmıştır. İbrahim bir mOddet 
sonra ölmüştür. 

Beyanı tqekkür 
Gcliboluda vefat eden ve ziyaı ebe

disile bizleri dağdan tl'essür eyleyen 
mehterem pederimiz Hazday Şimon Ha
bip efendinin gerek cenaze merasimine 
iştirak ve ~selli suretile tahrifi teessüre 
şitap eden muhterem Gelibolu Belediye 
reisi ve erk4nr ile bilOmum ehibba ve 
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·~MELEK sineması ır.üdüriyefi ~ EtJ • • • • • • • 

yeni vazettiği sesJi ve sözlii makine tesisatının resmi küşadı 
münasebetile BU AKŞAM irae edeceği Andre Bojenin temsi.i 

Saadet Yolu • lıl 
l'.J 

• • • baştan nihayete kadar FRANSIZCA SÖZ~Ü ~e ŞARKILI 
• filmin son iıtihzaratının ikmali zımnında BUGÜNKU 26 MART 
• ÇARŞAMBA günü matine olmayacağını muhterem ehalıye ilan il 
• eyler. • 
• İliveten: MÜZ!K HOLDA BiR GECE yeni renkli, sözlü şar-
: kılı ve danslı filim ile DENiZ KIZI EFT ALYA hanım ve re- • 
• fiklerinin repertuvannı gösteren ilk TÜRKÇE sözlü ve şarkılı la 

• filim. • 
• Biletlerin satışına şimdiden başlanmışt r : 
: Sinema salonu saat 8 den itibaren halka • 
• a~ık bulunacakbr : 
: Seans saat 9,45 te başiar TeJefon Beyoğlu 868 • 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
m111mmaaam1aBB&mmmemmmmmnmmammm 

1 SARL ROG:ERS MARl BRİAN = 
ve ÇESTER KONKLEN ~ = çok müessir ve insani bir dramı musavver m 

i
l BABA~~fi~-yLADA 1 

1act0mam0Gammaammma~uomm~~~mmamm 

=Ltiliffl MiKUPilllfi jB~~:~a:. 
tamamile SHli, smO. ~ftRKılı I \ ~1~!~1 -=:_ s~ ~~~~· 

. ue ~fttt~U 81R fi UM ~ ~~f ;;nbur~ia: Spor ve geııç~i.~ 
Iİcnuııutumm:a:w::.:mu:::::::::w.::~:::m:::::: ı Melek - Bir an iç.in ... 
-illllll \\]\ Alkazar - Kan gemisi 

VAKITın 

Küçük ilanları 

Opera - Uçurum 
Şık - Anaforcu 
Elbamra - Caz mugannh 
Milli - Altın 

.._. • Hu rü11 ll•trolunur ·-••l 
•••••••••Tarife .... · • • 

Asri - Zehirli kadın 

Alemdar - Günah sokalf 
Hilil - Nuhun gemis! 

' BeşiktaıHilaJ. - Vatansızlar ce-: 1 De'"alık kuruş 30 : . ~· . • ,, 50 • . "" . . . 
: J • • 65 : • • 
• 4 • " 2~ : • • 
: lhtlvaç kalmavın-) • • d • • cava ka ar (azami ıoo • 
: 1 O defa) il.in edil- ( : 
: mek üzere maktu ) : • • • Abonelerimizin her üç ayhğı için : • • : bir defası meccanen 1 • 

• • 4 satırı geçen U!nların fazla ~atın • • • • için ~ er kuruş zammolunur · I 
~ ------................ . 

Kiralık - Satalık 
Kiralık hane - Fındıklıda Molla 

hen nemi. 

Tiyatroları 

Darülbedayi - Şahin 
Bar ve Müzlkholle.r ı 

Garden - Elli Lis, lrena, Nandi 
Balet T almaç ve Siril 

Maksim - Jalyet Jirarden, Duo 
Kleo iris, Lukas Trio ı 

Mulen Ruj - Arizona revüsü 

1 

Dobo revü 
Türkuvaz Duo Sarandi 

ı~l ~~~~~J 
if. k ~·akın 

bayırında tramvay mevk ıne pe J • •••••• •• •••• ... •••• •• •• •• •• •••• 

fevkalade nezaretli terkos ve elekmk " Paramunt şirketinin en güzel : 
tesisatile on bir oda ve müştcmilA.n sa· : komedısi olan : 

~:_:::~::y:ı::l~::t;~:...v:_n_~"_rin_b_ird_:_~:_n_~~-:-a~-:-,_ k~-~cn_r::k_·:-:~::-~,:_: i M f K lf p ~ O n U ~ 
Kiralık hane - Aksarayda So · : filminde : 

fularda Oıuçeşme sokağında on odal'. : BEBE DAMUR : 
bir hane klralıkor. Talip olanl:ır~n bekçı : : 
Yusuf ağaya müracaat eylemclerı. : Şarkılarmı dinliyeceksiniz. i 

Acele 88tıbk kigir hane - •••' •••••••••••••••••••••••••• 
Mercanda Uzunçarşı başında Kilit hanı IP-•1•~p•e•ba•~-li•1J•atr•o•su•n•da-b•u-a•k§•am-• 
karşısında çıkmaz sokakta caddeye nazır aoa/ ll ,30 da. 
beş oda. tera~. mutpak, .terkos, kuyu, 
elektirigi havi uç katlı kıl.gır hane, acele 
satılıktır. 

Talip olanlann Sirkecide lhsaniye an
banna müracaatları. 

•••••••••••••••••••••• 

ŞEHREMANETi 

Şahin m ~ ~ 
b Artvin meb'usu ve gazetemiz 
d::ınuhan;ri Mehmet Aıım B. 
7l Ankaraya gttmiştir. 
iirkocaaının kurulma 

yıl dönümü 
~ 25 (Telefon) - TOrk 
'ebe . kuruluş günü müna
.ı.. .. .ı.til~ bugtin ocakta bir çay 
-ı..-eti •erilmittir. 

Mumaileyhin beraberinde ge
tirdiği mikdet üzerinde tadilat 
yapı ması takarrür etm!ş~. M. 
Kanonika Efes harabelerınden 
aldığı büyük bir ilham ile hey
keli yapacağmı söylemiştir. Hey
kelin kaidesi kırmızı mermerden 
inşa edilecektir. 

eviddaıına ve kerekse telgraf ve mektup· 1 Z AY 1 LE~ 1 
la taziyet ve teessüratını iblAğ eden ze- L-------------1 
vatı muhteremeye matemdide ailemiz na- Dh·anyolu Kazanç memurluğundan 
mına muhterem gazetenizle alenen beyanı musaddak kazanç defterimi zavi ettim. 
teşekkilrat eylemeyi bir vazifei lwdişane- Alemdar: Toprak: 3. komisrnn;u M. Emin 
si addeyleriz efendim. 

Komedi 
J pe'de 

Nakleden: 
A. Muhtar 

1 1111 1 

11111111 
Merhumun refikası: Lea 
Merhumun oğlu: S. Habio 
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Zampara Kırat _J 
~:::======================--ııııiııa'I fj~ _-t/ 
Ailece ahlaksızlık buna derler 

Babası k111 He amcası yeğeni ile münasebette 
bulunuyordu. Kır al "Lui,, nin kendi kızı "Ade
Ja vid ,, den ·• Lui dö Narbon ,, ismi verilen 

bir oğ'u olmu5tu ... 

Gözdeye olan tarizler arasın
da bir kısmı da kırala raci idi. 
Kıralm keyif yurtları sayılıp 
dökülürdü. Bunlar " Versay ,, 

"M . " Bastiy ,, , '' Vensen ,, ayyı ,, 
" Marli "Bisetr,, ilah ... olarak ,, 1 

dokuz yüze kadar varıyordu. 
Ayrıca kırata körpe kız kılerliği 
eden manastırlar da başka .•. 

Söylenildiğine göre baş ma
beyinci ve diik " Degiyon ,, 
kırah tamamen ellerine almış

lardı, kırala bırakılan yegane 
serbesti metresi ile rahatça 
yatmaktı. Bundan başka köpek
lerini sever ve izdivaç mukave
leleri imzalardı. 

O v.ıkit er bakire erin piyasası 
fevkalade fırıamıştı. Mareşaı dö 
Rişölyö ve baş mabeyincinin 
genç prens'er için bir bakire 
deposu vücude getirmiş olduk
Jarı, ve ihtiyar büyük babanın 
çocukları çok zahmet görme
mesi için bu depodaki kızları birer 
birer ziyaret ettiğı iddia edıli

yordu. Vaktile bu gibi işlere 
baş oda uşağı " Löbcl " bakar
ken onun vefatından sonra va
zif eyı saray ası zadeleri arala-

rmda paylaşmışlar ve nöbetleıe 
iş görmegı baş mabe)'inciye 
karşı taahhüt edinmişlerdi. Ef-

kir o kadar heyecanda idi ki, 
en inanılmaz rezaletler isnat 
olunuyordu. 

Bizzat dük 
hatıratında şu 

diyordu: 

dö " Rişölyö ,, 
satırları kayde-

ihtiyar zampara, kendisi için 

mahsusen seçılen küçük kız l arla 
keyif getirirdi. Hatta bazı defa

lar zevçlerine ve aşıklarına sa
dık olan kadınları da cebren 

elde etmek usulUne müracaat 
ederdi. Meseli «Kant11rit11 le 
yapılmış haplar yedirip kızdı-

rarak madam d6 "Sad,. i elde 
etti. Böyle haplardan kendisi 
yer ve etrafındaki kadınlara ye-

dirirdi. Onlar da hapın tesiri 
altında kızarlar, tarif olunmaz 
zevklere kendilerini kaptırırlardı. 

Söylendiğine göre bu suretle 
kızarak türlü rezaletler yapan 
ve neticesinde dayanamayıp 
ölen bir çok saray miidavimini 
madam görülmüştür. 

( Biımel11 

y 1 J 1 . 

-- r k i ı e r 

Yumurta bolluğu Nebat arı al laklısı 
Senede 30 milyon 

yumurta 

Bir mnddet evel gazete.t.. 
memleketimizde bu sene yu
murta bolluğu olduğundan bah
setmişlerdi. 

Bu sene yumurta, yalnız TUr
kiyede değil, Avrupa ve Amerika
da da mebzuldür. 

Yukarıya koyduğumuz resim, 
Los Anjelosta Runnimede çift-

Aleni teşekkUr 

l Temşirem Munisenin müptelA ohtu -
ğu endişeli bir hastlllığı müessir tedavi· 
!erile az zamanda izale ve iadci sıhhı.tine 
mu\'affok olan doktor Necmettin Rifat 
ve Ömer Se) fettin beyefendilere maa 
aıle aleni teşekkürlerimizi ibı6ğa muh-
terem gazetenizin tavassutunu rica ey• 
}erim efendim. 

Ho}•derpn,:ı Dcmiryollnt'ı muhasiple-
rinden O. Tahsin 

§ Bomiştayin ailesi ve at..Tabası ma· 

ve ahlak zı vardır 
lngiliz darnlfünun müderrislerinden profesör Jan Davidsa'ı 

aslan ağzı çıçeği hakkında beyanatta bulunurken onun nebati" 

içinde en ahlAklı nebat olduğunu, hayvanlar arasında insan ıf. 
iıe, onun da nebatlar arasında öyle o duğunu l:iÖyJemiıtir. 

Profesör bunu izah için şu sözleri söylüyor : 

Dünyadaki nebatJarın onda birisi aslanağzı ailesine menı&JI" 
tur. Bu aile çok çalışır. 

Nebatlarm da ahJakı vardır. Bazıları son derece ahJaksırdıt 
O kadar ki en büyük ağaçlarla bir araya gelecek olsa b!le otl 
boğar. Meseli taflan böyledir. 

Aslanağzı ise nebatlann en namuslusu ve en ahlakhsıdır. 

liğinde bir sabah toplanan yu

murtaları göstermektedir. 

Bu çiftlikte 300,000 yumurt

lıyan tavuk, 200,000 piliç var

dır. Her sene bu çiftlikte bir 

milyon lngiliz liralık yem sarf· 

olunur. Senede 30 milyondan 

fazla yumurta haaıl eder •• 

Tıraş rekoru 
Peşteden 

göre Secko 
43 saniyede 
kırmıştır. 

verilen maloın•" 
namındaki berbf 
tıraş olarak reiıol 

Bu müddet 
hem usturasını 

tıraş olmuş, hem 
mışbr. 

zarfında Sedı' 
bilemİf, h,-

de ynzUnn yıkl' 

_ ... MUZA YEDE iLE EŞYA SAMIŞI 
Martın 28 inci cuma günü saat 10 da Beyoğlunda lstİklAI caddesinde PosO 

sokağı köşesinde Meymenet apartmanının 2 numaralı dairesinde bulunan 'iC 

Madam Namel'e ait nefis ve müzeyyen eşyalar, tablolar, biblolar müzayed' 
suretile satılacaktır. 

' dam Raşe\ A. Borni~tnyinin vefatı mü-

Masif mavun Paris mamulAtı otantik ampir marketi ve bronzlar ile rnüzeyrell 
nadide bir salon takımı. Almanyanın en meşhur fabrikasının mumulAtı şenfürrıe 
ağacından ve 11 parçadan mürekkep yemek oda takımı Ayni fabrikanın ,e 
ayni ağaçtan nefis yazı odası, Fransız marketiri ve bronz işlemeli ve salon masası. 
vitrin yazıhane ve komotf ar, namlı ressamlar tarafından imzalı yağlı boya ~e 
pastel tablolar, Saksonya, Sevr, fildişi ve mermer heykeller, va1olar minyatürler. 
Kıymetli biblolar peleı1enl{ aAacından Alman mamulttı ~·c lngilız usulü müztr· 
yen yatak oda takımı, şeztııng ipekli ve file perdeler, kanape 'e toltukld• 
ltalya mermerinden güzel bir ha\ UY., bı onz ampir ve albatr elektİrik avtzeter. 
araba çay masası, gümüş kaplama 147 parçadan mürekkep bir sandık dcruno ulmacao 

Dilnkü bulmacamJZI hallede -
nedin zse bugünkü halledılmiş 

25 Mart 930 

ı 
çatal biçak takımı, tabak takımı, kristal ba'kara su takımı, metal Olan &ay ~e 

Borsa ar likör takımları, kristal ve gümüf eşyalar. emaye salamandr sobası, dikiş singct 
makinesi, havagazı ile banyo ocagı, poıtm~nto, mutfak eşyaları, yeni halde rntt· 

1--------------~-""""":-ı, • °"'°"'""""°"';"~"'~°"':"• şambalar ve sair bir çok eşyayı beytiye, Vıktor Hügo, La Manin, Alfred dö 

1 nasebetilc h:ıkl-ınnd.ıı samİml h~sslyat ~ös-1 

r; teren zevata teşekkür ''e mınnetlerınl 
tal\dım eder. 

şekle bakarak yeni bulmacamı -

1 
2 
1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

-

[iJ 
------------------. E. günhü bulrnacamız 

Soldan sağa ve yukardan a,ağı: 
ı 1 tek [5 , dağ ._5 • 2 - Nar 

L4 , mu ıkide bir makam [41
• 3 - Kok

muş ce~et '3], oh r2]. 4 - l y~n [2], 

,ulak de~·il 5 , ~ota r2J. 5 - Çapkın 
5 . a o 2 . Cı - Bahrisiyah [91. 7 -
tlıırpte o1an şer [71. 8 - Genişlik [2]. 
.,ki moda bO\a [4), 'lhbzonhı ... 1. 9-

ine [3J, öldiırmek [5]. IO - Hane[2]. 
1 1 - Giyinmşş [5], iç (21. 

.:----A~çı,..:d ... • -!-' _ .... _,~0·-"-d'-r. ' o ur ve şerıki ~ ~~usse, Chi~~er, Rasinc . ve diğer bir çok namlı şairlerin ese~lerini ha\'i ce.sim kii· 
~ Gümrük muamelatı ve Nakli- ; 

1 
tuphane. Mukemmel hır salon gramofonu, Heyi marka zarıf Alman pıyanosıı. 

1 lnriliz lirası Kr. J 103 
"T.L. mutablll Oola Q,4• 30 

~ 

~ 

" .. 

• 

• 

• 
• 
• 

~rank 

Liret 
Relgı 

Drahmi 
Is. Frank 

l.evı 

Florin 
Jturon 
Silin~ 
Pez.etı 

Mark 
Zloti 
Pengö 

2o Ley Kunı, 

ı Türk lirası Dinar 
· Çen·oneç Kuru, 

Nukut 

ı bterlla (lnl(illıl 
ı Dolar (Amerika) 

20 ~·r•nk [Fransız 
ıo l.lret [ ltalya 
O Prank BelçlkaJ 
ıo Drahmi [Yunan] 
ıo Frank [lsvlçrel 
.~o Leva Rulı:ar J 

ı Florln.[Felemenk 1 

i!Q Kuron [Çekoslovak 
ı Şllıuıı Avusturya J 
ı Peıeta f lspanyı j 
ı Rayşmar~ IAlnıaova 

ı Zlotı ı...chlstan 

ı Pengb Macaristan 
ıo Ley [Romanya} 
20 Olnar Yogo~lov\•af 

ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

l\lccldlye 
Panı.no 

Horsa 
harici 

1 t> 

51 

'l4ı 

3< 
27 
:;ı 

2 

5~ 

241 

Tıcaret ve zah1rt. 
•ı atS.u Ticaret bonaeı kAtlblwnumlUt 

tarafuıdan urilmlttir 

Bu~•J 
\"umu,ık 

Sün ter 
Sen 

- Zahireler- -
<;avdır 

Arpft 
Mısıı 

Fa~ul) • 

Okka•• 
Aaamı A.o•arl 
K. P. K. I' 

ıı 20 ıs 07 

l4 ıs 15 
12 32 

• 
"i 25 6 10 
() 6 20 

~ t · l · l. Iran ve Anadolu seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 25 teminat alınır 
v ya ıı erı " . 
~ ~ Hamit: Zivaret saati 11 - l, 3 - 7 
" Maıi ve idari t§ler daht takıp ~dıl r ' 

: Galata , Havyar Han , Orta # 
1 Odalar No. 4 i 
1 Telefon: Beyoğlu 4515 # . "'"'"" ""'"'"'"'"""""'"'"". 

Satılık hane 
Binbirdirek mahallesinde Diz· 

dariyede medrese sokağında bn
yük dört oda ve nezareti kimi
leyi havi boş ve kargir hane 

ıatıhktır. Talip olanlar Çemberli 
taşta şeyih Şerafettin efendinin 
çayhanesinde Dizdariye muhtarı 

sabıkı Ali Rıza efendiye milra
caat eylemeleri ilan olunur. · 

Eyip sulh ahkamı şahsiye lıakinıliğinderı: 

Ayvansarayda atik Mustafa paşa 
mahallesi Hamam sokağında 28 
ve 30 numaralı hane ve bakkal 
dükkanında mukim iken vefat 
eden bakkal Ağapyosun mirası 

açılmış ve emvali metrukesinin 
defteri yapılmıştır. Mezkur dük
kanda mevcut eşyanın kısmı 

azamı bozulacak şeylerden oldu
ğundan mUttehaz karar dairesin· 
de satılacağmdan talip olanlann 

30-3-930 pazar saat 12 de ve 
ertesi günü ve saatte mahalli 
mezkfırda hazır bulunacak olan 
satış memuruna müracaatlan 
ilan olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
<~izlı 'e cilt hastnlıklan mütehaı<sm 

Karnköy bör kçi Fınnı eıra!ında No 34 

İLAN 
Sultanahmet birinci Sulh hukuk mah-

kemesİnden: Haydar zade i\.lehmet efendi· 
nln Müdeialeyh Ferlda Azos aleyhine 
ikame eylediği alacak davasında müddei· 
aleyhin ikametgA.hı meçhul olduğrıııdan 
ilAnen tebliğatına karar verilmiş ve her· 
mucibi karar gıyaben ceryan eden mu· 
hakeme neticesinde meblağı müddeabİ-

hin ma faiz ve mesarifi muhakeme ve 
sairenin tahsiline dair 25· I-930 tarihinde 
sadır olan hükmü karara alt baş kAtip 
ihbarnamesinin de ilanen tehliğııt ifasını 

icabettirmiş olduğundıın tarihi ilı\ndan 

İtibaren bir mıh :t.arfında müddeialeyhin 
temyizi dava edebileceği tebliğ makamı

na kaim olmak üzere illnı keyfiyet o-
hın ur. 

İstanbul Altıncı Noterliğine: 
Türkiye İş bankası tarafından Gala -

tada Çinili han 4 üncü Katta 7 numarada 
mukim Zefer vapuru !lahibi Hasan mah
dumu lbrahim Beye tebliği istenilen 'e 
yüz Türk lirasının ademi tediyesi selıc -
bile terettup edecek zarar ve Zİ) an, 
faiz ye vaki masraflarla tazminat talebine 
mütedair bulunan üç nfühadan il1an!t 
proteatonamelerden bir nüshası mulıoca· 
bıpa gönderilmiş ise de mezkôr adreste 
bulunmadığı ''e yeni ikamecgı\hı yapılan 

tahkikata rağmen öğrenilmediği tebliğ 

memurumuzun tahkikatından anlaşılmış 
olmasına \'e bankanın talebine binnen 
15 mart 930 tarih ve 3346 - IO 16 nu
maralı protestonamenin tebliği makamına 

kaim olmak üzere ve hukuk usulü mu -
hakemderi kanununun J 41 ve 142 inci 
maddeleri ahkAmına tevfikan işbu fü\n 
tanzim ve neşredilmek üzere V AKIT 
gazetesine gönderildi. 

25 mart 1930 
fstanbul Altıncı Noteri 

Galip Btng61 

Eljiip :ıufh mahkemesinden: AY''' 
sarayda Atik Muatafapaıa rJJI' 
hailesi Hamam aokağanda 28 ~ 
30 numaralı hane ve bak 

1 dükkanında mukim iken \'~ 
eden bakkal Agapyos Efeıı~ 
nin terekesine mahkemece 11al' 
ıyet edildiğinden terekece idd~ 
ayı istihkak edenler varsa nıOCJ 
deli kanuniyesi zarfında nıUr" 
caat etmeleri ve varisleri 11-" 
tiribi ilandan 3 ay zarfında ,,fır 
larıDI beyan eylemek uıe" 
Eyüp sulh mahkemesi abk~ 
şahsiye Hakimliğine mürac 

eylemeleri ilin olunur. 
~~~~~~-~~~~~-_..,,/ 

Jandarma imaldtane müdüriyet{ntff. 

8 · 12 Bin geyim at ve e'cer ıı,k 
1 • 2 Bin kilo mıh 

Yukarda yaı.ılı olan nal ve mıh 1'•~ 
lı zarf münııkasa ile sııtın alın~~·~ı 
münakasıı 5 nisan cumarte i gUnU • ~ 
14 tte Gedikpaşada imalfıthancde >" ıv 

efl 
lacaktır şartname imalı\thııneden \ ede 
teklifnamenin tarzı iml:\sı şartnafl' 
mUnderiçtir. ~ 

Diinkü nüshamı7.da İntişar ede~ 
Samsun sahil demiryolJarı 1 

anonım tirketinden: 

İlanında 1,c1~ 
27 nisan 930 tarihinde vutnı~~,ııı' 

hissedaran heyeti umumiyesl ~ç td11ıc· 
iştirak edecek hissedııranın haın•1 ı~sc'•~ 
lan hbse senedııtını , evml ıçt .,ıt'' 

. ld \., . on ~ün evvel evvel lstanbu 8 ecJıl· 
. tevdi t~ svnda şirketin muhasedesıne .elı" 

me~i icap ettiğini yazılacak i'fen ;. 1•~· 
(\e Samsun)kelimesi yazılmaırıışU 
hih ve tavzihi keyfiyet olunur. 



latanbul cl6rdanca icra memurlugundan : 

DÜŞKÜNLER: 3 
\lğul 

Y ervan Kılıççı yan Efendileri V nrtercs 
Efendiden alacağı olan meb!Ağın temini 
için Beyoğlundn Hilseyln ağa mahalle
sinde Hocı Ahmet sokağında eski ve 
yeni altı numaralı hanenin 3 te bir hiı
sesi otuz gun milddetle müzayııdeye vaz 
olunarak 800 lira bedelle talibi uhdesin· 
de olup bu kerre yüzde beş zamla ve 
on beş gün müddetle ihalei kat'ive mü· 
zayedesine vazolunmuştur. Tlud;d: bir 
tarafı emvali metruke hanesi bir tarfı 
Ermeni katollk kilisesi akan arkası 
doktor Azaryan vercseleri ve diğer hane 
ile mahduttur. Mesahası: 5 - 42 metre 
üzerinde olup 5 - 2 rnetroda çim.:nto 
bahçesi vardır. hane yanm kAgirdir. bod
rum zemini çimento üç gözlü mağaza 
vardır zemin katta mermer ta,Iık zemini 
çini mutpak bir kuyu bir sahniş birinci 
katta bir sofa tki oda ikinci katta vine 
iki oda blr sofa bir he!A bir ~amıç uÇun
cil katta bir mutpak iki oda bir sofa 
bir helA bir balkon dördüncü katta bir 
merdiven başı bir oda bir taraça ve 
elektirik tertibatı vardır. İçinde borçlu 
ve hissedarı ve kiracı ~1inasyan Efendi 
ve Server Bey oturmaktadırlar. Tamamı 
4i00 lira kıymetindedir. 12 - 4 • 80 ta· 

rihinde saat 14 ten ı 5 buçuğa kadıır 
ihalei kat'iycsi yapılncakur. Taliplerin 
hisseye isabet eden kıymetin yüzde onu 
nisbetinde pey akçesini ve fa1Ja malO
mat almak isteyenlerin 9z9 • 4804 dosya 
numarasını alarak yevrni mezktlra kadar 
dairemize müracaatları ilAn olunur. 

Yazan : Sadrı Etem 
Diınktı kıımın hfilbası 

ıııııı ( Mektebe ghdğim ilk günün akşa· 1ennt IXlUdür mektebin bahçesinin orta 
lcrd durdu ve talebeye bazı nıısihat
~k c bulundu ve çocuklara : "Padişahım 
ll'ı Y~a. diye bağırttı. Ben arkadaşımı 
t..!0kduın. Bizim semte giden bostanın 
onı arşısında bir tabur çocuk vardı, 
ıııid:ün Yanında benim arkadaşım, blr 
Yor 1 I, bir uşak, bir arap çocuğu durıı
htr:ıı. Müdürün duası bitin_ce postalar 
dirıJ~et etti ,.c bizim Snclt mıdilliye bin
'ttll. : Enesi günli ona güzel güzel 

gözler getirdim. ] 

k " - Ben de deve derisinden 
ltag6ıier var.. dedi. 

tö~rt~ıi gliıı deve derisi kara 
S trıni getirdi. 

''l' dllbahtan akıama kadar arka 
' ı: 
~ tt .- Senin karagözün gfizel 
d bıın karagC>ziim gü~el diye 
Jc::1'1ğu ilerlettik.. Üç se~e 
€ . ar ayni dostluk devam ettı .. '° ttı •nıa, Sacit 908 senesinden 
ı ~ra mektebe bpış, bpış gidip 

t illete baıladı .• 
Q '( alnıı bir uşak kaldı.. Bu 
, fad k sanşın ve yakışıklı bir 

llllldı. 

b Sacide pek dikatle, itina ile 
akardı. 
909 ıenesinde arbk ben 

lqatnları mektepten çıkdığım 
~:~n ekseriya Sacitle beraber 
~~~jıorduın.. Biz de onlann ma

a.llelenne yakın bir yere taşın
llılfbk. 

lf-
b• Sacidin konakta koskocaman 
ır oyuncak odası vardı. Man

ltttı tllfcklerden tutunnz da tü
jtlli •e ista1yonlu şimendifer
~t, vapurlara, etfaiye askerle
~ çifte çifte kaynana gıcırtı
' a, iki tahta arasında müte
tt diyen canbazlık eden soyta-
'~ yaylı tavuklara, başına ba
d~· ıes çıkaran kuzuya, kurul
~i ~ zaman kimi tef çalan ki
~ 0~uyan çalgıcı bebeklere, 
~ cana hacıyatmazlara düdük
dn en ;ini lllini k:manlara 
~ ı ne üzüne topaç ve uçurt-
" •lara varıncaya kadar neler 
ıOlttu 1 

ti ~u odanın içindeki oyuncaklar 
ıı~lbdi bende olsa bir oyuncak 
'"'l:tth • 

6•8ı açardım . 
lı .. O, konakta dadıları, dayları, 
-,akları, hizmetçileri arasında 
l>rcna .b. b' d' li gı ı ır şey ı. 

erkes ona: 
r ..... Pataçığım diye hitap edi
k Ot-~~·. o da konakta as tığ~ a~b~ 
~gı kestik bir derebeyı ıdı. 

il 
1 
•ımetçi kızlar onun elinden 

c tr k S çe mezlerdi. 
d~ lcit aklına esti mi onları 
h: ayaklı bir hayvan gibi yere 
bi rır üstlerine ata biner gibi 
~.~t'~ elindeki gümüşlü kamçıyı 
k,h' eder. Hizmetçilerin 
hldda' etlerine indirirdi. Kızlann 

ıne nı· d" f diy 1 uşmUş «o aman» 
k,ı;a bilsinler derhal, habeş 

4( açar ağzını, yumar gözünü: 
~tıiı- y etliğiniz gözünüze di-
). e dursun 1 . . . . 1 .._ . ... nım, ınım ın e-
leııc ındı~llah gavur kapısında di-
"•" , ılene · p ~aırn . can verın... a§a-
tıiıi 8

1~ etı ne, budu ne? .. Dişi
tıı,11111 ın.. çocuğun canını sık-

,, derdi 

Kaç defa Sacit benim ya
nımda yanı yapb... Hele bir 
defasında hizmetçi kızları ve 
arap köleyi hayvan gibi bir sı· 
raya dizdi, birine kendi bindi, 
birine paşa amcasının oğlu Re
fik, ötekine de ben ... 

Sacit bastı kamçıyı, bub kam· 
çıyı kızlar fırdolayı kocaman 
bahçeyi dolaştılar ... Dile kolay .. 
yarım saat fasılaaıı uçar gibi 
dört ayak koştular.. yarım saat 
ıonra ne olduğunu tahmin ede
bilirsiniz... Bütün hiımetçi kız
ların ve arabın dizleri, avuçla
rının içleri ve yüzleri cılk yara 
olmuştu. Kanlar sızıyordu. 

( Bttmedi) 

Afyonk~rahisar vilayetinden: 
Afyon-Şuhut yolunun o+ooo-2+000 kilometreleri arası tami

ratı 9-4-93\7 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Şeraiti anlamak isteyenlerin nafıa baş 
mühendisliğine ve talip olanların encilmeni vilayete müracaatlan 
ilan olunur. 

llilalia.hmer 
ziııden,: 

lstanbul mer·ke-

Hilaliahmer lstanbul viliyet merkezi kongresi martın 28 inci 
cuma günü saat 2 de Darülfünun konferans salonunda inikat 

edeceğinden azayı muhteremenin aidat makbuzlarını hamilen lütfü 
teşrifleri rica olunur. 

Her türlü ıpor havadiılerıni, cumarteıi sabahlan 

R E K Ü R da okuyunuz! .• 

Devlet demiryolları 
mağazasından: 

H.Pş. 

Mağazamızda mevcut külliyetli miktarda saç, demir ve ahşap 
yağ fıçı ve bidonları aleni müzayede ile 29-3. 930 tarihine mUsadif 
cumartesi günü saat 14 te sablacağı ilin olunur. 

• 
şaatmüna
kasası 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
v Türkiye ı.iraat bankası umum mildürlüğü, lstanbulda Cağal

oglun~a kain olup elyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu
nan .b~n~yı tadil ettirecektir. Bu iıe talip olanlar aıağıda yazılı 
vesaıkı ıbraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan itlerin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek ıair vesaik. 

Talipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdilr-
lügw üne İstanbulda emniyet sandıgv .. dil l" v.. ·· tl b . ı mu r ugune muracaa a u 
baptaki pilin, mukavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 
olunur; teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Tilrkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğü?e ve fstanbulda Cağaloğlunda emniyet 
sandığı müdürlüğüne tevdı olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 

teminat gösterecektir. 
Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 

tercih hakkını muhafaza eder. 

- -- --- . - - - -:- ---:::-·-==-- - . 
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)Tüksek onnan mektebi rektörlüğünden: 

Erzak ve levazımı saire 
münakasası 

NlPktebirnize erzak ve Jevnz11nı-
saıre 

Iile 
1Tıiinakasası kapalı zarf usu-

111Üııakasaya konınu~ tur. rrali1)
lerin .7artnaın~lerini görnıek 11z<~re 
her g·ün nıiinakasaya i tiraJ( içnı de 
) 7e\rmi ihale olaıı 26/3/93() çar.~aııı
ba günii saat 15 te Defterrlarlıl{ bi
nasında miiessesatı ziraive 111libaya-. . 
at komisyonuna g·elıneJcri. 

Devlet demiryolları ve limanları 
, 

umumi idaresinden: 
3430,adet meıe travers kapalı zarfla milnakasaya konmuştur. 

Münakasa 14 niaan 930 puarteıi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif metuplarını muvakkat 

teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar münakasa komisyonuna 

vermeleri lazımdır. 

Talipler milnakasa şartnamelerini ( Beş ) lira 

Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, 

Haydarpaşa veznesinden tedarik ebebilirler. 

mukabilinde 

İstanbul da 

~olcqf. ıımıım nıi1clı'irl1IS~i;nrleı1.: 
MDuıyedeye ı.•azolunan Eml~k 

1 - Çarııda yorgancılar Haci memiş sokağı 17-9 No dnl<kan 
2 - " " " " 22 " " 
3 - " " ,, " 70 " " 
4 - " " Kuyulu " 8 " " 
S - " F eracecilerde 4 " " 
9 - " F eracecilerde 15 " " 
7 - " Pnskillcülerde 4 " 
8 - " Püskülcülerde 13 " 
9 - " Püskülcülerde 17-19 " 

10 - " Gelincik sokağında 
11 - " " " 
12 - " Hazırcılar " 
13 - " Kavukçular u 

14 - " Kürkçüler " 
15 - " Sahaflar " 
16 - " Sahaflar " 
17 - " Sahaflar " 
18 - " Zenneciler " 
19 - " Kesiciler " 
20 - " F esciler " 
21 - " Yağlıkçılar " 
22 - " Sipahiler " 
23 - " Perdahcıham " 
24 - " Perdahcıhanı " 
25 - " Kahve hane " 
26 - " Kazazlar orta " 
27 - " Ağa oğlu " 

28-241.k"ı" 

30 
52,6 
13 
31 

7 
59-57 
95 
36 
s 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1-3 
97-129 " 
22 

" 

" 
20 
52 
12 
34 
51-53 

" 

" 
" 
" 

.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

28 - " Cevahir bedesteninde solda 
ikinci adada 13 " dolap 

Müddeti müzayede 20 mart 930 dan 12 nisan 930 cumartesi 

günü. ı~ı- k' ·ı w. d Balada muharrer em aA ıraye verı ecegın en müzayedeye vazo-
lunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gfinün saat on dört 
buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve teminatı mnvakkate ita 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlü
w ünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
g Evsaf ve müştemilatı hakkında malumat almak istiyenler bu 
müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri misil ra
porlarını görebilirler. 

Devlet demiryolları 
H.P. magazasından: 
Mağazamızda üç yüz adet kadar müdevver bizar desteresi 

mevcut olup bunlar 27 - 3 - 930 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 de aleni müzayede ile sablacağından taliplerin mağazadaki 
sabş heyetine müracaatları ilan olunur. 



... -- SAYISI HE~ YFROE b KU~UŞ === 
Gueteye gönderilecek mekt 'l pl;ırın uıerlnc idare içinse ( ld:ıre ) razıya ~ 

alt se ( Yazı ) işareti kon Jınalıdır. ~ 

r .. ,,,ır,.,.•ft ,..,.1trr'rrrn ,,,.,,,, rc:lf"r, •~•ftttf rtlrc'c,.,,.,b: D'"''"r'•r• .. ro111'111f panl•nn 
.-ı•Jc'rr•rrrCan •f" l'frı!•nn n-Cb;cfcricaıından fi•rrı nrı'ul c'rll?dr. \ıi 

MATBAA VE İDAREHANE: 
fST .A 'RCT., Batııall, Ankara caddesinde •VA KJT YliRDU • 

Tel. lf70 ( lr>RE f~LERI) 1971 (YALI l~LE.RI) Telsraf ı VAKiT, ~· lnıtG,., ti 
l'=====---=- -

Maarif V eka etinden: tıil~·u~l- 20000 kilo yerli tonga ipi mü baya~ 
Orta makteplerde Türkçe, Tarih - Coğrafya, Tabiiye ( Fizık rf .. .. · } · . . ·· d ..... f iJ 

kimya ~ahil) Riyaziye, Fransızca, Almanca, lngitizce, muallimi s · f · ...... Ut tın 1Il lISal 1 Ul11Ulll fllU · UI 
olmak ısteyenler için 3 mayıs 930 tarıhinde lstanbulda darülfü- e yrı s e aın gu n d en . 
nunda bir imtihan yapılacaktır. Bu imtihana girmek istiyen erin: • .J 

1 - Türk olmaları Merke:ı tcenteıl: Galata KöprU batında. Mevcut nümunesi veçhile yerli malı olarak 20,000 kilo tO" 

2 - Yaşları yirmid
1

en aşağı ve 45 den yukarı olmaması, i:tyoQlu l:hl. Şube •c~.t•51 Mahmu· 1~1 ~.azarlıkla mübayaa edileceğinden itaya talip olanlann nüıP.; 
3 - Bir cinayet ve ya cünha ile muhkum olmamış bulunmaları, diye Hanı •.tında ıııanbu ~ l74U yı ~ormek ve şartnamesini almak üzere her gün müracaatlart 

4 - Mual imlik etmiye mani uzvi ve ruhi arizalarla malul 2 msan 930 çarşamba günü yüzde yedi buçuk teminah muva~~ 
olmamaları, Trabzon birinci ~ostası telerile Galatada mübayaat komısyonunda bulunmaları. 

5 - Tam devreli resmi ve hususi lise, yedi senelik idadi, ( REŞİTPAŞA) vapuru 27 
dört ve ya beş senelik mual 'im mektebi şehadetnamesini haiz Mart Perşembe akşamı Galata Eskişehir vilfıyetinden: olmaları lazımdır. rıhtımından hareketle Zon-

Muailim mektebi mezunlarının en az iki ilk k guldak, lnebolu, Sınop, Sam- Eskişehir - Kütahya yolunun 1+470, 2+110, 2+122, 3-t' 
ıncı kilometrelerinde 0,60 lık ve 1+400, 3+399, 4+330 unc&I 
lometrelerinde 1,0 metrelik ve 2+ıo8 inci kilometrelerinde 2ı 
metre açık ığında olmak üzere Nafia başmühendısliğinden verile" 
tipler mucibince ayaklan kcirgir ve döşem~si betonarme ol 
yapılacak menfez inşaatı 22-3-930 tarihinden itibaren 22-4-930 
zartesi günü saat 16 ya kadar vahidi kıy~sii fiat ve kapalı 

mua limliği etmiş olması şarttır. 
sene me tep sun, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire-

son, Trabzon, Rizeye gidecek 
Bu suretle talip olan l arın, bir istida ile 25 nisan 930 tarihine ve Of, Trabzon, p0 athane, 

kadar maarif vekaletine müracaat etmeleri ve istidalarıoa aşağıda Gireson, Ordu, Fatsa, Samsun, 
yazılan vesikaların asıl ve ya tasdikli suretlerinm raptı lazımdır. Sinop, İneboluya uğrıvarak 

A ) Nufus teskereleri, gelecektir. 

B ) Muallimlik için sıhhi bir manii olmadığına dair Maarif idare
lerinden alınacak nümuneye göre tanzim edılmiş bir sıhhat raporu, 

C ) Hüsnühal şehadetnamesı, ( halen memur ve mua ılim olan-
lar bundan müstesnadır ) 

O ı Haiz olduğu mektep şehadetnameleri ve ya tasdikli suretleri, 
E ) Üç adet 4,5, 6 ebadında kartonsus fotoğrafi, 
F ) Mahalli Maarif idaresinden tasdikıı fotoğraflı fiş, 

6 - imtihanı l<azanan ar her hangi bir dereceli mekteplerde 
muallimlik etmemişlerse bir sene müddetle herhangi bir orta 
.:ieıeceli mekteple muallim muavini o!arak 20 lira maaşla istıhdam 

edilecekler ve o ders s ·nesi nihayetinde talimatına nazaran 
muvaffa k oldukları teayyün edenler muallım olacaklardır. 

izmir sürat postası usutite münakasaya vazoıunmuştur. 
1 - Müteahhidinın bu yolda yapacağı imalitı sniaiyenin 

( GÜLCEMAL) vapuru 28 deli 7100 lirayı tecavüz etmiyeceğinden münakasaya iştirake 
Mart Cuma 14,30 da Galata istiyenler bu miktarın % 7,5 ğu nisbetinde teminatı muvak 
rıhtımından hareketle Cumar- akçesi veya Banka mektubu ve yahut istıkrazı dahili tahvilitı 
tesi sabahı İzmire gidecek ve melerı ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede kanununa te 
Pazar 14,30 da lzmirden kan ihzar edilmesi. 
hareketle Pazartesi sabahı 2 T ı· · · d ·--' - a ıp erın ınşaatın evamı müddetinde inıaabn mes'ulİJ• 
gelecektir.Vapurda mükemmel fenniyesini teahbüt edecek bir mühendia veya ehliyeti Nafia b'f 
bir orkestra ve cazbant mühendis iğince tasdik edi'mek prtile bir fen memuru irae " 
mevcuttur· Katibi adillikçe musaddak teahhütnamenin tek:ifnameye lefü. 

• 3 - inşaat hakkında fazla ma umat almak iı tiyenıerin N.r-
~r::::::::::::::::ı:::::::::::::~.::.n. •• -:::::::m11! başmilhendisliğine münakasaya iştirak edecekler:n ibalu günü :;J 
H y elkencı \ At1uHLARI li muayyende Vilayet encümenine müracaatları ltızumu ilin o un~ 

l\aradeniz po<ta~ı Iİ • Beyojlu beşinci ıullı m:ıl.*em~~ 
Y ık • i FLIDA HASAN Hcyoğlunda Hüseyin ağa maballe5 

m
-:-=: :: C COCJ 5: istıklAl caddesinde tahtında bir 1' 
=-~~ U vapuru 26 ç · '"S · b il dükkAnı müştemil atik 79 ve 81 , e ce6 
-;-:· -~ ~i Mart a 1 ·~ a rn a in I B 87 ve 89 numaralarla murakkam l ir bl 

liii ffgünü akşamı 6da Sirkeci rahtamtn- ~ ' 0-........ 117 ~Jıl'~~ açık arttırma ile paraya 

Tayyare 
Sinci tertip 3üncü 

• 11 ~ ii dan hareketle doğru ( Zongul- i: ~ tf' rılecekor, kıymeti muhammı~ •1 
KE>şideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, §:;:-=: :i 1 :: ".:;~· · altı bin üçyiiz kuk liradır. 

nısan 

~~ :ı dak, nebolu, Samsun, Ordu, =i ~1 ş t • hk di h eei,J 
Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıp ıarı ve halk r---= =i G T b S : \\ı'.) ar namesı ma ·eme \'an arı -" J~c: ii .iresun, ra zon,. ürmene ":C Ü . ( @ muallak olup tarihi ilAndan itıbaren Y'~ 

huzurunda yapılır II-41 il Rıze) ~~ gı.d~cekt.ır. . ft ::::-r-::: 106~7 numarada görülmek üzere ı9 
n ~ 40 000 ~~ U T~s.ılat ıçın ~~rkecıde Yel- İİ nr. ~azı_a. mato_ı:ııar almak !~eye'.!; 
F:ı T- 1Jiiyiik ikramiye 

1 
liradır. ~~~ U kencı nanın<la kam acentasına il murıy~tı~ıze .~urac-~at etmel.ıdir. ~ 

l?".'..1 1 g==~ g müracaat. Tel. İstanbul: 1515;: m~ya ış~~rak ıçın yuzde yedı buçuk/. 
.,,.. -=- 'll k ş'dede çıkan numaralar tekrar dolaba l· onmaz E · : :: ••••• ·-·········· .. ••• ..... :::::-··.···· .................. :: mınat gostermek lAztmdır. Tapoda ·~ '"-- -=-~ '" er e ı , . ~~ ~ ... ········-·· .. ········-···· ····-·-······-······ ·~ 

~11 ;11; S~ı ~ır1ı~\1:ıııı11ırı1~111ıı~[ll\~l~'lmı~ııı111nnıı·'ı11!~jnı'~ ıı ım111 '11rııı.'11,ıı\f:'\l\fü"I' ı~ ıı ı1. ııııı\m~~\W\]ıırmı\~Ur1 T5RAB~ONPPOS r AbSl ;~~~~
1 

~;n ~i~~idem~:~:~:
1 

;~~~ı::ı~~ 
~ı tı~ l'~ı1Ul ~ 1 ıı ıHU!llı ~~illi l ~Wlliıll lllitııllil \ı~. ıınrı:," l:Jll..ıhfüuıilıııllı ı~~.liı\ ıı ulh ~a~y~~t erşem e memurıyeuo:ııze bıldırmedıklerı ~.A 

K . t' l r ! 1 A T •t ela \ • c } ' 'Satış bedelınin paylaşmasından ~ 
l I el r l Va \ l a) C 1 l 1 l l l ( 1 l l I f l ( · • günü Sirkecı rıhtımından hare· S'nek, sivr'sinek, tahta kuru- kalırlar. işbu arttırmada üç defa ~ ... 

1 l 
·
1
• il ( 1 (.~ l l ', ketle .. < Zonguldak, lnebo!u, Sam- su, pıre, güve, örümcek ve dıklan sonra bulunan kıymet üzeri~ 
4254 lira 60 kuruş bedeli keşifli Uşak-Çivr:l yolunua OX OOO 

ile 6x 00 ricı ki'ometresi arasında ve 0,60 açıklığında b ri üç gözü, 
t::ekizi b:r gözlü dokuz adet ve kezalık bir metre açık ığında ve 
i!çer gözlü iki adet ki ceman 11 adet çimento betonundan ve 
beton arme tabiyeli menfez er ile Uşak-Gediz yo'unu .1 OX ODO ile 
O x 080 arnsmda 2734 lira 9; kuruş bedeli keşıf i 80 metre tuıün
de kı metre iı tifaında maa temel harçlı ıstmat dıvarı 20-3-930 
tnrihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf u ,ulile müna

kasaya vazedilmiştir. Talip olanların 9 4 930 çarşamba gunu 
sa 1:. 15 te ihale kanununa tevf.kan tanzim edecekleri teklif zarfta· 
r''<' ,. !avet daimi encümenine müracaatları lüzumu ılan o 'unur. 

sun, Uaye, Fatsa, Ordu, Girt'SOn, b!itün haşaratı kat'iyen helak satılır. Gayri me~k~I~n tema~ı işbu_6 
T b R. ) · k l l · · ve ıfna eder. ve şartnamede gos.erılen ~araıt daıtt"J, 

ra zon, ı ze ıs e e erme azı- d 27 N' 930 .h. - d'f r_ 
d k Kokusu hafif ve sıhhi o up e ısan • tan ıne musa 1

• ~ 
met ve avdet e ece t r. 1..ar günü saat ( on beşte ) BePı 

insan ara ve hayvanlara zararı •r;J Yük ve yo cu ıçın mahalli sulh mahkemesinde baş kAtip od.,. 
oimaz. )' erlı malıdır. Türk ser- .,atılacaktır. J 

müracaat: Sirkeci salonu karşı- - ____...,...-:-1 

O 
• H mayesi, Türk akıl ve irfanı, 'J 

sında Mizan ğ.u an No: 2 Sullan Ahmel ikinci 5ulh hu~ul( ı;"'-
. b l 354 T" k d · mag~ ı Türk amelesi ile Telefon lstan u ur ı ' kemesinden. Müddei I\lebmet efeıt JI 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: imal edi miştir. Avrupa ve A me- müddeialeyh Beyoğlu l" enişehirde ~ 
• CiıJ 

0 
J- ıl d•ıH' H 11ur aı !1 rika mamulatma kartı müthiş tei belediye mevkündeki Hürriyet 1 

K d • bir rakip o up yarı yarıya daha tımanının 2 numarasında mukiıne r/ı/. ara en iZ ucuzdur. Ticaret ve san' at saha- M:ırika Papadopulo zimmetinde m•' 
Muntazam ve Lu~~ poSl«a~ı sanda kazandığı muvaffakiyet olan 197 lira 50 kuruşun isnfasına i 

. .. • • i! tedair davanın muhakemesinde Jll 1 N Q N u vaM;~t 30 d hasebile rakiplerini şaşırtmıştır. aleyhin mezkOr ikametgahını terk I 
Pompası gayet sağlam ve aynen gittiği mahal meçhul bulunduğ'l/, 

Şehrem.,nei'rıde11 : Nezatet hayvanları ıçin lü1.umu olan 60,000 l:ı 1) AZA R günü ~kşamı 1 yarı yarıya ucuzdur. Şişesi 50 bir mah müddetle ilAnen gıyap kar ,; 

kilo saman pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 27 Mart 930 Per- '....J Sırkecı nh· : teneke ve pompası 75 kuruştur. tebliğine karar verilmiş ve muh•~,, 
b " k d l d" .. - ·· 1 l · l:ı tımından hareketle Zonguldak, ı= D H 30 nisan 930 çarşamba günü saat l""~ 

1.,'f .\1\IH L ~E tHE~IA.\l~TJ U .. \.\ .\Ti 

Şem e gunü saat on bece a ar evazım mü ur.ugune ge me erı. eposu· asan Ecza deponudur ,. " O d · ~ • •alile kılınmış olduğundan bizzat ~' * Kaoı öy da r•ı b·l•afıı•.~ndrn •• Kadıköyünde Kızı.toprakta Ihla- i lncbolu, Sinop, Samsun, r u, Toptancılara tenzı'la~t k ı ı d' · kd' d a11 ... ' " .,, n Ü T b . ve A eten ge me ı~ı ta. ır e gıy r 4'f' 
murda Elektirik muhavvile merkezinden itibaren Se ami çeşme- :i nye • Gırc-sun' ra zon jl -------------- rarını ve cerevanı vakaları kabutıd .. R' k 1 I · t • Su/Jan Ahmet ıiçıincü 5ulh hukul?. ha- • A 
sine kadar bir metre murabbaı parke kaldırımın feshile imali :: ve ııe ıs e c erme azıme ve :: nacağı il~n olunur : 

l .iİ avdet edecektir... . . ·,=ı· kim fğinderı: _ _ ~. ı.I 
ve mahallinde bir metre mik'ap kumun mubayaası 9 - 4 - 930 1 b ld \ ı d 9 1 ' J l h J '"eflf'P".ı 
hrihinde kapalı zarf usulile ihalesi iıan edılen imeı.ıat ve müba· • • dükkılnda mukim iken elyevm ikamet- 7000 Takım kışlık elbise iı:oıl1l 
yaat mahallinin mebdei eski iskele caddesinde bed Üe Se lamı Mes'adet hanı altında acenta-

1 
gAhlan meçhul hacı ~likail evlAtlan 70< O Adet serpuş " 

• Talsi lat ıçın Sırkecıde ı·ı stan u a ' sma a tın a namara ı ,anuarma ıma at ane mtluiJrı,, . ,,,. 

çeşmesı caddesine müntehi olduğu tevzıhan va tasrJhan dan ı • lığına müracaat. tarafına: 7000 Çift dolak .. i.-'' 
olunur. li Telefcn: İstanbul 2134 Avram Efendinin aleyhinize !enetten Yukard~ yazılı melbusat kuttl~~.ı..,:' 

l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~--" __ .. _ ....... "-· .. ··-.. --·-.. -- b~ 300 T'' kl'a• 1 ~hkk da ı~h · J k 1
• al ft'IU e •• - .................................................... :m aıı.ıyye , ur ır ,ı a aca,., a · ·ın .. t aneye aıt o ara .-ap ı . ııtı'1' 

1 Kütahya Vıldveti Daimi Encümen Ka- ikame eylediği dava üzerine namınıza ile diktirilecektir. Şartname ım•1 
ioPjt 

'" ı kminden: ldarei hususi}eye Ait 22500 gönderilen arzualin ikinci nüshası mü- den verilir. Teklifnamenin tar~ ~ 1 .. tanbul Bankası 1 Profesör Doktor 

M. Lutfi Tnrihi tesisi : 191 1 
~13hmurpaş"dr Tar:ıkrılarda Abut n " " " Gölhane ve C~rrahpaşa hastaneleri 

f.fendi h:ınındadır. Marazı tşerıh ınualllml 
IJiJumum bank:ı mu:ıme)Alt yapar Dablll •• intani haaıelerını Cuma .,,. Pazar· 

\ adesiz tevdiata senevt yüzde 6, altı dan mada her s\ln lkt::ten •onra Dınnyolu 
Şek.rcl Sokak N. 7 de kabul etmektedir. 

av "adevlc 8, bir sene vadeliye 9 faiz Telefon ı lst. 2236 

verınekt~dit. iıi.11••••••-••HıillİİİiİİİllJ 

ı lira bedeli kf'şirli cümhuriyet oteline haşirin şerhi} le ikametgı1hınızın meçhu- şartnamede yazılıdır. ~jj 

ı ~üddeti ib.alesinde talip zuhu~ etmed'.. Jiyeti hasabile tebliğ olunanamamış ve atte mahkemede is~au vücı.ıt e:e1Al 
ğı cihetle ıhale kanununa tevfıkan bır bir ay müddetle ilAnen tebliğat terasına hukuk usulü mahkemeleri kanurııııtblil o 
ay zarfında pazarlıkla satılması kararlaş- mahkeme kArar vermiş ve muhakeme ıe nci maddesi mucibin~ce iltrı~rı 
tınldığından taliplerin 19 nisan 9.10 ta· günüde 13/5/930 tarihine tesadüf eden lunur. · ~ 
rihine müsadif cumartesi günü s:ıat ı 5 e cumartesi günü saat 13/30 olarak tayin j ,,,,.- -
kadar encümeni daimive müracaattan. edilmiş bulunduğundan o gün ve o sa- Mes'ul müdür: Re/ıh A 


