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Yeni bir layiha 
Ankara, 19 (Telefo:ı) - Muhtelit hakem 

mahkemelerinden sadır olan bfikümlerin in· 
fazı hakkındaki kanun layihası ~illet Mec· 
lisinde rumameye ahnmıftır. 

, 
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. T eırii masuniyetin reri . meselesi ·dün Mecliste tetkik edildi 
..... .. 

Amerikan tayyarecileri Gazi Hz. 
Dün Y eşilköye muvasalat , k f 

Yeni Romanımız 

MAHRLLE 
n •r•, 19 ( Tele on ) -

ettiler hararetle karştlandılaf H•zlr•nın ilk tt.ft811nd• 
' latanbulu t•r•flencGl'eoek 1 

A ~ · d h J•f 'i ol•n RelaloOmhlll' Hz. Dol- ' ~erikalı misafirler bura a mu te 1 m•b•hç•d• blr mQddet ~ 
. UÇUi tezahu·· r)erİ yapacaklar lkmnetl rnOteıklp Y•lovıy• # Yazan: SelAhattln Enis 

•zlrnet buyul"ıo•klırdır. ı 
~ - .,,,,,""~~'~'""'· MAHALLE, kıymetli realist romancımız 

SelAhattln Enisin en son, en sıilzel eseridir. 

r.,,,,.recfler 1cendllerlnl 1utr11lıvanlar araJına 
~ 4 Amerikan tayya· ding Robin tayyerelini idare 

..ı ..ı.cetmı dan yazmıfbk. edecektir. 

.. ~ 12 de avcı, 1 de de Tayyareler bug6n saat ikide 
JOlca •e mektep tayyareleri Eskişebire gideceklerdir. 
pl~erdir. Amerikan tayyarecileri dün 
dlr D&dllncil--b.vvı.c lfat 5..5.Q, ~ra ·ara. ce.ıniyeH. Ş.hre•ıwi, 

plmfttlt. Am..U..0 _,.reti Ye birçok me-
Avcı tayyareai Y qilk&y O.· rakWar tarafından karfalanmıtbr. 

lGnde çok mahirane manevralar 
Japtaktan ıonra yere inmiştir. 

~ umumi reisi binbaşı 
liol •e kendisine Körtişrayt 

Madam Eskenazi 
Hayırperver vatanda
f'mtzın zevcesi ıehri

mizde 

~ namına refakat eden 
A.ı.---~olding cihan harbinde 
~ ordusunda hizmet 
"Dol~. Gurup reisi M. 
ta til,, fevkalide mahir bir Mulut~rldmize neler lllvle 
l'.G~arecidir. Yaptığı bazı t~r , 
1~ er pek pyanı hayret r-. : 

Aaa S ~nesinde İngiliz kupasını ; 
~-:- ordusu namına ka· 

ola. Heyel:iıı difer mOhim bir uzvu 
Grd yiizbqı Con Canan, Am<.rika 
lla 11a1nada avcı tayyareciliği bat 
. ...ıtbnidir. Heyet azasından 
~m Ceymiı Barker AmeriLa 
iL__. au. bq tecrtlbe plotudur. 
~an batka heyete iki ma
'lllllt refakat etmektedir. 

· AYC:a Tayyareai Amerika or-
~ en ıon ıiatem avcı 
t.11arai tipi olup takriben Oç t:z '?Jometre • •tlrate malik 600 

Jaır kunetinde su ile tahrik 
edılir. Kunkerer modeli K6rtit 
~ol6r1Gdtır. iki adet brovning 
L.a~minde tnfeği vardır. iki 
-tlllk kqif tayyaresi de Amerika 

tio~Ulunun en ıon kefif tayyare 
Pıdir. 

~cG tayyare ( Fleelin) tipi 
or ep tayyaresidir. Amerika 

chıau topçuluk ve radyo hu:;-nc1a bu tip tayyarelerden is· 
ade etmektedir. Bahri muhiti 
~. Undbergin de tayyaresi 
bard llatem mot6rle mOcebhezdi 
l'eliclir':1cG tayyHe yolcu tayya-

lleaaieketimizde yapılacak u
~ binbap Doltil avcı tay· 

98ini mWlzim Berker keşif, 
,...,... Canan mektep, M. Gol-

.... 
Madam &1cena..I 

Maniaada b&yOk bir hutane 
yapbrmak istiyen Madam Eake· 
nazi ~~ Maniaadan tehrimize 
gelmlftır. 
. Madam Eskenazi, dtin kendiai 
ıle konuıan bir mubarririmize 
fu beyanatta bulunmuftur : 

-Ankarada HilAliahmer ceıni
yeti merkezi ile temasta bulun
duktan sonra Manisaya gittim. 

Ankara ve Manisada g6rdtl· 
ğUm samimi hUsnn kabulden 
pek fazla mütehaasiıim. Huta· 
nenin İnfa olunacağı anayı be
ledi venin delile ti ile tesbit ettik. 
Yakında plinlar yapılacak ve 

hastanenin kaç yataklı olacağı . 
kararlatbrılacakbr. Uzwı bir . 
mOddet lstanbulda kalacatım. 
Birkaç gtln sonra tekrar Mani
saya gitmekliğim ihtimali vardll'. 

Hakkı var mı? 
'"''~"""" 

Mlllldrat idareü memur 
rakıaı çı~ malam ut- . 
mak için b&taa de•aire ta· 
mim ı&ndermif ; memurlara 

H•kikl hayatı, hayatin ıstır•p ıahnelerlnl 9ok cazip, çok me-
raklı tahlillerle teıbit eden yeni romanımızı büyük bir zevk
le, heyeo•nla takip edeoekıinlz. 

rakı alıp içebilJDeleri ifia 
kolaylık ı&ıteriyor. Ba me· 
selenin Dçllncl 18yıfamuda 
ta&illb ...... 

MAHALLE 
Yakında başlıyaQk 

Mn.ldrat •_u ••• lclareai 
b
• • ı....-
ar ticare •lea11eli ma-

hiyetinde olmakla bera· 
ber ayni zamuiM deYlete 
bağb bir dairedir, meaaiai 
devletin Yazife ye me1&ilile 
taaruz ebaemek vaziyetin· 
dedir. 

Hallan 11blaatini ve ah
llkmı lronanaak ela muhtelif 
deYlet •leeeeaelerinia va• 
zife ve ittiıali dalailindedir. 

Musikişinasları hnnaye 
. Hakkı Tarık Beyin teklifi 
encümende ·kabul edildi 
İstihlak vergili kanunu tadil ediliyor 

M6akirat idaresi haydi 

:&:'iql~~~Y. .. 
• t--=L lft"-~ 
~' '"',,.,. etmek, memitr. 
ketin . aıhhati ale,iıincle pro-, 
paganda yapaaak aalAJıiyeti 
dahilinde midir, buna hakla 
Yar mıdır? 

Dairelere i&lderdiji ra· 
la tamimi 1>6,le tellkki 
edilemeı mi ? 

~ 19 (l'elefon) - GI· 
zel San' atlar Birliji Muaild fU• 
besi Dahiliye Veklletine mtlra· 
caat ederek Ttlrk muailPfinula· 
rm himayesi için bazı tedbirler 
abD1Duam rica etmiftir. 

ı.tanbul sinema, bar ve çal· 
gıh kabYelerinde ecnebi çalıı: 
a1ara it verildiği, Tllrk muikı 

·-9--3-0--b--....:..---=ı aan'atkiilaiıqm bir ç~un it· 

U .. tçesı· IİI kaldığı, buna rağmen mtlte-
. madiyen tehrimire ecnebi çalgı· 

Dün alkıılarla ka· . cı1ar getirilmekte oıdutu bey~ 
ve fikiyet edilmiftir. Ecnebı 

bul edildi 1 

çalsııcılarm akmma bir set çekil-
Ankara, 19 (Telefon) ~ MU· meai isteniliyordu. Ba mllraca.•! 

1et meclisi buah aabala içtima Dahiliye yeklletinde çok ıyı 
_ .... _ ,_... t_ ... ı.ı..: edil-:...: •• Tetkik ohm· 
mua bua veııuuetler blt~erin· eaaaaa _,_ 
de ma..kale y.,.ı. .. " da· maktadır. 
hiliye merkez tetkilltı, nahiye Ankara, 19 (Telefon) - Gi· 
mldlrleriae laayvq bedeli nril- reaoD meb'uau Halda Tank Bey, 
meai " V afİllıton beynelmilel B. M. Mecliline iatibllk vergisi 
telsiz maka•eleainiıa tutik llyiha· kanununun bir maddesinin tadili 
lanm mllzakere etmiıtir. hakkında bir teklifi kanunide 

Otleden IOlll'alri içtimadablt· buluamuıtur. Tadili istenilen, 
çenin mtızakereaiae devam etmit çal,W yerlerden iltihlik vergiıi 
ve Dalüliye V eklleti b&tçeaini 
4 milyon 566 bin 794 lira, Po.ta Müderrislerden 
telgraf " t•lefon blltçeaini k d k 
5,835,210. Emniyeti umumiye Bareme a ar te a-
btıtçesini 4,435964 •• Jandarma üdiye keıilmiyecek 
umum kamanclanbk bltçe.i 8 Ankara, 19 (T~efon) - Bu 
milyon 91Sbiıı 646 lira olarak yıl barem tatbik olunmıyan Da
kabul edilmiftir. rtUftlıiun müderrislerinden, teka-

Bu suretle bltçeDiıı masraf Ot baklan işlemek ıartile, barem 
kıamınm maıakereli ikmal edil· tatbik olununcaya kadar tekaO
miıtir. Bundan sonra varidat . diye . kesilmemesi düşilnOlmek
bmı mOzakere edilerek bUt~e- tedir. 
nin heyeti umumlyeıi intaç edil
miıtir. BOtçe rey' e nsedilmif 
Ye ittifakla kabul ÖlunlDUf, allnf
larla kutdannuıtır. 

Bir 91mur ••il fıtkırdı 
Semuaı "Cava. 19, [AA] Telemajo 

dapın yamaeıodan fışkıran bir çamur 
seli Cava'nın merkezinde tün U~uan 
namındaki yerlilere alt hiabayt .tıp gö
dlrmtit. ... klfl ölmGşdlr. 

Resim sergisi -·. 
Dün merasimle açıldı 
Ankara, 19 (Telefon) - Gn

zel san'atlar birliği yedinci resim 
1erpi bugDn 17 de Meliı rei
Iİmiz tarafından açıldı. Mera· 
simde bazı vekillerle sefirler, 
meb'Ullar hazır bulUJ1dular. 

almacajma dair olan maddedir. 
Bu madde y&dnden ve iıtilallk 
vergisi vermemek için birçok 
lokantalar, bahveler muaiki he
yetleri bulundarmıyorlar, ya a
lellde bir ıramofonla. milfteri
lerinin .iıusiki ihtiyaana cev~p 
venniye çahfıyorlar, yahut da 
mllesaeselerinde hiç bir çalgı 
bulundurmıyorlardı. Hakkı T uık 
Beyin teklifi, çalgı bulv.odunılan 
yerlerden mutlaka istJlıllk ver
giai alınmasının &~dlne geçe
cektir. 

Bu teklif B. M. M. 86tçe en
cümeninde mtlukere ve kabul 
eclilmiftir. Burıa nazaran vergi 
yalmz duhuliye ile girilen yer
lerden almacakbr. 

Bu suretle hem birçok lokanta 
ve kahveler iatihlik vergisi ver
meden musiki heyetleri bulun
durmak, dükkAnlanmn itibar ve 
kıymetini arhrmak imklnmı bu
lacaklar, hem de birçok Tilrk 
musikifinulara it açılacakbr. 

- Evtt, tJllatrı dünya y11Varla1rtır. 

BVıJdan dos d<Jlra yürümüş olsak 
dauu iür:ye giJtiJimiz halde bir ~ün 
ıim!li balundu/umaz yen gele/Jilıriz. 

- Öyle ise baba, haydi yüra, 
rit pi, ben se11i baraa b!}cleri•. 
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Mes'ut .sene LYAKITın TIL 
Ihsan Abidin i 

RAl!veTILIPOllJ 1 Jan Dark gibi! 
HA911:1lLlllll~ 

beyin beyanat~ Avrupa hükmünü verecektir 
Bir 1'16ddettir l:ımirde bulunan 

bdlat vekaleti müsteşarı Ihsan 
Abidin B. Ankaraya avdet et
miştir. İhsa:ı Bey zirai işler bak
kmda Yeniasu refikimiıe be
,...tta buluumut. bu sene her 
~ mahsuliln iyi yetiştiğini. 

memleketin her noktadan mes'ut 
bir ziraat senesi ~eçirdiğini, 
buıeneden itibaren zi,-aat mek
tebi içip talebe alınacağını, lise 
mezunu bulunacak bu taleb~nin 
mektebe ahnmasından evvel bir 
ae.ne çiftliklerde 11tai:ı tahi tutu
lacaiıaı mevcut en11titülere Ha
Yeteo haıiraudan itibaren ıeytin. 
ı:za.a, iom, pamuk gibi mınta
kavi te.tkikatla meşgul olacak 
yeni enatitüler teşkil edi\ece
tfoi hububat hutahklarma karşı 
aync-• mücadele istasyor.ları ya
pılacağım 8'ylemiştir. 

M· Musolini alkışlandı 
florance. 19 (A.A.) M. 

Mussolini Milli ordu jenerali 
nniformasnn labis olduğu ve 
yanında ıivil ve askeri bir çok 
rical buhmduğu halde bugün 
yerli faşist kıtaatına büyük bir 
geçit resmi yaptJrmıştır Geçit 
resmine 120 . takip tayyaresi 
i'tiralt eylemiştir. Geçit resmini 
müteakip M. Mussolini askerler 
hakkında şu nutku irat eylemişti: 

" Gençleri silih altmda gör
düğümüz zaman en evvel kıral 
hatınmıza gelir. Onun bize vere
ceği emri tamamen yerine geti
receğiz. Kollannızı ve kalpleri
nizi bazırlavınız ve kuvvetlendiri
niz. Taki vatan sizi çağırdığı 
zaman onu müdafaaya hazır ola
ıınız . ., 

M. Mussolini halk tarafından 
ıiddetle alkıılanmışbr. 

Mali kanunlar 
Ankaı"a, 19 (Telefon) - Mali 

kanunların mer'iyette bulunan 
ahkamını tek bir kanun halinde 
tedvin için bir komisyon çalış
maktadır. 

Talebe yurdu 
Ankara, 19 (Telefon) - Ma

arif cemiyeti, Ankara emanet 
ve vilayetinin yardımile burada 
bir talebe yurdu açımya teşeb
bOs etti. 

Briyan muhtarasının esasları 
dünya gazeteleri ne diyorlar ? 

Parıs. IS IA. A.) - Briyan muhtırası Akvam cemiyetine dahil balunan A~
ps hiik~merlerinden 27 isine aynı zamanna teblij't edilmiştir. Bo muhtıırada 9 eyltılde 
izah edilmiş olan fikirler cevsi olunmn kt1 ve 3 ihtirazi kayit i1eri stırülmektedir. 

1 Avrupa hökömetlerinın l'i hırli ıtile çalışmaları Akvam cemiyetini zafa 
u~racm:ık şöyl~ dursun, onun eserll'rini kolaylaştırmak lazım geltr 

2 Avrupa bük:Omeclerinin bir arıda çalısmaları her hangi bir kavim ve ırk 
ılevhir.de o!mamıık ve li:11rş1lıklı tam bir icimııt dahilinde irıkişıf etmek icap eder. 

8 - Rn mesai iştiraki Avrupa birlitJne dahil olacak devletlerin hakkı hakimi· 
verini biç btr veçhile ihlal etmemek lazımgelir. Muhtıranın sonunda Fransa bülcO
metmln bazı filf ve ameli sebeplerden dolayı evvelce ileri sürmüş olduğu fikirlere 
merbut kaldt~ı beyan edilmektedir. 

Pan!=, 19 ( A.A ) - Paris pzetelerl Avrupa hükOmecleri arasında bir birlik 
vucudıı ~l"drilmesine a:ıütaallik Fransız muhtırası ile M. Tardiyönün dün söylemiş 
olrluj!:u nutku ve M. Mu.solininin Floransada ırat etnıiŞ olduğu nntku karşılaşor· 
maktadır Ro gu.ereler. ~tice olarak " Avrupa hükmünü verecekrır., suretinde 
mütalaa beyan etmektedır 

l .ondra t 9. (A.A.] - Matbuat, bir arrupa federasyonu ıhdası hakkında.ki Bri
yan muhtarası hakkında müsait tefsiratta bulunmaktadır. Observer gazetesi. durendiş 
bir devlet adamı olan M. Briyanın şöhretini bir kat daha arttıracak bulunan bu 
proieyf lngiliz efkAn umumlyesinin kayıt ve şartsız kabul cmıclm: olduğunu 

ya-ımaktadır. 

Berlin ı 9. [A.A.] - Gaz.eteler. ve bilhası;a Gmnania Te Forvers. 1.Vl Briyanın 
ırvrupa federasyonu projesini müsait surette tefsir etmektedir. Gazeteler Almanya'nın 
bu hususta sarfı mesai etmesi l~zımgeldig-ini yazmaktadırlar. 

Avrupa ictihadı birliği konferansı açılmıştır. Dahiliye nazırı l\J. Wirc, Almanya 
devletini temsil etmekte idi. Murahhaslara beyanı hoşamedi eyledikten sonra k.on
feransın küşa<lile M. Briyanın Alman hükOmetinin hususi bir ehemmiyet atfetmekte 
oldup;u muhuırasının neşri keyfiyetinin aynı 7.arnana tesadüf ecmesı hosustınu 

ehemmiyetle kaydetmiştir. 
Belgrat, 19 ( A.A ) - l\ latbu:ıt, Briyanın projesini büyük bir teveccühle 

karşılamıştır. 

Vaşington. 19 ( A.A ) - Resmi mahafil, bir Avrupa federasyonu teşkili hak
kındaki Briyan projesini hali hanrda bu projenin bilhassa iktıs:ıdi sahada tahak· 
koku keyfiyetinin btr takım müşkülata maruz kalacağını kabul ve teslim etmekle 
beraber ceveccühle karşilamışlardır. 

~~--------..... ----... ----~~ 
Tekaüt kanunu 

Ankara, 19 (Telefon) - Mec
liste muhtelit encümende tetkik 
olunan tekaüt kanunu liyihasına 

göre hayabnda vekillik etmiş 

olan memurlar birinci dereceden 
tekaüt edileceklerdir. 

Nafıa kongresi 
Ankara, 19 (Telefon) - Ay 

sonunda Londrada toplanacak 
olan nafıa işleri kongresine hü
kumetimiz namma Ankara su 
işleri müdürü Ratip Bey iştirak 
edecektir. 

Kazanç tadilatı 
Ankara, 19 (Telefon) - Ka

zanç kanununda lüzum görülen 
tadilat liyihas' bu ay Millet 
Meclisinde göıüştilecektir. 

An karada 
Bir cinayet daha 

Ankara, 19 (Telefon) - Dün 
gece sabaha karşı istasyonda 
kıskançhk yfizünden bir ağır 
cerh vak'ası olmuştur. lranlı Sü-
leymanla metresi bulunan kadın 
kahveci Cemal isminde birisinin 
odasma giderek orada işrete 
başlıyorlar, muhabbet sabaha 
kadar sürüyor. Cemal Süleymana: 
"Artık, sen bu karıyı bana bı-
rak ta git. Gündüz ben sana 
gene yollarım,, diyor. Süleyman 
bu teklifi kabul etmeyince Ce
mal bıçağmı çekerek Süleymanı 
kalçasından ağır surette yaralı
yor. Cemal ve kadın yakalan
mıştır. 

iddia0tzm lehine hükümler uy
durmıya kalkışmak tabiat hilafı 
bir mülihazasızhktır. 

V AKI'l" ın tefrikası: 177 

Bazı horoz akıllı, koç kafalı 

beyler tavuğun, koyunun erkek
lerindeki şekil ve tüy farkların
dan kendi erliklerine mefahir 
hissesi ayırmıya kadar garabet 
gösteriyorlar .. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
nedir? 1,te bucağım, işte kanm, 
işte çocuklarım diyebilmekten 
ibaret değil midir? İnsana saadet 
evTell fttanından, sonra ailesin
den gelir. Ailesiz bir fert doğ
duğu kendi memleketinde garip 
sayalar. 

Mini mini kollarile boynumuza 
sarılan yanunun körpe saçlarmı 
koklamak kadar hayatta anaya 
babaya inşirah veren De vardır? 

İyi terbiye almış bir aile kendi 
bucağında güneşle seyyareler 
gibi bir manzumedir. Bu ahengi 
bulmıya uğraşmalıyız. Kadın ne
dir? Erkek nedir? Niçin hazan 
ltu iki eşi karşı karşıya hasım 
mevkilerine koyuyoruz? Kadın 
erkek biribirini aevmek içın ya
radılmıtlardır. 

Bütün nesillerin bu aşktan 
doğduklarını görmüyor mıyız? 

Niçin bu iki cinsin arasında 
bazı nisbetler yaparak kadını 
hilkaten zaif, düşkün, ıüursuz 
buluyorlar? Kadın erkeğe nisbe
ten nazik ve çelimsizdir. Bu fark 
tabiabn cazibe kanununa ait bir 
hikmet dir. Müsbet menfi vü
cutlar biribirini çekerler. 

Erkek ve kadın ruhen ve 
cismen kendi bünyelerine yakm 
hılkıyyetlerden hoşlanmazlar ... 
İki cinsin kaynaşması içfn ta

biatın kurduğu bu kanundan 
kadın aleyhine hükümler çıkar· 
mıya uğraşanlar hilkat esrarını 
göremiyen zavallılardır. Ne is
tiyorsunuz Beyefendiler ? Erkek
le kadmm ayni tip, ayni ruh, 
ayni cisim, ayni kuvvet ve meş
repte yarablmış olmasını mı ? 

Sebebini bilmeden, düşünme
den tabiatin yaratış kanunundan 

İnsan erkeğinin ne fıskiye 
gibi saç.ılmıt ipekli kuyruğu var
dır. 

Ne de kırmızı ibiği... Koça 
benzemekse alnında ki çatal 
çutahn fenni remzinden dolayı 
hiç birinizin arzu edemiyeceği 
bir şekildir. Erkeğin kadına 

karşı cemal tefevvuku bıyığı ile 
sakalında mıdır? Bunlarla erke
ğe hakikaten bir gfizelJik hala
veti geliyorsa dudağı çeneyi 
kaphyan bu tüyleri çokları niçin 
kazıtıyorlar? 

Kadını hilkaten kendi dunun
da görmekle erkek yükselmiş 
olamaz.. Çünkü beşeriyetin ya
rısı ali yarısı adi sayılamaz.. Er
kek kendinde nisbeten büyük 
bir hılkıyyet görüyorsa o büyük
lüğü doğuran kadındır. Erkekle 

T eşril masuniyet
1 

İhzari encümen 
kararını verdi 

Takibat devre sonuna 
kalacak 

Ankara, 19 (Telefon) - Tet
kil4tı esasiye ve Adliye encü-
menlerinden mürekkep muhtelit 
encümen bugün Hakl.u Tarık 
Beyin riyasetinde toplandı ve 
Ağaoğla Ahmet, Sadık (Balıke

sir) , lhsao ( Ankara ) , Enver 
(İzmir), Hasan Fehmi (Kasta
monu ) Beylerden mürekkep bir 
ihzari encümen kur'a ile seçildi. 
Bu encümen Adliye vekili Mah-
mut Esat B. de dahil olduğu 
halde muhtelif maddelerden do
layı haklannda teşrii masuni-
yetlerinin ref'i istenilen Yunus 
Nadi, Hakkı Tank, Mahmut, 
Mehmet Asım, Haydar Rüştü, 
İzzet Ulvi, Mehmet Akif (Balı
kesir), Muhittin Nami , Bahri 
Saim (Manisa), Haydar (Afyon) 
Nebi zade Hamdi Beyler hak-
larındaki talepleri tetkik etti ve 
dahili nizamnameye tevfikan 
tahkikatın devre sonuna talikine 
karar verdi. 

Muhtelit encümen yann top
lanarak ihzari encümenin bu 
kararını müzakere edecektir. 

Dahiliye vekili 
Ay sonunda şehrimize 

gelecek· 
Ankara, 16 (Telefon) - Da

hiliye vekili turing kulüpleri kon
gresini açmak üzere ay sonunda 

İstanbula gidecektir. 

Kutucularda yangın 
Dün gece saat 24 te Tahta

kalede Kutucular içinde bir yan
gın başlamış, korkulu bir sirayet 
ve genişlemek tehlikesi göste
rerek epey devam etmiş, sön
dürülmüştür. 

Y angımn nasıl ve nereden 
çıktığı tahkik edilmektedir. 

kadın arasında paylaşılacak bü
yük küçük şeref yoktur. ikisi 
de bir dUnyanın sekenesi, ikisi 
de beşeriyetin birer menbaıdır. 
İkisi de hilkatin birer rüknüdür. 
İkisi de hayatın iki cazibe kut
bftdilr. 

Erkekle kadın biribirinden hiç 
te ayrı gayrı değildirler. Vücut
ları ayrı yaraddmış ise de her 
türlü mukavemeti yakan bir 
miknatisiyetle biribirini ararlar .. 
Hayatm amili işte bu cazibedir. 
İçtimai hayatımızdaki bütün saa
det ve felaketlerimizin tezgahı 

işte bu cazibedir. Mütemadiyen 
meydana halli nakabil meseleler 
çıkaran bu cazibedir.. Nesiller 
yaratan hep bu cazibedir. 

Aşkta sadık olan erkeklerin 
bu kadın husumetkarlıkları mu
habbetlerinin tersine dönmuş 

bir şiddeti midir? Kadım ezerek 
döverek sevmek bir hastalık 
olsa da ahbap sohpetlerinde 
gazete sütunlarında ince, kaba 
tahkirlerle onu çekiştirmekten 
zevkalmak medeni bir vicdanın 

harcı değildir... Kadını zemden 
erkekliğe bir tefevvuk ve medih 

-· Naydo Hannııın 
beyanatı 

1 
Hint b6lbdl-fl ne dııJ'DJ'01 • 
Son posta ile gelen Londra ~ 

telerinin verdiği malumata go • 
Hint medeni isyanının bafl' •• geçen Neydo Hanım fU beY 
oatta bulunmuştur: . ~ 

"Ya ölüm veya muvaffa~Y asıl 
doğru gidiyoruz. Ben ilibl iib ııt 
ile hareket eden Jan Dark s;ı 
duyduysa, onu duyuyorudS· . ~ 
bir kimseden bir şey dileoııı•Y ~ 
ruz ve kimseye bir fCY verece 
değiliz. f •• Gerçi ben bir kadınını· ~ 
kat bu halis cidaline bir ~! 
gibi iştirak ediyorum. Bu tıl
vazifeyi ifa ediyorken hapse je 
mak veya öliim tehlike~ 
karşılaşmak beni hiç bir 
korkutmıyacaktır. " 

Naydo Hatun, medeni ıJ.. 
hareketi başlıyalıdan beri d1 
tevkif olunan Hint kad~ .. tf 
Naydo Hatun tevkiften '1" 

tahliye olunmuştur. lİ" 
Bombay, 19 (A.A) - ,, 

Vadala tuz ambannı zapte~,lı' 
uğraşan gönüllülere kartı ff 
şiddetli çarelere başvurmClf &Bt 
sopa istimal etmilllr. G&11 ~ 
lerden 6 kiıi yaralanmıı 70 
tevkif olunmuştur. ~ 

Sholapur 19 (A.A) - A•; 
kumandan son jsyanlar d; 
yisile 23 Hintli Hakkında ~ 
miş olan mahkümiyet karar t 
teyit etmiştir. Bu meY'° 
kongre katibi umumisi yedi ~ 
ağır hapse, reisi de 5 sene ıf 
hapse ve ceman 27,675 flf~ıl 
nakili cezaya mahküm olY' 

lardır. 

Samsunda 
10 mayıs tezahürat•v, 

Samsun, 19 ( A. A.) - (/ 
tanın kurtuluşu için BüyOk f. 
zının Samsunda müca~elef 
başladığı 19 mayıs tarihin~ 
dönümünü Samsunlular ~~ 
bir heyecanla tesit etmişler ,. 
Gazi konağında yapılan içtitJI" 
da bugünü yaratan t 9 ıt1•~~ 
dair nutuklar söylenmiştir. , 
şam fener alayı yapılaca1' l~ 
fırka tarafından şükran b• 
verilecektir. 

hissesi çıkarmak için buıııl 
kusurlann çokları gUlünçti1t· ş 

Hamil keyfiyetinin ıcadtPor 
vukuu tabiatın erkeğe btı. ~.nt 
ten siyaneti şeklinde gösterı61i 
Ve bu siyanete de bilkat111 <{t

keğe kadına tercihi maıı.aSl otJI' 
riliyor .. Ve bundan da bit dl 

taziyet davasına kalkışıyor1'~( 
Vücutlarımızı teşkil edel1 .

1
er 

lerin hiç biri hayata elıeıı>dile' 
leri itibarile ulvi süfli acl~e pi 
mezler. Hepsi bir makioen10 Jil' 
çalarıdır. Tenasüle hizrrıe~~1'~ 
zumları keyfiyetile kadın o•' 
te böyledir. T abiatin kad•0

' JD' 
ha ağır vazife vermesi ontJ:ıaıı~ 
kuz aylak sabır ve tahall1111ttiP1 

erkekten ziyade emniyet e 
göstermez mi? 1111,ıı 

Kadın, vücudünde neın91'0pl' 
mikrop haddi zatinde mikrO:tıtUf', 
görülemiyecek kadar kUç oı•~' 

Cenin bütün etini, kanı yfsr'' . , ~ 

dan alır. Bu rUşeyını ııı sı" 
bedeninde besleyip te ta b•f't~ 
küçük bir adam olarakkcfİSe ~re 
iade eden kadının ta tebJ1 

yan bu hizmetini on~lftedl) 
(Bu 
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T uring kulüpleri kongresi 

Kongreyi Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 8. açacak 

36 murahhasın şehrimizde gezdirileceği 
yerler dün tesbit edildi 

Ş ebrimizde toplanacak olan 
letf • ~eynelmilel T uring kulüp-

•ttibadı kongresi için bir 
Progr r 1 •ın hazırlanmıştır. lstanbula 
k' tcelc 36 murahhas tehrimizde 
r •ldıldarı müddetçe bu prog
.. : ~•bilinde gezdirilecek, ıe
k erıne müteaddit ziyafetler ve 
Cllderanalar verilecektir. 
p 
'C>granı tudur: 

...: 30 Mayısta Köstenceden ıeh-
·•lb' 1- •ze _ relecek olan murahhas-
? Bogazda istikbal edilecek Ye 

Opbane nhtımına çıkacaklar .:lır. 
,_~-1~. Mayısta sabahleyin Pera
~-aaı:a beynelmilel Turing ku-
!Gpıeri heyeti idaresi toplana

:~ atıe yemeği orada yene· 
~ 1 saat 14 de beynelmilel 
~llgre Dahiliye vekilimiz tara
kdan Dolma bahçe sarayında 
"'8t edilecektir. 
~ Aktam camiler, evkaf mllzesi 
d ·ı li dikten sonra Tokatlıyanda 

!tınek yenecek, badehu bir su
lre verilecektir. 

1 haziran sabahı Galata-
"'•yd .. k 
d 

a muza erata devam edil-
ik ten sonra T opkapı Sarayı ve 

laıliz • -eaı gorülecek, bunu müte-
akip saat 17 d S e arayburnundan 
•apurla Kadıköy M d K 1 , o a, a a-
;:ı ve Adalara bir cenezzüh 

l'ilacaktır. Yat KulOpte akıam 
>'tl!la • • 'l k b• ' k . "i• verı ere ır resmı abul 
tcra edildikten sonra gece geç 
l'ak· ıt avdet edilecektir. 

2 haziran sabahı mlizakerat 

Turing klapler /,jJnl!ftslnl açacak olan 
Şlil(ril Kaya 8. 

devam edecek ve öğle yemeği 
Serkl Doryanda yenecektir. Öğ
leden sonra Boğaziçi ve Bent
lerde bir gezinti yapılacak, Ta
rabyada Tokatlıyanda bir suva
re verilecek ve avdet edilecektir. 

3 haziran gilnü Y alovaya ve 
kaplıcalara gidilecektir. 

4 haziran giinU son içtima gü-
nüdür. Sabahleyin Galatasaray 
da müzakereye devam edilecek, 
akpm .lıri:ipali \.-..-..rOriilclWdcıı 
sonra DarDlfOnunda bir çay ve 
Türkuvaıda veda ziyafeti veri
lecektir. 

Murahhaslar 5 ha"ziranda T e
vere vapuru ile avdet edecek
lerdir. 

Bir intihap meselesi 
Darülfünunda uzun dedikodu

lara sebep olmaktadır 
t.&ızını Eaat Bey Dişçi mektebi muallimliğine 

nasıl tayin edilmiı? 

atı ~artılfünun muhitinde son 
'--ll~erde yeni bir dedikodu a
•"Uan ~ 
~ •gıza dolaımıya başla-
~lll ır. Bu dedikodu dişçi Ki-
~eb ~~at Beyin Tıp fakültesi 
lia..ii•~u emrazı dahiliye mual
~~ıne tayini etrafında yapıl-

l dır. 
ta11ı •hailini İsviçrede yapan Ki
~ Eıat Bey Maarif Vekili 
()· 111.•l HOsnil Bey tarafından 
rıı~. mektebi . ameliyata sinni ye 
""' • lırnHg· ine namzet gösteril.... ,ti. 
Olıa&u Zatın muallimliğe ehliyeti u.,: olmadığı tetkik edilmek 
~e .. eserleri ve tezi istenilmiş, 
ilııı· rıf vekili B. mesleğine dair 
bu 1 

eterleri olduğunu bildirmiş, 
l(l S6z senet ittihaz edilerek 
~ ı~? Esat Beyin Dişçi mektebi 
lııti~ •Yatı sinniye muallimliğine 
· •bı D ..ı~1f·· d' •et, . •~u unun ıvanmca 

t~ı,· edıinııttir. Fakat Dişçi mek
)~ •nde nınnbal am~liyatı sinni-
"1Gık:ua~limliği olmadığından 
ttıt. 

8
1 bır vaziyet hasıl olmuş

"ıtit Una da bir çare düşünül-
~) lve neticede Kazım Esat 

ıp fakültesinde münlıaJ 

· bulunan Mebadii emrazı dahili
ye muallimliği maaşını almak 
ve Dişçi mektebinde ders okut
mak suretile Darülfünun hoca
lığına intihap edilmiştir. 

Diğer taraftan altı yedi ay 
evvel muhtelif fakilltelerden me
muriyetleri tasdik edilmek üzere 
evrakı gönderilen müderris mu
avinlerinin tayinleri bili tekem
mül ettirilmemiştir. 

istanbul susuz 
- ·-Çukur bostandaki 

boı u kırılmış 
Halbuki bu boru geçenlerde 

. tamir edllmitti 
Üç gündenberi btanbul cihetindeki 

çeşmelerde, hilhassıı Fatih, Samatya, 
Aks:ırayda bir damla su hile bulun mıyor, 

Sebebini Terkoc: şirketinden ~ordnk. 
Şu cevabı yeriyor: 

" Çukur bostandaki büyük boru 
kınlclı. lstnnbul semti bu yü1.den susuz 
kaldı. Tamirata ehemmiyetle de\ am 
e j mcktedir. Burada bir ay e\'\'c) ayni 
lıoı u topraklann taz) iki \ üzünden kırıl

mı~tı. Bu tamirat bir daha kırı l mı\·acak 
şekilde yapılmaktadır_ · 

Bir Yogoslav şairi 
İstanbulda 

J işte bu garzp ! 

M. Silve$fr, "Turkiyeyi 
g6rllp te hayret etmemek 

kabil değildir', , dtvor 
Yogoslavyanm .-, ., ; ve meş

hur şajrlerinden M. Silvestr 

Şikerl şehrimi
ze gelmiştir. 

M. Silvestr ay
nı zamanda Yu
gosilavyada çı

kan "Lüblyans
ka,, gazetesinin 
tenkit,: tiyatro , 
edebiyat, fen, 
san' at muhar
riridir. 

Genç tair ya .... Sllvtstr Şlkrel 
kın farkta bir 
tetebbü seyahatı yapmıtbr. 

Buna dair bir eser yazacak
tır. 

M. Silvestr dün bir mubarri
mize şunları söylemiştir. 

Türkiyedeki büyük terakkıyı 
görup te hayret etmemek kabil 
değildir. 

Gezdiğim birçok memleketler
de TOrkiyede gördUğilm serbestiyi 
göremedim. Siz hakikaten tak
dire ve gıpte edilmiye bak ka
zanmış bir milletsiniz. Bugün 
tayyare ile Atinaya ve Selanik 
tarikile memleketime döneceğim. 

Eğer mümkün olsaydı çok gü
zel ve çok cazip olan şehriniz
de daha uzun zaman kalmak 
isterdim." 

---QQc:Qı>---

Kunduracılar 
Dün kooperatiflerinin senelik 

kongresini yıptılar 
Şehrimiz kunduracılar koope

ratfffnfn ekseriyet olmadığından 
haftalardan beri vapılarnıyan se-
nelik kongresi nihayet dün ak
tedilmit ve içtima epeyce gürül
tülli olmuştur. 

Celse açılır açılmaz kundura
cılar cemiyeti reisi Süleyman B.: 
"kooperatifin ismi var cismi yok, 
ne icraat gördük, ne heyeti ida
renin içtimaını işittik. Üstelik 
esnaf bankasına 2000 lira borç
landık. Bu paranm ciheti sarfının 
tetkikını telep ederim.,, demiştir. 

İçtimada hazır bulunan şirket
ler komiseri bu talebin tetkikin
den evvel aylardan beri ibl du
ran kooperatifin ne vaziyette 
bulunduğunun tesbitini istemiş, 
birçok müzakere ve münakaşa
lardan sonra heyeti tahkikiye 
seçilmiştir. 

Bu heyet bir haftada koope
ratifin vaziyetini tetkik edecek, 
müteakıp içtimada umumi bir 
karar verilecektir. 

Müskira.t inhisarı muallim
lere rakı mı dağıtacak? 

Gene şükredelim; ya idare 
mamulatını liselerle orta 
mekteplere de gönderse ... 

Müskirat idaresi enfes rakılar 
çıkarıyor ve memurini devletin 
halini bildiği için tenzilatla arzu 
edenlere beşer kiloya kadar rakı 
tevzi ediyor . 

Bu tenzilatlı rakıdan iıtifade 
ıçın memurun alakadar olduğu 
müesseseden vesika getirmesi 
kafidir . 

Bu işi anlıyoruz. Müskirat ida
resi malına müşteri arıyan bir 
müessese olduğundan mamulitını 
satmak işin aldığı tedbirler pek 
ala ıeylerdir. Fakat memlekette 
satış yapmak ve kazanç temin 
etmek memleketin umumi ter
biye sistemlerine aykırı ieleblle
cek şekilde olmamalıdır. 

Halbuki inhiıar idaresi, me
murlara rakı satmak için yap
tığı tamimi bütün hükumet mü-
esseselerine gönderirken bazı 
acaip sahnelerin hasıl olmuma 
sebebiyet vermiştir. 

Bir misal: Bu tamim maarif 
idaresine de gelmiştir. Bereket 
versin maarif idare.ti talim 
ve terbiye zihniyetine aykın 
olan bu tamimi mekteplere g6n-

dermemittir. 
Maarif erkanından bir zat bir 

muharririmiı.e demiştir ki: 
"- Müskirat inhisar idaresin

den gelen tamimi hayretle kar
şıladık. Çnnka muallimlik mesle
ğinin hususiyeti vardır. Bu hu-
susiyet bize bayle bir tamim 
gönderilmemesini istilzam ederdi. 
Tabii tamimi muameleye koy
madık ve dosyada lufzına karar 
verdik.,, 

Mftskirat idare.ti iyi ki malı 
satılma diye liaelere ve Ali mek
teplere damacana ile ra\<1 
pndenDedi. 

lstanbul lisesinde güzt., 
bir müsamere verildi 

İstaubul Erkek lisesi son sınıf 
ılebe11i dün kendilerini okutan 

sahneye çıktılar Ye birer tiir 
inpt ettiler. 

k 
--~--- hocalarile aile 

Liman şir etinde - ;: .• ıı~:ı;n;:. 
Yunus Emre ve Namık Ke

malde bilhassa muvaffak oldu
lar. 

--
Aç10a çıkarılmış amele 

yoktur t 

vaffakıyetli bir 
müsamere ver
di. Bakalorya 
imtibanlanndan 
sonra hayata 
atılacak ve ya 
darülfünuna gi
recek olan 150 
kişilik sınıfın 

Dünkü refiklerimizden biri 
liman şirketinde 70 memurdan 
başka 100 amelenin de vazife
sine nihayet verildiğini yazmıştı. 
Liman şirketi mildürü Hamdi B. 
bunu tekzip ederek demittir ki: , 
-Şirketimizde evvelce yazılan 

70 memurun çıkarılmasından baş- J 

ka hiçbir tensikat yapılmamıfbr. 
Bu memurlar da. kadro harici 
bırakılmayıp bir iş baluncıya 
kadar yarım maaşla mezun ad
dedilmiş)erdir ve kendilerine üç 
dört maaı nisbetinde tazminat da 
verilecektir. Tahmil '\re tahliye 
ücrf'tlerinin indirileceği de asıl
aızdır. 

~enfonlk orkcstreyl verdiği bu mü-
hazırlayan samere çok gü-

Ht>:r. Ştumfol zel geçmiştir. 
Müsamereye talebeden birisi

nin hitabesi ve istiklal marşile 

başlandı. Sonra musiki çalındı ve 
şiir tabloları yapıldı. Bu tablolar 
cidden orijinal ve güzeldi. Bu 
tabloda evveli Yunus Emre, 
Fuzuli ve Namik Kemal kendi-
lerine yakışan dekorlar içinde 

Daha sonra talebenin teşı 1 
ettiği cazband ve senfonik o -
kestre tarafından muhtelif pa 
çalar çalındı, küçük talebe • 
balesi Ye Y asef onbaşı isiw 
komedi ile bu güzel müsamer 
nihayete erdi. 

Küçüklerin baleti çok tirin ve 
sevimli olmuı, senfonik konser 
çok alkıtlanmııbr. 

Bu münasebetle kaydedelim 
ki orkestreyi hazırhyan, mekte-
bin Almanca muallimi Her Ştu
mfoldur. Bu zat talebesi ile u· 

zun zaman çalışarak bu orkest
royu ve güzel bir kon !ler ver
mek imkanını hazırlamıştır. 

Yukarki resim müsamereyi 
veren gençlerc!ea bazılarım gös
teriyor. 



Posta idaresi ve matbuat 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

Posta ve telgraf idaresi 
teşkilibnı memleketin fikir ve 
irfan hayabna daha faideli bir 
hale getirebilmek için gtızel bir 
tqebbnste bulunmuştur; bu te
ıebbüsün esuı posta idarelerine 
gazete ve kitap aboneleri kay
detmek ve satmak sallhiyeti ver
mektir. Vakıa buglln elde mev
cut posta ve telgraf kanunu 
mucibince zaten posta idareleri 
gazeteler için abone kaydetmeğe 
mezun bulunmaktadır; ancak 
şimdiye kadar yapılan tecrübeler 
bu usulden beklenen gayeyi te• 
min edemiyordu. Bunun sebebi 
de posta dairelerinin gazetelere 
abone kaydetmeleri için muayyen 
abone bedelinden fazla olarak 50 
kuruı kadar bir ücret istemeleri 
idi. 
Doğnıdan doğruya gazete 

idaresine milracaat edenler için 
böyle bir ilcret vermeksizin 
abone yazılmak !mkim mevcut 
iken hiç bir kimsenin posta ida
resine gitmiyeceği aşikardır. 

Şllkrn Kaya Bey bu mahzuru 
bertaraf etmek için bir kanun 
projesi hazırlamıştır. Bu proje 
Meclisten geçerek kanuniyet 
kesbettikten sonra Posta ida
releri yalnız gazetelere abone 
yazmak değil, ayni zamanda 
e in ıuretile yevmi gazete, ri
~ e ve l'iitap sabtlanna tavas

" aut etmeğe mezun olacakbr. 
Gazete, risale ve kitap ba

sanlar alelumum bayilere ver
dikleri % 25 nisbetindeki bey'iye 
ilcretirri posta idareli tubelerine 
terkedecekleri için bunun 
( % 10) u posta Ocreti olarak 
idare heaabma kaydedilecek, 
(% 15) i abone kaydmda ve ıa-
bş muamelesinde hizmeti görü
len potta memnrlanna bir nevi 
ikramiye teklinde verilecektir. 
Bu suretle Anadolnnun en sapa 
köşelerinde bile halk değeri ba
hasına muntazamen gazete ve 
kitap alabilecği gibi posta me
murlannm gazde ve kitap 
satqı ile alikadar edilmeleri 
neticesi olarak nqriyat hayab 
yeni bir inkipf kuvvetine 
mazhar olacaktır. 

Y .an aıtr ~ : 

VAKiT 
20 MAYIS, 1880 

--~Tt;~;h;;·r;,·~-yd;~·.-;;~···· 
dı muoeddeden inta olu
neoak Defterhane dairesi 
ebniyesi l9in külliyetli 
KAhtane tuGlısı ve kire9 
ve kum mübayaa oluna
caOından Mecidiye yirmi 
kuruta olmak ve ak9a11 
peşinen verilmek üzere 
mahı heli Ruminin yirmi 
d6rr'i oQ n~rtembe ve 
, i· · ı altıncı cumartesi 
Qünleri münaka - .. , icra 
kıhnaoa§1ndan tuO'• ve 
k re ve kumu verm 
talıp , lanların mezk 
günlere.. , dalrel mezk&lre 
civarsndc , lunan ebniye 
kcmisyort r gelmeleri. 

Bir memlekette yaşıyan insan· 
lar arasında milli tesanüt vftcu
de getiren yegane kuvvet ve ra
bıta milşterek fikirlerin ve his
lerin en kısa zamanda en bilyük 
bir sfiratle intitar kabiliyetinden 
ibarettir. Bu ise ancak milli fi
kir ve hisleri nakil vasıtası olan 
gazete, risale ve kitaplann sil
huletle intişan sayesinde temin 
olunabilir. 

Hali hazarda memleketimizde 
matbuat vesaitini esasen neşir 
ve tevzie vasıta olan hükumetin 
posta teşkilatı olduğu için Şlik
ril Kaya Beyin düşündilğii yolda 
bu teşkilata yeni bir veçhe veri
lirse memleketin fikir ve irfan 
hayatma büyük bir hizmet edil
miı olacağı şüphesizdir. 

Maamafih mevzuu bahis tetbi
rin hedefi istanbul, lzmir, Anka
ra, Bursa gibi büyük şehirler 
değildir. Çünlcü bu gibi yerler· 
de bugün gazete ve kitap abo
nesi yazmak ve satmak için hu
susi bayi teşkilatları ve kitapçı
dükkinlaiı vardır. Onun için 
Dahiliye vekaletinin posta ida
relerine vermek istediği huau1i 
salibi yetin f aidesi bu kitap ve 
gazete satıcısı bulunmayan kUçlik 
kazalarda görülecektir. Maarif 
vekaleti de bir müddetten beri 
nahiyelere kadar kitap ve gaze
te satarak teşkilat vücade getir
mek meaelesi ile i ti -al edixordu. 

a k-
ep lfttilllhtileHdi re'iilen ın@tıftlr 

etmek imkinlan arqbnlıyordu. 
Şükrü Kaya Beyin teşebbllıü 
Maarif Vekaletinin maksadını da 
vasi mikyasta teshil edecek bir 
tetbirdir. Bu itibar ile bahsetti
ğimiz ğüzel teşebbilaün bir an 
evvel filiyat sahasına geçme
sini temenni ederiz. 

.AttluHeı .A&UH 

1 SPOR 1 

Lik maçlarına bu hafta 
devam edilecek 

Istanbul Futbol hey'etinden: 
23 Mayıs 930 cuma günll 

Taksim Stadyomunda yapılacak 
maçlar aşağıda yazılıdır. 

Beşiktaş-Vefa saat 14 hakem 
Necmi B. Milliyet kupası, 

Istanbulspor - Vefa saat 15,15 
birinci takımlar. 

Beşiktaş· F enerbahçe saat 17 
birinci takımlar. 

. Bu kulüplerin ikinci takımlar 
müsabakası 25 mayıs 930 pazar 
günü saat 16 ve 17 de yapıla
caktır. 
Kadıköy Stadında yapılacak 

Milliyet kupası ve ikinci kllme 
maçlart ve hakemleri yarın ilin 
edilecektir. 

F enerbahçe tenis tur-
nuvası yapıyor 

F enerbahçe tenis kaptanlığın
dan: Fenerbabçe spor kulübü 
tarafından senelik bir tenis tur
nuvası tertip edilmiştir. 1930 se
nesi turnuvası 7 haziran cuma 
günll saat 10 da Fenerbabçe 

ulübü sahalannda başlıyacakbr. 
Mllsa'•akalar şimdilik yalnız tek 
.!rkek ve çift erkekler arasında 
·cra edilecek ve bilumum ama-
örler iştirak edebilecektir. 

Duhuliye ücreti bir oyun için 

SÜTUNLARDA 
SEYAHAT 

Daha ilk adımdaJ •• 
Ya heyecanlı handil lotlıjm

dan, yuut ıtmleriB durgun 
havasına biraz hareket kabflır
mak ihtiyacından ortaya yeni 
bir mesele abldı. Sokaklan ka-

'· dınlar mı erkekler mi eıkitiyor? 
Bunlardan hangisi daha çok 

Muharriri : Ömer R•~ 

Mehdinin neticesiz kala11 
Mısır seferleri 

geziyor ve hangi unıftan yol pa- ~ 

rası daha çok aımabdır? say1e Bununla beraber Mehdi öldil•~ 
du,0nce belki derin bir iz bı· zaman muhkem bir devlet 
rakmazdı, fakat kadınlar Birli· 
ğinin daha ilk memleket mtıkel- kurmuş bulunuyordu 
lefiyeti kal'flSlnda aldıtı vaziyet _ 42 _ . ,,_. 
İşe birdenbire alevli bir mahiyet 13 cak bir devlet tesis ebllit 

vermiı oldu. İsmaililerin devleti lunuyordu. _..Af 
Aparık rizcnler ve · berrak f B d 1 t k b" _,-..._ 7 

r o· bni Meymunun hafidi ve ya u e~ e. ısa ır -: ~ 
.seslerle hafızamda yqıyan yakın demirci yahudinin oğlu Übey- büyiik bır ımperatorluk ol"' 
bir mazi var. Burada kadınlann dullahın Kirvana girişi lsmaili- - 14 -
hak dava ediflerini bntnn he· ler için bnynk bir bayramdı. Mehdinin otull~ 
yecanb çarpıımalarile g6rtıp işi- Hicretin 297 senesinin Rebiulihır Mehdinin 616mllndea 1: 
tiyorum. ayanın son on günü zarfında vu- onun oğl~ Kai~ cl~vletill ~· 

Onlar, neler · s6ylememiıler, ku bulan bu hadisenin son cu- dunu genışletm11, bır W ~ 
hl O Fasa kadar uzandıktan ~ ne büyük hamlelerle ortaya a - muında beydullah namına do nm sile Romalılara 1r. 

· mıtlardı!. Eski tarihin blltGn mu- Magribin her tarafın~•. hutbele~ ha::ket :derek C 
9 

,ova; ~ 
sibetlerini, idare makineainde okunmuı ve kendısı Mehdı ve lskenderiyeye g6nde:Af J 
kadın ellerinin bulunmamuına olarak tanmmıfb. Cumadan ordu ile buraamı ifg~~ 
Yeriyorlar ve gerçek bir sabahın sonra daileri arasında oturan fakat tekrar Mısırdan d~ 
ancak 0 yumupk ellerin 6recek- Mehdi, bütnn Kırvan halkını mecbur ka~ışb. ~aimin ~ 
leri günqlerden dotacajını iddi- kendi mezhebine davet etmiş, bu saltanat bır hanci bGcadl.!7 
a ediyorlardı. mezhebi kabul edenleri taltif ve sındl! iz'!'iblAle uğrama.k t~ 

· nl · ki . . b k" · · geçırmış ve ancak bm 111 "fi Efsane ve esatirden b••ka ka- etmıye erm mını aps, ımmı il b h ... d k--...a...-•-llfr ""' .,. k f lil . . e u arıcı en un.UU11 ,. 

dan saltanabm kaydeden bir atlett~mit '. ~~r tara a ~a enm imden sonra gelen MatJll-' 
milsbet devir olmadıtı için 6lçll Ye hakımlennı göndermış, Mısır onu takip eden Muiz ile ~ 
knllanmıya, hOkGm •ermiye im- hududundan aksaya kadar bil- lerin devleti kemaline ."SJ 
kin yok. Bu ıebepledir ki onla- kllmran olduktan başka Sicilye Muiz 385 te Mıaarı za~ 
ra: "Hayır elinizden glinef doğ- adasına valisini göndermişti. ve Suriyeye girmiş," bu 1 

lsmaililiğin hakimiyetinde dev- Şamdan Fasa kadar imti~t · maz, kudretiniz tecrtıbe edil· b 
let kurulduktan sonra onu il- uzun saha lsmaililerin b "'~ 

mittir!" Diyemiyeceğiz. Hatta yiitmek kalıyordu. Übey_dullah, ge\,miı, M111r ve Şamm ~ 
gene bu sebepledir ki ~nlar~ 301 den itibaren Mısın fethet- lbni Meymunun iıtediii ~ 
beraber: ~lnpllah, iayled~~~n- mek İltemif, buna muvaffak ol- torluk teessüs et!Üfti. ,- ·""~4~ 

ı ,ra1z ~dôğru '~iııt+J ıl>lyonaü '~makla lieraber onun idares al- lbni Meymunun .ıo~..J 
·~ •'5cHi1:tetatiarchia"11bnrt 1:dhiıem ' bnda hareket eden Kırmıtileri peratorluklanm teais ile ~ 
artık "diyoruz!,, demek dotnı olur teşvik ederek rakipleri olan iken mezheplerinin neşriıJ ';) 

mu? Niçin sakbyayım, yılda on lira- Abbuileri ezmeğe ve onlann ibm~I etmek mecburiY't 
dan ibaret Adi bir yol para11 kartı· devletini içinden yıkmağa çalıt- kalmlflardı. lmper,torlu~ İ. 
sında kaçamakh cevaplar •eren, mışb. sisi, onlara göre, mezbe~J 
kartılaştıklan bu ilk mllkellefi- Übeydullah, Mağnpta yerleş- vicine hizmetten yekti. ~ı' 
yet, birinci vazife önGnde inkir tikten sonra bir taraftan vaz.iye- bir kerre lmperatorluk t~ 
siperlerine giren kadınliktan d~- tini temine ~IJŞırken. ~ı~~r dene onun tem~n edec~ ~ 
rin ıüphe ve ondan daha denn taraftan mezbebı ve daılen ıçın menafii mezhebın nqnne 'I.. 
bir hayret u~mu ile aynlıyo- emin bir merkez vncuda getir· etmek mümkün olur, b~~ 

Üç gilnde eakittikleri bir meğe ehemmiyet veriyordu. peratorluğun içi, meıbe_P ,.i 
~=k çorap pahumı yılda bir Mehdi, bu merkezi bulmak vasi bir cevlinglh tetkil ~ 
kp t · · sarftan çekin için bizzat Tunusta ve Kartace- lmperatorlsluk ta vncut -~~'· erre va an ıçın • . .,... bi_..-

. . . . nada dalqDllf, deniz kıyısında tan sonra . '!laa e. ~ 
mek... Bu, hakikaten hepımızı b. r aramıf nihayet Mehdiye ıım gelmıtt~r. uız' 
. ·d· A ır ye d 'uhte etmJŞ ve OD1111 çıleden çıkana yen ır. •az namile anılan yerin aranılan eh 

1 
• d ımur.u. _,JJ 

avaz hak i~yorlar, bu davaya evsafı cami olduğunu görmüş- re ı:r .~:ilik en~rmıttler ~ 
kalkıımadan evvel her hakkın tO. Burası hem güzel, hem müs- kartı gelmek istemifler, "/... 
bir va~f~ . ile bağlandıjını 6g· tahkem bir yerdi. ~ilime lbnlll Kırmitileri yoktan vat Z 
renmeh ıdıler. Aair burasını tanf ederken lbni Meymunun bu baficli :/... 

SeauaA d k" b" ı...-ta t .... er ı: .. . ra yazdığı ır mea.ıı.uı:- ıtl , ___ T_i_ca_r_e_t_od __ a_s_ı - «Mehdiye mevkıı kol ıle mut- hareketiniz mahza bizilll ~ 

Yarınki l9tlmada neleri 
konutaoak? 

Ticaret oda11 mecliıi yann 
15 de toplanarak ihracat etya-
mızın tanzimi ve Karak6y K6p
rüsllnün kaldınlmuı hakkındaki 
iki raporla bazı esnafın tecziyesi 
karanna mllzakere edecektir. 

2- ve iki oyun için 3- liradır. 
Nihai müaabakalann galiplerine 
kupa mağltiplanna da madalya 
verilecektir. Dönlop toplan kul-

. lanılacaktır. Sahaya duhuliye 
ncreti 50 kuruştur. Bu mU1aba
kalara iştirak edecek oyuncular 
4 haziran Sah ginU saat 17 ye 
kadar atideki mahallerde kay
dolunabili rler: 

1 - Ftner~ahçe spor ldObtı. 
2 - Zeki Rıza Milli spor ti

caretaneai, ~tanbul. 
3 - Taksimde 0 Top Lav 

Tennia Clup,, Kltibi Kibar B. 

taııl bir el gibidir. El kısmı, zim ecdadımız içindi. "~ 
denizde bir odaya mü~abihl~. Kırmıtiler buna Hgme~ ~ 
Übeydullah burada bır şebır ettiklerinden ağır bar 
kurmUf, ıehrin etrahnda son uğramıtlardı • -~ J 
mllltahkem surlar inşa ettirmişti. ( 8111"':.. 
Surlann, her bir kanadı yüz ....., _J 
kantar ııkle~de . k.apılan vardı. VAKiT iN T A1'V~ 

lçerde dagın ıçınde oyulmuş 
büyiik mahzenler vardı. Su mah
z~nleri, erzak mahzenleri çok 
cesimdi. Bundan sonra köşkler 
ve evler iDf& edilmiş, bu da 
bittikten sonra Übeydullah de
rin bir nefes almıflı. ,, 

Mehdi, Mısıra karşı bir 
ıefer hazırlamış, denizden do
nanmalar, karadan ordular gön
dermif, onun askerleri lsken
deriyeye girmiye muvaffak ol-

Salı 

mm 
Mayıs 

1930 

mUf, fakat neticede bu sefer- Sabah 

ki z~ ler akim a mıştı. 11 _______ _ 

Maamafih Mehdi 322 sene
linde 6ldüğll zaman, yerinden 

kolay kolay oynamıyacak, olur I\;_.;~;.--~-.~ 
olmaz bir udme ile yıkılmaya- •ı 





1 Avrupa gaze elerinden 
M-:-o-r-ga-n-:1-a-;:R:-o-ç-:il-t ~--H=-i-n-d-is_t_a_n_d_a_k_i_b_o_y_k_o_t_a-:--J. 

arasında 

DÜŞKÜNLER: 3 
iki büyiik müessesenin 
mücadelesi N evyork 
piyasasını altüst etti Oğul Nevyorktan alınan haberlere 

Yazan : Sadrı Etem 
göre esbamda tenezzül devam 
ediyor. Piyasadaki düşkUnlük 
neticesinde sehim başına iki ili 
on beş dolar sukut vardır. Ban
kaların vaziyetinde büyük bir 
tahavvül olmakla beraber 'müba
yaaya gayret gösteren bankala
rın tesebbUsatı mühim bir tesir 
gösterememiştir. 

''- Dart gün evvel gördüm •. 
Kadın heyecanla pofurdaya

rak sordu: 
•- Nerede?, 
"- Otomobille Taksime doğ

ru gidiyordu. 
Kadın biraz daha heyecanla 

sordu .. 
«- Rica ederim yalnız mı 

idi? 
Biraz tızmek istedim. 
"- Efendim dedim pek me

rak ediyorsunuz. Bir şey mi 
• var? Ben gördüğüm zaman yal
nız değildi. 

"- Dört gtindür görmeôim 
de onun için ..• 

"- Ya vah vah! Şaşkolozun 
biraz yüreğini cızlatmak iste
dim. 

- Çapkın yaramazlığa git-
miıtir .• 

- Yanındaki kadın mı idi? 
- Evet.. Zannederim .. ! 
Delikanlı kusuruna bakılmaz! 
- Yok onun için bir şey 

demiyorum.. Şirketin işleri yüz
ü.stiine kaldı. 

Bize tercümeleri yapacaktı. 
- Merak etmeyiniz nerede 

ise çıkar gelir! 

- Rica ederim gorurseniz 
bize uğrasuı... T elefoodan gelen 

son cümleler ne derin bir işti
yakın ifadesi idi? 

Şahlanan bir et külçesinin 
terli, kokulu manzarası gözle
rimden bir hayal gibi geçti. 

Sacidi hangi. maksatla a~adı
ğını aiz de benim kadar bilirsiniz 
mamafih Neri nasıl etinin ve 
derisinin üstüne bir nevi meş-

rutiyet damgası vurduysa ben de 
· ciddiyetle telefonu kapadım ve 
kahkahayı bastım .. 

Ertesi gün F ahametle Sacit 
tekrar bana uğradılar. Maksat
~arı resmi meselesini halletmekti. 

Sacidi bir kenara çektim: 

"- Seninki, dedim harıl ha-
rıl seni arıyordu. 
"- Kim? diye durakladı. 
"- Madam Neri dedim! 
"- Monşcr, dedi.. İyi hoş 

ama bu kadın benim için iş sa
hasında enteresan. Şirkete me
mur olarak girmemi rica etti. 

Ben de kabul ettim.Ayda 250 
lira maaı vereyim, dedi ben de 
kabul ettim .. Beni arayıp da ne 
yapacak; gerçi bir aylıkta avans 
verdi amma işim olduğu zaman 
gider çalışırım. Bugünlerde iş de 
pek yok. Monşer ben memur 
oldumıa artık evlatlık sayılmam

ya .. 
Monşer işimde gayet mutaas

sıp bir dürüstlük gösteririm. 
Negri de bana iş teklif eder

ken « Sizi, dedi, dürüst bir 
adam olarak tavsiye ettiler 
ounun için sizinle arkadaşlık 
edeceğiz. » Bu lafı söyliyen 
adam öyle enli püften bir aclam 
değil bugline bugün adam akıllı 
bir mühendis, bir büyük fir
manın röprezantanı. Ben hiç 
bozmadan dinledim, yalnız Sa
cide: 

" - Neriye seni kim tavsiye ı 

etmiş dedim, hiç hatılamıyor, ve 
daha birkaç gün evvel birlikte 
geçen vakaları düşünmiye lüzum 
görmeden ulu orta atıldı. 

" Kim olacak monşer hani 
geçen akşam burada benimle 
birlikte oturan birisi vardı ... 
(Böbürlenerek) canım hani o .. 

işte o tavsiye etti ... 
Dilimin ucuna kadar geldi, 

dilimin ucuna neler gelmedi.Fa
kat ya sahur dedim. Sustum. 

Madam Neri için şehadetna
menin, vesikanın, iktidarın, bilgi
nin ne ehemmiyeti vardı. Şeha
detname, hatta doktora tezi, 
belden aşağıda bulunur bir 
meziyetti. 

Sacidin bugünkü vaziyeti de 
belden aşağı tavsiyelerin tesiri 
idi. Böyle olduğu halde o bu 
gün pek acayipçe konuşuyordu. 
Gerçi bu Iafların bir kısmı pa
lavra idi.Bana kendisini iş adamı 
gibi göstermek istiyordu . 

Benim yanımda paJavra yap
mak .şine geldiği gibi Fahamete 
de atmak, tutmak dürüst bir 
adam gibi gözükmt"k istiyordu. 

Doğrusu herifçi oğlunun gözünü 
kırpmadan bir araba yalan söy
lemesine parmak ısırdım. 
Daha birkaç gün evvel gözle
rimin önünde geçen işleri nasıl 

değiştirdi. Nasıl alt üst etti, 
hem bana karşı! ya elileme 

Piyasadaki hezimete rağmen 
para mebzuldür. Iskonto fiah 
yüzde liçe indirilmiştir. 

Malumat alan mahafilin be
yanatına göre bu mühim müca
dele Morgan ve Roçilt gurup
ları arasındaki ihtilafı nazardan 
husüle gelmiştir. Başında Roçilt 
müessesesi bulunan Fransız gu
rupu tamirat istikrazı faizinin 
yüzde beş buçuk olmasını ve 
bu eshamın Fransız rant esha
mına rakabet edememesini 
istemektedir. Morgan gurupu 
nun noktai nazarı ise bunun 
aksidir. 

Geçen pazartesi günü 8271000-
000 titr satılmıştır. Bu miktar 
titr satılması şimdiye kadar 
dürdlincü defa olarak Nevyork 
piyasasında görülmektedir. 

Tabii ve sun'i inciler 
Fransada haftalardanberi sü

ren hakiki ve sun'i inciler dava• 
sı nihayet neticelenmiştir. 

Paris mahkemesi bir çok tet
kiklerden sonra tabii inciler, hu
susi surette sedefler içerisinde 
yetiştirilenler arasında güzellik 
ve parlaklık farkları olduğunu 
tesbit etmiştir. Mahkeme tabii 
incileri diğerlerinden daha güzel 
ve parlak bulmuştur. 

neler yapmaz? 

Mahkeme tabii incilere hususi 
surette yetiştirilenlerin kanştırılma 

1 sını menetmiş bunu yapacaklar için 
• on beş ğünden iki aya kadar da 

(R"tme'/[) 1 hapis cezası tayin etmiştir. 

1 Çocuk Sayı faları 1 

Kıymetli hediyeler almak isterseniz 
V AKIT ın çocuk ve gençlik sayıfaları 

abone müsabakasına iştirak ediniz 
T afsi16tı 18 Mayıs tarihi V AKITın çocuk sayıfasında okuyunuz 

Dikkat ! 
Müsabaka 1 Temmuz tarihinde kapanıyor 

Takdir varakası kazanan 
okuyucularımızın isimleri 

q2 E' ip iıç ehitlcr mahallesi 
Tekke sokak :'\o. 9 da Süleyman B. 

93 - Eyip Dere sokak ':\o. 2 de 
Cemalettin B. 

q4 l!:tanbul 49 uncu ilk mektep-
ten 47 Ahmet l'\urullah B. 

95 - Kız ort:ı mt:ktebinden 362 
evim ll. 

96 - lstanbol li~c~inden 751 Rauf 

Cemil R. 
97 - Kız Alic~n mekıebınden 298 

Nüzhet Hamit I 1. 
98 - Ttalyan Ticaret lise i talebe· 

sinden Salahaddin Ali R. 
99 - Eyip Kuruka\ak caddesi 

Cemal B. 
100 - Vefa orta mektebinden 254 

R. E. B. 
101 - E~ip orta mektebind<'n 335 

Cem:ıleddin B. 
102 - lstıınhul 24 üncü ilk mektep 

sınıf 4 den 230 Ahsen Zeki 11. 
Beyoğlu 

103 - Şişli Bomonti lzzet paşa 
sokağt No. 33 aparumanın J 1 numara
!:ında Mualli IJ, 

164 - Sı.ireyya aparamanı No. 3 de 
Selma N. 

105 Ilamalb:ışı Camcı sokak !'\o. 
12 de l\1igırdıç Knmparyan B. 

106 - Bekar sokak No. 18 de 
Reşki Melek Nazım I 1. 

107 - Beşiktaş Tunuz boyu Çınğı-

rakit bostan No. 139 dn Bahriye Ferit H. 
ı 08 - neşik~aş Yeni mahalle Fırın 

sokak N'o. 7 de Neçdet B. 
109 Tophane Kadirilcrde 109 numa

rarla Güzin Mustafa H. 
11 O - Gazi Osmaıı paşıİ orta mek

tebi sınıf 1 subc 2 den 403 Fethi B. 

Üsküdar 
1 1 ı - Doğancılar • Yeniyolda 

3 te Rehbude H. 
1 12 imrahor Alipaşa sokak 

3 te ihsan B. 

No. 

No. 

J 13 - Üsküdar orta mektepten 315 
Fethi ve r J 4 - it Demir Beyler. 

l 15 - Kadıkôy Salkim sokak No. 
I de Talat fcrit 13. 

J 16 - Kadıköy Acıbadcm boyu No. 
27 de Şaziye Refik H. 

11 '? - Kadıköy Kurbalıdere birinci 
sokakta Aliye Ali l I. 

1 18 - Kadıköy Y eldeğirmeni J<:şrcf 
oğlu sokak i\o. 8 de Mestan B. 

119 - Kadıköy Muhürdar Leylek 
sokak No. 5 te Mücahit Bedi B. 

I 20 - Kadıköy: doktor 1 likmet bey 
oğlu Zeyyat l likmet B. 

121 - Kadıköy: dokt0r J Iikmet bev 
oğlu ~ejnt Hikmet B, • 

122 - Kachköy: Kızıl toprak Zühtü 
paşa mahallesi Şefik bey sokak No. 
13 tc Leyla Sait N. 

123 Kadıkö\: Yel de~irmcni Kara-

İngiliz, Fransız, Alman ve Japon 
müteessir ediyor 

fabrikaların' 

Bir çok İngiliz fabrikaları bilA müddet kapanmı!t11' 

Son posta ile gelen Londra 
gazeteleri Hindistanda tatbik 
olunan boykotaj siyasetinin mü· 
him neticelerini kaydetmekte
dirler. 

Deyli Meyi gazetesinin Mançes
terden aldığı malumata göre, 
Lıinkşayerin Hindistanla yaptı

ğı bütün mensucat ticareti, 
tamamile tevakkuf etmiştir. Bu
nun neticesi olarak mevcut fab
rikalardan bir çokları kapan
mıştır. 

Bunların binlerce amelesi iş
sizler sırasına giriyorlar. 

Fabrikaların bir çoğu kapıla
rını bili müddet seddetmiştir. 

Diğer taraftan Deyli Meylin 
Paris muhabiri ıu malumatı 

vermektedir: 
« Hindistanda ecnebi mamu

libna karşı başlıyan boykot 
Fransız, İngiliz ve Alman men
sucat fabrikalarını ayni derece
de müteessir etmektedir. Malen 
gazetesinin neşriyatına göre 
Robe ticaret odası Delhiden şu 
telgrafnameyi almıştır: 

Ui 
ihracat ve mensucat 

meşgul olanlar Hindistan•.c 
derilecek eşyanın reddedı ., 11 
ğini ve kat'iyen satılrnıyactf 
bilmelidirler. » d• 

Bundan ba,ka Japon~. 
bu hareketten müteessir ol~ 
tadırlar. Y okohamadan .. ııJ1 
bulan bütün ipek siparır 
kamilen ilğa edilmiıtir. ,1, 

Deyli Meyi gazetesinin•.,_ 
ği diğer malumata göre, boji!' 
hareketini idare eden zat J 
distan meclisi sabık reisi P• I 

Patel, Bombayda irat ~ 
bir nutukta şu sözleri ,m 
m~ti~ j 

cı BiitUn İngiliz ve ecnebi/ 
mulatına karşı, boykot ta Jill 
proğramımızın en mühim_~ 
!arından biridir. Benim fi~ 
Hindistan tacirleri m I 
ciddiyetle nazarı dikkate . .J 
)arsa, yalnız onlar Hind~ 
istiklalini temin edebiıİ',.~ 
Onların ne yapacakiarılll / 
bize nasıl yardım edeceıd 
kendilerine izah edeceğiı:oı• 

Amerika papasları ve GanJ 
102 imza ile Makdonalda çekileJJ 
telgrafta Gandiyi metediyorlat• 

Ne\ yorktan İngiliz gazetelerine çc· 
kilen bir telgrafnamede deniliyor ki: 

,\merikanın Ne,·york, Vnşington, 

Fıladelfiyu, Baltimor ve sair şehirlerin· 
de bulunan 102 rahip imzasile lngiıiz 
başvekili l\1, Makdonnlda şu telgraf çe
kilmiştir. 

Hindistanın, büyük Britanyanın, bü
tün dünyanın menfaatı namına zati 
Alinizden Gandi ile ve milleti ile dos
tanıı bir itilft.f çaresi bulmanızı nca e

diyoru7~ 

Garip bir talak 
evvela aile, sonra 

siyaset 
Rlman hakimleı i bövle 

karar verdiler 
Almanyada "Lomburg,. şehrinde 
ahiren garip bir talak davası 
olmuştur. Adamın biri "demir 
miğferliler,, cemiyetine mensup 
imiş. Her akşam cemiyete gider 
orada siyasi münakaşada bulun
duktan sonra arkadaşları ile geç 

vakte kadar bira içermiş. Kansı 
yalınız kalmaktan bıkarak mah
kemeye müracaat etmiş, ve ta
lak talebinde bulunmuş. Mahke
me kadının lehine talak kararı 
vermiştir. Kararda espabi mu-

cibe olarak: ''Zevceye karşı olan 
vezaif müdafaai milliyeye teallôk 
eden bir cemiyete karşı olan 
vezaife tekaddüm ettiği,, kayd
olunmaktadır. Bu karar Alman
yada büyük kilü kali mucip ol
muştur. Şimdiye kadar mahke
melerin talak kararı vermesi 
için mutlaka zina vukuunun is-
patı şarttı. Son karar aile mua
melatında yeni bir çığır açmış 
oluvor. 
kol caddesi No,21 de Neriman r ecip 11. 

124 - Kadıköy; Cevizlik Hasırcı 
başı sokak N'o. 48 de Kadriye H. 

1 )evnrrıı vnrın l 

Britanya riiesası sıfaôle sizlıı ~ 
ettiğiniz demokrası hürriyet ve ıc.ı<"cl 
prensiplerinin takdıskAn olan bfzltl' f 
dinin mefktlresindeki ulviyete de ıl_ 
bulunduğumuzdan, sizinle onun -/ 
mesaisi gayri mümkün olduğun• 

mıyonız. 

Bu buhran zamanında vaziyeıc: 
kim ve saldhiyettar bir zat sıfatıl~ 
lngiltere Hindistan ve bütün ~v, 
için bir felAket teşkil edecek ~ 
facianın önüne geçmenizi rica e 

Yalanı anlamak ;çif 
Bir müddetteoberi 1'~ 

gazeteleri Amerikada Ş~ j 
darülfUnunu profösörl~ 
August V ollmar i•~ 
bir zat tarafından keıf~ 
olan garip bir aletten / 

diyorlar rivayete göre b~ 
vasıtasile ceza mahkeınel~ 
muhakeme edilen maııı r ~ 

ifadelerinde yalan olup olfll'j 
ğını tayin etmek mildi~ 
maktadır. Bu aletin esası ~ 
harekatını kayt ve zabt 

usülune müstenittir. ;J 
Bu aleti keşf eden ~j_ 

mahkeme huzurunda ifad' ~ 
rir iken hakikati ketıned~ 
ademin hissiyabnda bir ~ , 
yür hUsule geldiğini •• ~ 
ğayyürün kalp Yasıtasile. ti 
harekatı üzerinde icr•Y1 1 
ettiğini tetkık etmiş \fe ~' 1 
bahs aleti bu esasa i,tiıl' f 
vücuda getirmiştir. A \fl'U~ 
zetelerinin verdiği 111• "/ 

göre profesör VollınarıO ıi 
ahiren Amerikada Gra~~5 ~ 
denilen m·ahalde bir sivıli~ 
mekle maznun olan iki b 'O"f 
üzerinde tecrübe edilınİf ~ 

• tJf• 
fakıyetli neticeler venoıJ 
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1 Türk alan .. - ,,-:-... KBDı~~' iSKHf Olf KinOfKi .... 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
l~~~~~~~~~ 

~ ~-~I [i]=ıfi]I - _!l!l/lll/I!l/!!1/.- · ıi.l 
4 ı-lilltil-11lilıliJ-=1-s liJ-------ıil• 

~ = = = =ı=lliJ lilı~ılil, 
D ~ {i]Jfi]I liJı "11 !illil 
Q [iJıli]--ı--ı~ -
9 ---------1--
lo -ı!il_lilB'!iJ_I_ --
lt --ı----i-' ı~~ 

.ımı liJı ..:.-
Bııgü.nkii bulmacamız 
Soldan sağa : 

1 
- Son günlerde dayak hadiseleri 

yapan iki kişinin io;mi (8) 
2 - Ader (3) 
3 

- llül~n (4) asıp kc.5cn (5) 
4 - Ha~lı (3) 
5 - ı-ı· ıc:ıp etmek (7) : = ilin telgraf şirketi (6) 

8 - Toy (8) 
g s·· . - ı nııı ak~i ('>) k .... k 
ıo ı· · -, uçu· Ali (5) 

- \atııın ~eni (8) 
ıı - 'I' k ~O • degil (2), fesa (3). Fır-ansız· 

ca dala\'ereli (4) 

Yukardan aşağı : 
ı - s· I' .. " ı 
2 ır • ıramıı artıstı ma Om ~ 

3 - R.unıizle anlatmak (3) 

4 :: E~kiya (6) 
1 _ turatli haber (7) 

1 - l tanç (2), rabıt edatı (2) 
p _ P kuşak (6). !ahım (2) 

8 - f~der (3) 

1 µşlllek (S) 
- Ôb k IO _ B e (4), nota (2) 

it _ cyız kavim (4), se (2) 
B'cr ·· gun okuduğunuz ceride (6) 

mez 

BAK ÜS 
Senelerce tecrübe ve ihtisas neticesi meydana gelmiş ve 
azami bin litreyi geçmiyen rakıya mahsus kazandan çekilmiş 
elli derecelik (19,1-2 grado) şekersiz kokusuz tabii bir rakıdır. 

Son zamanlarda çıkan elli derecelik 
rakılar da dahil olduğu halde 

Baküsten daha nefis rakı 
Bugüne kadar lstanbulda yapılmamıştır. Tecriibe etmek 

istiyenler Beyoğlu 2723 telefon ederler, adreslerini 
bildirirlerse puasız nilmune gönderilir. 

Her bakkaldan ve her gazinodan 
musırren Baküs talep ediniz. 

19 Mayıs 930 

Borsalar 
Kambyo / 

1 lngiliz liraaı Kr. I0.33 
"T.L. mukabili Oolar 
" M f'ran~ 

... 
M • 

•· M 

Liret 
Bel~a 

Orahml 
fs. Frank 

Leva 
Florin 
Kuron 
Şilinı: 

Pe7.eta 
l\lark 
Zloti 
Pcogd 

2n Ley Kuru, 
ı Türk llra~ı Dinar 

('cn·oneç Kuruş 

Nukut 

ı lsterlin (lnglll%) 
ı Dolar (Amerika) 

20 Frank [Frınsıı: 
20 Liret [ftalyı 

O Frank Belçika) 
20 11rahml [YunaoJ 
O ı•rank [lsviçreJ 

;O Len : Bu lııar] 
ı Florin [f'elcmenk] ' 

20 Kuron [Çckosıo,·ak] 

ı Şilıng [A,·usturya) ı 
ı Peıeta (ispanya] 
ı Rayşmark(Almanya)1 

ı Zloti !Lehistan, 
ı Pengö l Macaristan 

20 Ley [Romanya] 
20 Dinar JYugoslovyaJ 

ı Çevoneç ısevyet 

Altın 
\lecldlye ' Borsa 
·
8 

.. ı harıcı 
ana.no ı 

1 17 

r• R7 

: 33.50 
•• «4,:-S 
1 :-,so 
4 ıo 

, fıQ 

2(; -~ 

f•ı8i 

1"3~ 
21• 
lt-

22. 

Kapandı 

103350 
0,4- 10 

tl ,9 

!'i8SO 
24tı o 

Cemal Baküs 

-~·~~~-
Seyrisefain 

l\Jel'kcz acentesi: Galata Köprü ba~ımla 

lkynj!;lu 2362. ~ube acentesi: J\lah
mııdiyc 1 l:ını ııltında i~ıunbul 2;-40 

Ayvalık sürat posfa)ı 
( M E R S i N ) vapuru 20 

Mayıs Salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Küçükkuyu, Edremit 
Burhaniye, Ayvahğa gidecek 
ve dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Alhnoluğa uğnyarak 
gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınnıaz. 

Trabzon ikinci postası 
( A N K A R A) vapuru 

22 Mayıs Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zongulda~.' İnebolu, Sinop, 
Samsun, Unye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopa
ya gidecek ve dönüşte Pazar 
iskelesile Rize, Sürnıene, Of, 
Trabzon, Polathane, Görele, 
Gireson, Ordu, Fatsa, Sam
sun , s;nop , İneboluya uğrı
yarak gelecektir. 

İdareye lüzumu olan muh
telif evrakı matbuanın tap ve '!il'_..,""" __________ ,. teclidi münakasası 21 Mayıs 

ıcaret ve zahire 930 Çarşamba günü saat 14 
Fıatlar Tıcvet ı-.... kltlblamwaıııtı de temdit edilmiştir. Talı'plerı'n 

tarafından •ertlmlıtlr 

Okkaaı o gün saat 14 te levazım 
tP.' tPf! müdürlüğüne gelmeleri. 

BuAday 
Yumuşak 
Sün ter 

12 30 14 

Sert 12 35 13 
- Zahireler -

Çavdar 9 9 20 
Arp11 s as 6 
Mısır 8 8 5 
Fuuıva 

İstanbul Adliye leva
zım dairesinden : 

1 

• Maraş çeltik fabrikası Türk 
anonim tirketinden : 

1 - Meclisi idare ve Mürakip ra
porlarının kıraati. 

2 - Rilanço ''e hesabatın tetkiki ve 
:\!celisi iJarcnin ibrası. 

3 - Nı7.amname mucibince çıkacak 
nısıf aza yerine diğerlerinin intihabı. 

4 - .Mürakıp tayini. 
5 - 1 leycıi umumiyenin 2 I Ilazi

ran 930 tarihine m~ı:;;adjf Cümartesi gü
nü Şirketin merkezı bulunan l\ larıış çcl-
ltik fabrikasında alelade içcimaına mnh
ercm hissedaranın teşrifleri rica olunur. 

Salonumuz tezyinat, mefruşat, mevki itibarile lstanbulda 
bulunan salonların fevkinde olduğu gibi müzik ve sair eğlence 
cihetile de programımız gayet eilenceli ve neşelidir. Müzik 
meşhur Hüseyin Ka.ymof Bey riyasetinde. 
fevkalide numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma gfinleri de 1 den 24 e kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde mtlaait teraitle, nifan
lanma, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 
verilebilir, miidüriyete müracaat olunması. 

Mfid-llrivet 

Şehremaneti İlanları 
Aksaray yangm yerinde Şehzadebaşında Fevziye mahalle ·ve 

sokağında 20 inci adada 1157-2, 1158-1 ve 1159 harita numa
ralı arsalar arasında 30,82 metre murabbaı arsanın metre mu
rabbama 350 kurut kıymet takdir olunarak satılmak için alaka
darları arasında açık müzayedeye konmuştur. Taliplerin şartna
meyi görmek için her gün müzayedeye girmek için ihale günü 
olan 19 haziran 930 salı günü levazım müdürlüğiine gelmeleri. 

Şebremanetinden: İstanbul temizlik işlerine ait bir kabr 21-
5-930 çarşamba günü saat 9 da Fatih atpaurında müzayede ile 
satılacağı ilan olunur. 

Y enıköy belediye dairesi müdürlüğünden: T arabyada dairece 
gösterilecek yerde şeraiti sıhhiye ve fenniyeyi haiz olmak üzere 
yapılacak olan deniz banyo mahallinin aleni müzayede suretile 
icara verilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan heyeti fenniyede 
bulunan kroki ile şartnamesini görmek ve müzayedeye iştirak 
etmek iizere talip olanlarin 5 haziran 930 perşembe gfinü saat 
10 da daire encümenine müracaatlan ilin olunur. 

Fatih dairesinden: Fatih harik mahallesinde Hayrettin Paşa 
sokağındaki 4309, 4310, 4324, 4325, 4326, 4605, 4606, 4611, 
harita No. arsalar yeni açılacak yofa müaadif olup küşadı 

mukarrer bulunmakla ebniye kanununun 19 uneo.ı maddesi mu
cibince bu arsalardaki dıvar ankazının 15 gün zarfında kaldı
rılması tasarrufları sakıt olan ve ikametgahı meçhul bulunan 
mutasarrıflarma tebligat makamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Sirkecide Ebussuut caddesinde atik 42 cedit 17 No. dtikkimn 

mülkiyeti bedeli birinci taksiti ihalede ve diğer taksitleri birer 
sene fasıla ile dört senede ödenmek ıartile bin beşytız elli lirada 
talibi uhdesindedir 28 mayıs 930 çarşamba günü saat on birde 
ihale muamelesinin icrası mukarrer olduğundan taliplerin daimi 
encümene müracaatları. .. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Sirkecide Ebussuut caddesinde atik 40 cedit 19 No. dükklnm 

mülkiyeti bedeli birincci taksiti ihalede ve diger taksitleri birer 
sene fasıla ile dört senede ödenmek şartile binyüz elli lira bedelle 

1 talibi uhdesindedir 28 mayıs 930 Ç&flamba günü saat on birde 
ihale muamelesinin icrası mukarrer olduğundan taliplerin daimi 
encümene müracaatları. 

Kilo Adet 
1500 un 
1500 beyaz peynir 

750 kaşar " 
500 zeytin danesi 

300 salça 

150 şehriye 

500 makama 
200 irmik 

500 sirke 

1000 süt 

500 kase yoğurdu 
1000 silivri " 
2000 sabun 

250 kuru zerdali 
30000 yumurta 

daimi 

Kilo 
55000 ekmek 
8000 koyun ve kuzu eti 
600 sığll' eti 

4000 pirinç 
3000 sade yağ 
1000 zeytin yağ 
1000 tuz 
4000 kuru soğan 
2500 · kuru fasulya 
5000 patates 
500 şeker 
250 kırmızı mercimek 
250 siyah 
500 nohut 
400 böğrülce 

• 

encümeninden: 

İstanbul Müddei umumiliği oto
mobili için pirelli markalı ve 5-30 
ebatlı 4 dış ve 4 iç lastiği alına
caktır. Talip olanların 22 Mayıs 
930 Perşembe günü Defterdar
lıktaki mubayaa komisyonuna 
müracaat etmeleri. 

Vilayet 
Profesör Doktor k b M • L Ut fi lnönü şehir yatı me te i için muktazi balada nev'i ve miktar 

VA.KIT a. 
Abone olunuz. 

ları yazılı et ve ekmek ve erzak kapalı zarf usulile 11 hazır' an 930 Glilhane ve Cerrahpaşa hastauelerl 
Marazı cşerth nıualllmı çarşamba günü saat on bire kadar ayrı ayn münakasaya konul-

muştur. a ıp erın v ı muayyene adar teminat ve teklif mek-· 
dan mada her pn ikiden eonra Dlnnyolu 
Şekerci Sokak N. 7de kabul etmekteclli. tuplarını Daimi encümene tevdi eylemeleri ve ıeraiti ögrenmek isti-

DahUı •• intani haetalarını Cuma ye Pazar· ı T }" l · akt' k 

Teıeron: lst. 2236 l · .. k 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,·~·~~~!~~~~·nn encumen aem~e· mnracaatlan. 
OKSIMENTOL KE.FALJIN , Mt .dit .. .._. tG•Iİf .,,.,r.,.. l•,.••. 

D'lfTDRl.ARA SORUNUZ 
. AVTitikXCsiM 

NOMll'WfMır:,KA,ır,TOZ YE GRAN0L:C' ' 

6ind• 3 .del y•hol 3 ""f'"lt 
oculfl•r• nısılt, 
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= SAVISI HE~ VE~DE & KU~UŞ ~ 

MATBAA VE iDAREHANE: 
fSTANRUL, Babıali. Ankara caddesinde •VA KIT Tm!)t1 • 

T.ı • ım ( IDAllE f~Lfıtl ) 1&71 (YAZI ·~LHI) T.lsnf• vAJOT ....... ..-r....:J 

HAŞARATI ÖLDÜRENLER ARASINDA 

Flida ve pompasıdaima birinciliği kazanmıştır 
FLIDA daha mOeuir daha milkemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Bntiln devair ve rrOesseaat FLIDA istimal eder. HASAN ecza deposunda. • • •' 

-----------------------------------------------------------------------· [ Mahkeme ve icra ilanf arı " .... ') 
lstanbul aiJrdüncü icra ciair esin- Fatih sulh mah/c.emesinden: Eyip sullz icrasınaan: 

den: ishak Muammer beyin ecirler san· Nafaka davasından dolayı Haliç Fenerinde Abdi aubaıı 
<lığından borç aldığı oıebaliği malOme müddei aleyh Fatma Şefika mahallesinde Fenermeydanı cad
mukabil vcfıen ferağ eylediği kadıköy 
Zühtü Pqı mahallesinin çifte ha,·uzlar Hamm kocası Kanlıcada yeni dea'.nde Atik 4-6 kalp cedit 
caddesinde atik 6-6 mükerrer, cedit 1-1 mahallede dere sokağında 1 4 numaralı bir bap sOtçil dOk· 
numaralı muhdesatı mülk zemini Selimi numaralı hanede mukim İbrahim kinının mahkemece izalei fU• 
evvel vakfından senevi 209 kuruş 10 Mustafa Efendiye berayi tebliğ yuuna karar verilerek ıablaca
para mukataalı maa bahçe köşkün birin· 
ci ihalesi yapılmak üzere otuz gün müd· gönderilen celpname zahrına ğından kıymeti muhammeneai 
dctle müzayedeye vızolunarak iki bin mahalle heyeti ihtiyariyesince olan 4500 lira ilzerinden birinci 
lirada talibi uhdesinde olup yüzde beş verilen meşrul atta muma ileybin arttırmasının 23 haziran 930 ta
zamla ve on beş gün müddetle tekrar 
ihaJci kariye müzayedesine vazolunmuş· on sene mukaddem ikametgi- rihinde pazar gOnll aaat 15 te 
tur. hını bırakarak Almanyaya ve Eyip Sulh mahkemesi icra da-

Hududu " önü çifte havuzlar ccbhcsi elyevm ikametgahı meçhul iresinde aatışa bqlanacağından 
sol tarafı Mehmet ağa caddesi, sağ ta- 20 930 d ba 
rafı mühtndis Jzzet B. ailesi köşkü, bulunduğu bildirilmesine mebni mayia tarihin en iti • 
arkası mühendis lbrahim beyin köşkü hukuk usuln muhakemeleri ka- ren her- kea tarafından arttırma 
,·e bahçesile mahdud dört dönüm bir nununun 141 rinci maddesine şartnamesini g6rebilecekleri ve 
evlek murabbaında bahçe derunünde f k l talip olanlann ..nzde on niıbe-
tahminen 191 metre murabbaında Zf'mini tev i an i inen tebliğat icrasına 'u 
k!rgir fevkanilcri ahşap içi dışı eski yag· karar verilmit ve muhakeme 21 tinde pey akçelerini mOatuhi-
lı boyalı köşke çam zinec ve muhtelif bazi:-an 930 tarihine milsadif ben mezkftr icra dairesine mtlra-
me7va ağaçlarilc müzeyyen bahçeye çil- caat etmeleri ilin olunur. 275-64 
te kanatlı demir kapıdan girilerek bah- cumartesi gününe talik kılınmıı 
çcnin ortasında bulunan mezkur köşkün olduğundan yemi mezkurda saat 
cümle kapısı önü laklı müzeyyen ha- 14 te fatih ilçUncü sulh mahke· 
vuzun taraicyninden güpeştesi ahşap 

Dr.A. Kutiel 
demir parmaklıklı mermer iki taraflı mer- mesinde hazır bulunması ilAn 
divendcn birinci kata çıkıldılrnı zemini olunur. (6&275) 

Efrcnci ve cilt haetalıklan mütehaıısı11 
Karaköy börekçi Fınnı 8lrasında No M 

civan çini döşeli camek!nlı sahanlıklı 
mahalden çifte kapıdan girildikde renkli 
buzlucamek!nlı mufrez sofa üzerinde 
ikisi çifte balkonlu ve birisinin derunün
de çifte mermer musluk taşını muhtevi 
yemek odası diger ikisi birer balkonlu 
dört oda iki aptcshane merdiven altı 
lciler arka bahçe cihetinde ahşap merdi· 
venle methal ve zemin katına iner gc· 
niş servis merdivenle inildiktc zemini 
renkli çini döşeli etrafı camekAnlı mahal
deR girildikte zcmını kresman doşeli 

büyük ta.Şbk üzerinde camek!nla bölün
müş ilci kısımdan müteşekkil kiler ve 
karşılıklı dört oda bir helA zemini mo· 
zaik çini döşeli bir ğusulhane vardır. 

ikinci katta iki yanlı merdivenle ÇJ· 
kıldıkta önünde zemini çinko döşeli ke-
bir balkonlu sofa üzerinde karşılıklı 
dört oda olup umumiyetle korkuluk -
lan ahşaptır. MczkOr sofa üzerinde bir 
apteshane ve zemini ve etrafı zarları 

mermer döşeli su tertibatını haiz hamam 
mahalli vardır. Ayn tertibatla üçüncü 
katına çıkıldıkta derununda yerli iki d~ 
lap tarafcyninde çatı arasında zemini 
çinko döşeli balkonlu oda dahilinde ha
ricen ahşap dahilen Çinko döşeli su de-
posu olup bahçedeki bostan kuyusundan 
el ile çekilir frcnk tulumbası vasıtasile 
su isale edilir alt kat pencereleri demir 
parmaklıklı odaların bazı camlan kınk 
orta katın bazı pcncelcri pancurlu ceman 
dokuz adet balkonu dahilen bazı cihet-
leri muhtacı tamir tesisatı natcmam 
olup borçlunun tahtı işgalindedir. 

MezkOr köşkün haricinde 
birkatlı beden duvarı taş 69 metre 
murabbaınd& çamaşırlık ve mutfak ve 27 
metre murabbaında iki katlı ahşap bina· 
da bır aralık bir hcl~ bir ahır bir kö
mürlük bir sofa iki yüklü bir dolaplı 
bir oda olup derununda ibra -
him ağı ~akindir ve anı mütekip 84 
metre murabbaında bir kattan ibaret 
ahşap ahır ve arabalıkoı sokağa büyük 
çifte kanallı ve bahçeye tek kanatlı 
ahşap kapusu vardır. Ve gene on altı 
metre murabbaında üzeri çinko ile 
mestur kıpı ve penceresi gayri mevcut 
zemini beton döşeli folluklu etraf 
duvarları k~gir çausı ahşap bir kümes 
vardır. MezkQr bahçenin etraf duvarlan 
lcı1m~n. alınmış ve kısmen demir parmak
JıJ..lı ıkı sokağa nazır kapılar çifte kanatlı 
demir olup diğer koltuk kapı ahşap ve 
tek kanatlıdır. Mebhus bahçe derununda 
zinet eşcan olarak 25 büyük çam ağacı 
6 adet mazı 8 at kestanesi 6 sı büYük 
n bir kısmı küçük gül fidanı 4 cevi~ 6 
ineir 18 adet muhtelif erik ağacı 6 
adet dut 4 ayva 5 armut ağacı vardır. 
8(,00 lira kıymeti muhammencli bulunan 
işbu cmlAli almak istiycnler ve daha 
ziyade malOmat almak arzusunda bulu
nanlar kıymeti muhammcnesinin yüzde 
onu nisbed.nde pey akçesini 926-7792 
dosya numarasile İstanbul 4 üncü icra 
dairesine müracat etmeleri ve 5·6·30 
tarihinde saat on beşe kadar ihalei 
kat'iyesi yapılacağı ilan olunur. (275-57) 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 
ıdaresinden : 

1 - Abdülkerim Beyin istikraz eylediği mebaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen nıefruğ bulunan 
Süıeynıaniyede Şemsettin Mo lagürani mahallesinde Vefa 
caddesinde Vefa karakol bahçesinin karşısında nısıf 
nıasura suyu bulunan, köşede 1050 arşın terbiinde bir 
kıt'a arsa. 

2 - Halide Edibe ve Emine ftledeniye V. S. Hamm
ların, Bakırköy Yeui malrnllede 10 temmuz caddesinde 
109 numaralı ve 100 arşın üzerinde 4 oda, 2 sofa, 1 
koridor, 1 mutfak, 2 ha1a. 2 kuyu ile 40 arşın bahçeyi 
havi alt kat peııc~rcleri demir parmaklıklı, altı kargir, 
iistii ahşap; 1500 lira kıyuıati muhamn\eneli bir ev. 

3 - I.Jiitfi)'e Ilamrnıu, Kasımpaşada Sirkecı llust;hiıt
din mahallesinde Z ncirlikuyu caddesinde 71, 71-1, 
71-2 numaralı ve 480 arşın üzerinde 13 oda, 1 sofa, 
3 salon, 1 nıutfak, 1 sarn:ç, 3 kuyu, 2 balkon, 1 çama
şırlık, 4 hah\ ile elektr:k tertibatını, altıuda 2 de ~ükkanı 
havi 1056 arşın ~eti. halıçesi bulunan, dükkanları istor 
kepenkli, tam karg·r, binasının bir kısmı ahşap, bir 
kısmı putrelli olan bir· bap ev. 

4 - Nikoh'lki veresesinin Üskiidarda Hacı Hasna 
hatun mahalles: .. de Tabakhane Paşa kapısı caddesinde 
ı 9 numaralı ve 183 ar~ın üzerinde kargir depo. Mezkur 
depoya demir kanatlı kapıdan gfrilir, çimento döşeli 
ze ı . in kall ar<live halinde kullanılır. Deniz cihetindeki ., 
rıhtımına diğer bir demir kapıdau girilir. ikinci, üçiincii 
katları keza ardıye halinde kullanılmaktadır. Döşeme ve 
ıner divenleri kalastan yapılmış olup zeminde çatıya 
kadar üç putrel dırek nıevcuttur. Bina müceddet kargir 
olup <le11ize rıhtımı havi depo olarak knllanılnıaktadır. 
Yukarıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ve binalar 

müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlar ve 
fazla mahimat almak isteyenler her gün saat 16 ya 
kadar Adliye binası dahilinde lstanbul Emvali Evtam • 
idaresine ınüracaat ets:nler. 275-65 

Devlet Demiryolları ilanları 
Kayseri lokomotif deposuna muktazi makineler kapalı ;.a-

mUnakasaya konmuştur. • _...}J 

Mihıakua 23 haziran 930 pazartesi günil saat 16 da ADP,,,-
Devlet demiryollan idaresinde yapılacakbr. 9"" 

M6nakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve -~ 
teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar m6nakua ko....,.
kAtiplipe vermeleri lAzımdır. : _ ~ 

Talipler mftnakasa ıartnamelerini 15 lira mukabilinde A~ 
Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden lstanbulda Haydalr" 
vemeainden alabilirler. 

* * * .JJ 2452 ton meıe, gilrgen, çam odununun kapalı zarfla m~ 
9 haziran pazartesi günü saat 15 te Ankara deYlet deaait1"'" 
idareıinde yapılacaktır. .J 

İftirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat te~ 
ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa komisyonuna .et"' 
lizımdır. ' 

Talipler mnnakasa ıartnamelerini beş lira mukabilinde -~ 
mabuebe itleri reisliğinden lstanbulda Haydarpaşa ma~ 
tedarik edebilirler. 

Jf "' * ; 
Arap harflerile matbu abonen1an karneleri hl 
lerinin nazarı dikkatine: 

Haydarpaşa - Pendik kısmında muteber 50 varaklı abo~ 
karnelerinin Arap barflerile matbu olanları 1 haziran 930 ~ 
den itibaren katarlarda muteber değildir. f 

Ellerinde Arap barflerile matbu karnesi olan mubt~'.:I' 
culann nihayet 1~ haziran 930 tarihine kadar, KGpril ve ~ 
pqadaki bilet kifelerimiz:e milracaat ederek is~l edem7 
karne biletlerinin bedelini almalan ilin olunur. 

P. T. T. Levazım ve 
Mebani müdürlüğünd~ 

Adalar denizile Mıırmaredaki kabloların tamir ve top~ 
kullanılmak ilzere bir vapurla bir arap mavnasınm isticarı 

zarf uıulile münakasaya vazolunmuştur. f 
4 haziran 930 tarihinde ihalesi icra kılınacağından ~ 

baptaki ıeraiti anlamak için şimdiden, teminat ve teklif ~ 
ihtiva edecek kapalı zarfları tevdi için de mezkilr taritie ~ 
ça1f8mba gtlnll ıaat 14 te Yeni Postanede mübayaat ko..,..,. 
mOracaatları. ~ 

Kocaeli vilaveti daiınl encümenin~ 
J 

Karamllnel Yalova yolu üzerinde bulunan Y alakdere 
sile on menfea inpab olbaptaki ıirtnameai ve 21000 tiralak 
mucibince 4- haziran -930 çarıamba gllnll saat oa beti'~ 
edilpaek llz~re kapalı zarf usulile mllnakuaya konulmufbl'• .,;. 
olanlann t 60 liralık teminat mektubile mezkür tarilae kact-r ~ 
mektuplarım ve ehliyet vesikalarını mnnakasa kanunundaki t'J 
tevfikan Kocaeli viliyetine vermeleri ıartnamesini 16rmek -,., 
ııilit almak isleyenlerin Kocaeli hqm&hendisliğine mııra.,..t _....;.{ 
leri ilin olunur. 1 

baş~ Istanbul Posta ve Telgraf 
diirliiğiinden: ,,;I 

Htlk memuru yetiıtirilmek Ozere bir lira gtindelik.le bibll 
on mllllzım alınacaktır. ~ 

Klfi derecede Fransızca bilen ve yaıı on sekizden ..... ~,i 
betten yukan olmıyan talipler ıeraiti anlamak üzere ayın ri" 
kadar bat mlldOrlük tahrirat kalemine müracaat etmeliclirİd' 

Karacabey Harası müdüriyetinde, 
Hara hayvanabndan ( 3 ) kıs..;.ı. ..e bir yqmda (10 ~ ~ 

(50) manda ineği ve ( 50 ) döğe ve ( 30 ) erkek malak ., ,., 
930 tarihinde Karacabeyde açılacak panayırda ayn ayf1 'il 
mBzayede ile satılacağından talip olanlann yevmi mezkord• 
cabeyde hazır bulunmalan ilin olunur. 

Mea ul müdür : Refik ~ 


