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Cuma 

ram Hediyesi 

Millet Mecltst bir hafta için ta· 

J'•Parken &,vekil ismet Pş.ken
~Jllltri"n e çok kıymetli bir bayram 

Jesl verdi. Bu hediye ikosadt 
~elemiıin in önü zaferidir. ln
,.., zaferi nasıl Büyük Milli mü
'-ılıtıentn ilk muvaffakıyet müjdesi 
Olduysa iki gün evvel RF gurubu.._Ull bizzat ismet paşadan aldığı 
111zeı haberler de iktisadi istikbali
llll& için öyle bir bayırlı başlangıç 
~. 

!ter lamet Paşa .. bu sene Dü
l1uıu 1DDUmlyenln yalnız üçte biri
:'J ,:~ üçte ikisini cedl ede
~ detılalf obaydl bUyat btr 11-

~~!ltillSi!lı!!~.-~o~r~ç ~ar~ın=~ 

l 
tecil edilen para (l O) milyon liradır. 
Bu kadar bir parayı ala1..ak1ılara bu 
sene için vermek mecburiyetinden 
kurtulmuş olmak büyük bir }'ilkten 
kurtulmak demektir. Halbuki ismet 
paşa sevincimize bir 5C\'İnç daha 
ilAve etmiş olmak için bir çare dil· 
şunmüş, fazla olarak iknsadl inkişa
fımıza sarfedilmek üzere (15) mll
yon lira tahsis edeceğini vadetmiştir, 
Bu ise sıkıno içinde can çekişmek 

derecesine gelmiş olan bir adamın 
arkasındaki yükü aldıktan başka 
kolaylıkla yoluna gidebilmek için 
bir de alnna at ve araba vermek 
gibi bir teydir. Bunun içindir ki 
A h. - _.._ "ttE 07 1 hM L.iı. 

dlslne teşekkür etmiştir. 

Aınatör muhteliti geldi 
~~r takımı ( B E. A. C. ) , ( Kişpest ), ( Mem
~ 1 

) Ye ( zeget ) , ( Hungarya ) kulüplerine men
p beYnelmilel oyunculardan mürekkep(Muhtelit) 

bir takımdır 

~Da.. t•h•lmlze gelen Meoa• F'utboloular otellerinde 
.._ ~ B. E. A. C mahteliti- içinde biribirini takip eden iki 
~ ~ maç yapmak &ze- bacliae i Galataaaraym, Fener-
't~ bir hadise olmUfbır. bahçe - Bqiktaı kombinezonun
~ llta.d. kalan iki apor mu- da yer almua ve Macar takımı
't "'t bu ~kımı .. Derme çat~a• nm ayn ayn bet takımın O.)'UD

Sllla bıze g6re" kayıtlarile cularmdan milrekkep bir muh
~ ~YI keRedecek yazı· telit halinde Sirkeci istuyonuna 
~--lflardı. çıkıvermesi bu mugalltalara fili-

>ltı.a lllulrabele ettik ve neşri- yatla nefis bir cevap verdi. 
~dı.~bi tabsi sebeplerden Evvell, Kemal Rifat Beyin 
~ açıkça ortaya kov- yazdığı ıportmenliji, mertliği 
l!. S.ctQJı . onlar namına mensup olduklan 
~tlcetı Gal•p B. dOrüst bir kulllbOn re'si Abidin Daver B. 
~ ~ ~tu. tercih etti. Fa- yapb. Dlln gazetemizde çıkan ve 
' '-ab·b ld Yanı Kemal Rifat altında imzası bulunan tebliğde: 
~ile 1 

•t da;reainde yeni bir Takımın Peşte B. E. A. C 
' beıc~l kendilerinin yap- Amatör mubteliti olduğuna açık-

. eGen sportmenlikten, ça tasrih etti. 
1 fi.:: ~diyor ve hail Sonra gene aJni tebliğle "ta-

~"'-t ilde ısrar ediyor. kım hakkındaki dedikodulann 
IOD Yirmi d6rt saat ( Alt tarafı s inci aayıfamızda ] 

Bugüa 

12 sayıfa 
Reşat Nurlmn 

hlkAyesl 

Namuslu sahtekar 
-'!.2S sayıf llda 

* 
Meraklı 'efler 

:ı !2S sayı/l!lda 

* 
Başmakaıemlz 

4 ~ saJ'lf llllllı 

Gazi Hı. 
Relalollmhur Hazretlerlnln 

pek yakında Yılovıyı teırlf 
buyurıoekları haber veril· 
mektedir. 

1 

Kurban 
bayramı 

BugOn kurban bayramının bi- lanmıza karşı rağbet göstermek· 
rinci gilnlldllr. te olduklan bilhassa nazan dik-

DOn birçok yerlerde boynuzlan kati celbetmekte idi. Bahçekapı
ve brnakları yaldızlı, boyalı, süs- dakt Yerli mallar pazal\da dlln 
lil, kurdelAh koçlar, koyunlar balkın tehacllmllne maruz kal
g6ze çarpıyordu. mışbr. Dlln akşam geç vakitlere 

Zaten bir hafadanberi sokak- kadar yerli malı almak Ozere 
lardan koyun alirilleri geçiyor, buraya girenlerin sayısı mnhim 
ıehrin muhtelif meydanlarında bir yckfın tutmakta idi. 

G • ~ k ı • koyun ahm sahmı oluyordu. 8ZI y 9 1 Yapılan tahkikata g6re 
__ Bundan bqka hamallann sırtla- dün ıehrimizde en çok sahlan 

nna, yahut da otomobillere bin-
KlrklareJin ..1.. merasim- kundura ve çocuk eşyasıdır. ~ dirilmiş koyunlar garip bir man-

ıe rekz•lundu ı d d Kısmen tuhafiye eşyası üzerine • zara teşki e iyor u. 
· de alış veriş olmuştur. Kuklareli, 8 Yakıt) - Gazi Birkaç gündenberi devam 

Hı. nin heykelleinin rekzi mü- eden halkın bayram alış verişi Bayram havası nasıl olacak? 
hatada vilA- .&... dOQ-.&..••aretli bir ıekil ahnıt- KandiW ruat merkezi bayram 

---~~.,.._.~~.._...~-1.-.a..w~,._....:,.:..._.J.-,_...,,ılmllMlll~..-.... lıillı.-..----t.eımit ,...... -.. 
km \,.;. mektep tl)belerile aake- göze çarpacak derecede kalaba- geçeceğini Ye lrunetB bir yağ
ri kıt'anın ittirak~ bGytlk teza· bk klmeler vardı. nıurun muhtemel olmadığını söy-
hürat yapıldı. Vli ve bGkümet Bu arada halkımızın yerli mal- lenıektedir. 
erkinı bu meraa11cle hazır bu
lundular. 

Yeni a~etinıiz 

Ne okuyLcağız ? 
Bayramertesi 
nüshaaızda 

Uşşald uuJelltıllt zı,,a 
Bevin Jdrlert 

Mısrlılar -
Sudandan vageçmiyo .. Jar 

Londra, 8 ( .A ) - lngiliz 
M..... mllzaker$ bu sabah in
kıta& atramııt M1au murah
bulan kendileı içi11 Sudandan 
feragat etmenbmilmklbı olmc1-
dığını beyan oıiflerdir. Mez
kOr murahbulı yann Kahireye 
avdet etmek retindedirler ve 
mOzakerata illbare tekrar 
girifebileceji lliclindedirler. 

Nafia ve Dailiye vekilleri 
Ankara, 8 (~lefon) - Nafia 

vekili Recep ly Eskitebire ba
ket etti. Dabie vekili de cu
martesi gOnli "ozgada bir tet
kik aeyabati ,,.caktır. 

Yeni anketimiz 

NE OKUYACACilZ ? 

Milli kütüpane 
-------:--- -

Normal san'atlar içinde kendi 
kendine teessüs eder 

Ali ticaret mektebi müdürü Hüsnü 
Beyin fikirleri 

HOaeyin HtısnO Bey, Ali tica- lar. Ancak her teşebbüs, tatbik 
ret mektebi müdllril.. Anket hususundaki fikirlerin kar~aşa
sualleri llzerinde büyük bir hğı içinde mllphem bir duyğu 
dikkat ve itina gösteren onun halinde kayboluyordu. 
tqıdığl yOksek Vakıa, bizim 
kıymeti çok eski yazılarla, 
yakinen pren zaif de olsa bi-
aimalarin an sa- rikmiş bir kü-
fında geliyor. tüpanemiz var-
Kıymetli mua- dır ve bu kü-
rifçioİD yerditi tüpane bugüne 
cevap umumi· kadar olan ne-
dir, sualleri ayır- sillerin hayatı 
mıyor ve esa- kavrayışlanaı, 
ıen ayni kök- bayat ve tabiat 
ten çıkan dört içinde nelere 
suale tek ve en çok kıynıet 
pmil bir cevap verdıklerini gös-
veriyor, diyor ki: termektedir.Yal-

- Şuurlu bir nız, şimdi üze-
pilAna pre ha- rinde durmamı· 

Çocuk sayıf ası zırlanmış milli ZI düşünmemizi 
bir kOtüpbane Hüseyin tfüanü 8. icap ettiren en 

BayNmın inol sah g&lnll ihtiya~ yalnız bugünün değil, mühim mesele, kısa bir zaman 
mİnf mlnl ıcuyuculal'ına diinün de meselesi idi. Bu ihti- aonra bizi takip edecek olan 

takdim•dileoektir yacı zaruri gören münevverleri- neslin okuyacak kitap bulamı-
-----~-----..., miz devir devir bunu hatırladı- yacağl endiıesidir. Onun için 
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irfan sermayesini taşıyacak milli 
külüpanenin veya kütüphanelerin 
derhal tesisine başlamalıyız. 

Bunun şimdiye kadar teessüs 
edememesinin mühim sebepleri 
vardı. Bilhassa ihtiyacın kati 
derecede duyulamamış olması, 
etraflı bir pilin vücuda getire
cek kuvvetli bir kültürün yok
luğu gibi mü~im sebepler mak
sadm husulüne mani olmuştur. 
Binaenaleyh milli kütüP.anemizin 
vücut bulması için herşeyden 

evvel biraz enerji ve iyi düşünce 
kafi gelir. 

Yalnız, bukünkü vaziyetimiz 
eskisi gibi qeğildir; ihtiyaç 
çok yakın bir z~ruret halinde 
kendisipi gösteriyor. Arkadan 
bir nesil geliyor ki, az zaman 
sonra okuma haveslerini tatmin 
edecek eserler bulamıyacaktır. 
Buna derhal çare aramak yazı 
inkilabını yaşıyan neslin bor-
cudur. · ' 

Milli kütüpane, normal şart
lar içinde kendi kendine tedrici 
olarak teessüs eder; bu takdirde 
her nesil inandığı kanaatlerin 
rehberliğir.den istifade ederek 
eser yaratar veya başka millet
lerden istifade eder. . Hatta, 
aynı bir nesil içinde muhte~if 

zümreler ve muhtelif cereyanlar 
kendi görüşlerine ve yaşayışla
rına, hayat hamlelerine nazaran 
kendi kütüpanelerini vücuda 
getirir. İşte bunlann yekunu 

milli kütüpanedir; bu yekfınun 

kıymeti o nesillerin yaşadığı 

hayatın kesafetine bağlıdır ve 
omınla mütenasiptir. Fakat, işi 

kendilığinden ve tedrici bir 
oluşa bırakmak da muvaffakıyet 
temin etmez. 

Bugün, bizim için bir temadi 
değil yeni bir başlanğıç mevzuu 
bahis olduğundan esaslı, şuurlu 
bir pilanla işe başlamalıyız. Şu 
halde muayyen bir hali tarıma 
varabilmek üzere böyle bir 
pilanın ana hatlarına dair bazı 
fikirler söylenebilir: 

1 - Gerek eski eserlerimiz
den tekrar basılacak ve gerek 
Avrupa dillerinden alınacak 
eserleri intihap ederken ne yalnız 
basit ihtiyaçlarımıza fili surette 
yardımı dokunacak olanlarını 
seçmek gibi ameli bir fikir ta
kip etmt.li ve ne de fazla nazari 
bir yol tutmalıdır. Birbirile telife 
çalışarak takip edilen bu , olların 

1930 

~L~§~~K~l~T§ın~~l~LC~·~~~'~ LIFO~I 
WU- HArlllllLllRI~ 

Kazanmak :c;illl 
~ ı "I< şa · - ı andır 
l: . / .... .;rılJ>'' " g 1 an!},z kcız1Jncı ıu· il••· , J 

t:tmek ! Muhittin B Hürriyeti elde 
Hintliler icin en büyük 

emel budur 

• 
i~ savaşmak1 havadfl ti 
H J•vart•siz uçmıa çallf' 

İngiliz nazırın beyanaıı hilnf ına olarak yeniden 
karışıklıklar çıkıyor 

Bombay, 7 (A.A.) - M. Patel 100 bin ldşilik bir mitiogte söy
lediği nutukta : Arazi ve emlak vergisi:ıin verilmeme'i ve memur
ların boykotu en müessir bir silah olduğunu söylemiştir. M. Patel 
sözlerine şu suretle nihayet vermİftİr = Hülcumete karşı bütün cep
helerde mücadele edeceğim, ne kendirı için ne de hükümet için 
sulh istemiyorum. Bu sefer hürriyetim zi elde etmek en kuvvetli 
emeli mizdir. 

Londra, 7 (A.A.) - Hint işleri nazrı Avam kamarasında soru
Jan bir ıuale verdiK'i cevapta, Bombcıy şehrinin bazı kısımlarile 
ıimali garbi hududu üzerinde bulunan tyaletlerden biri istisna edi
lecek olursa başka taraflarda yeniden hiç bir kargaşalık olmadı
ğını söylemiştir. Nazır, müslüman ahalinin silahsız itaatsizlik hare
ketine karışmadığını da sözlerine ilave etmiştir. 

Delhi, 7 (A,A.) - On sekizi polis olmak üzere 108 kişi has
tanelerde tedavi alhna alınmıştır. Yalnız bunlardan 4 kiti ölmüş
tür. Vaziyet şimdiki halde hiç bir gayri tabiilik göstermemektedir. 

SirnU, 8 (A.A.) - Vahim hadiseler zühur e1ı:niştir. Şehir, kar
makarışık bir haldedir. Mahalli muavin kuvvetle1 seferber edilmiş
tir. 2 polis memuru öldürlllmllttür. Polis rgemuran halk tarafından 
tedrici surette ricale icbar edilmektedir. Yaka mahalline müte
madiyen takviye kıtaab gelmektedir. 

her iki de maksat için kifi de
ğildir ve işi bozar. 

2 - Ameli hayat için en 
acil meselelere temas ~den eser
ler vücude getirmeli: nazari 
kültür için de ıistem tahtında 
bir silsile t!kib etmeli. Şu ka
dar, ki ilmi sahada bJ.1günden 
başlıyarak tarihen geriye do~u 
gidilmelidir. 

3 - Bugün dediğimiz zaman, 
Avrupanın muhtelif milletlerinin 
muhtelif asırlarına tctabuku kas
tediyor. İşte bu tetabuk eden 
asırlardır ki bizim bu günümüzü 
tatmin eden eserlere tesadüf 
edilir. 

4 - Eıki eserler arasında 
buS[ünkü neslin kıymet verecek
lerine ilk safı tahsis etmeli ve 
tedricen ancak tarihi kıymeti 
haiz eserlere doğru gitmelidir. 

5 - Avrupa edebiyatmdan 
gerek eskiden alınmış ve gerek 
yeni alınacak eserlerin intiha-

bında daima birinci ve ikinci 
dereceqe eserlere kıymet ver-

melidir. Bumtı haricinde doğru 

dütünmeyi h>zan kitapları al
mamalıdır, 

6 - Böyle bir pilin hükume

tin müzaherdle müeyyedesini 

bulabilir. Bu pilanı resmi bir 
makam yapmhdır. Şukadar ki 

böyle geniş 1ir meselede çok 
defa tek c;ep,eli lo:alJU.,.•.u.Qb. ;\'ı ... 

teş kilit yapnak lazımdır. 

11vzih 
28 nisan 99 tarih ve 4420 

numaralı gazeenizde Etabba mu

hadenet cemiytinin kongresi mü

nasebetile nfredilen havadis 

meyanında mhabirinize beya
natta bulunaı zevat arasında 

Nuri Bey ismie de tesadüf et
tim. Bir iltiba- mahal bırakma
mak üzere bubeyanatm bende-

niz ile bir allası olmadığının 

tasrih ve tavziini rica eder bil
vesile teyidi iliram eylerim ef. 

Göz tabibi: Dktor Nuri Fehmi 

Avnüsselahm çıka gelişine 
Mestinazın caı sıkıldı. Tazıyı 
saldırtan avcını timdi asıl kendi 
gelmişti. Çırağ savmağa uğra
şırken ustanın •huru daha bü
yük bir bela dınekti. 

c: k ·b"d" ·:: . ma gı ı ıc, d• A J t J b J I:: Tıcaretinizde , san atınıı 
sa e en stan u iP muvaffak oırnak istiyorsa0ıı 

. valisi oluyor ı ıı gazete ilanına ehemrnıyet 

I İ! riniı = Gazete ilAnı jfarsl 
Ayda. 16~~ Ura rnaa~ :: en ko ayı, en ucuzu, en 

alacak !Ü sirJisidir. . 

Ankara, 8 (Telefon)- Şehre
mininızin hazirandan itibaren 
asaleten ve birinci sınıf üzerin

den İstanbul valiliğine tayini te
karrür etmiştir. Halen 3 birinci 
sınıf vali vardır, Bunlar Anka

rada Nevzat, Sivasta Süleyman 
Sami, Konyada İzzet Beylerdir. 

Birinci smıf vali maaşının tutarı 
600 liradır. VaJiniz bu suretle 

Şehreminliğinden ayrılacağı için 
şimdi aldığından 400 lira az 

para alacaktır. Ancak meclis 
heyeti umumiyesinde müzakere 
edilmek üzere rumameye alan
mış bulunan bir layihaya göre 

mansup belediye reislerine tem
sil tahsisat\ verilmesi mukarrer-

. dir. Bu tahsisatın miktarını icra 
vekilleri heyeti tesbit edecektir. 

fstanbul için bu miktarın ay
da en aı 1000 lira olacağı söy
lenmektedir. Yeni belediyeler 

kanununda İstanbul valisi ayni 
zamanda şehrin belediye reisi ol
duğundan bu tahsisat kanunun 

mer'iyet tarihi olan eylülden iti
baren valinize verilecektir. 

·:Oiktatörliik. · 
İspanyada tekrar mı 

tesis edilecek ? 

Ü İşte ilin tarifemiz: 
H Sonuncu ıayıfada Sabn Kurut ~ 
U ! incı ,, t 
1: H ıt " tf rJ 
ıi ~ .. .. .. .. ~ 

1
. .. .. " .. 
i Reı~ ilanlar, ıonuncu sayıfadı 10 

İlan memurumuz siıe f'1' 

1 
dah bir ilanın şekil ve ' 
rcti için hizmet etmej'e ., 
zırdır. 

dı:nn:ı::ı:::c:ı::ı::::::ı:::;m::ı::ı:ı .. 
60 katlı bina 

NeyYork, 8 ( A.A) - J 
~treette 60 katlı bir bina J 
t~aavvur edilmektedir. ~: • .J 
bınaya 45 katlı bir kule iJI"' 
de düşünülmektedir. 

Son vaziyet 
~~kara,_~ (Telefon) -:" ~ 

sefırı harıcıye vekilini J,l~ t~t 
ederek son va:ıiyet üzeriod• r 
rüştü. ~~ti 

meğe teşebbüs etmiş old;./ 'ti.\ 
söylenmektedir. t 

iki Jeneralin projelerine ~ 
kıf olan 30 kadar ıol çe r 

mensubu sabık liberal n~ ~ ,~ 
dan M. VilJamevamn v!.'. re 

· toplanmışur. ıçumaı mut~ ~ 
1 

hazır bulunanlardan iki kif1 f ı b 
Beranguereyi ziyaret ederş}ı i 
raUerin diktatörlüğün y~ t ' 
tes.is~ne .. karşı. ~ücadele ede"f 
lermı soylem4ştir. Sevif deP;,J 
dirildiğine göre ekmekcil"; \\ 
grevi mfinasebetile şehirdi. t> 

Madrit, 8 ( A.A ) - Ecnebi 
memleketlerde şayi olan ve 
Madrit, Barcelone askeri kuv

vetlerinin isyan etmiş olduğunu 

iddia eden haberler tamamen 
asılsızdır. Memleketin her tara
flnda sükun hüküm sürmektedir. 
Hendayeden bildirildiğine göre 

Madritten alınan haberlere na
zaran sabık Dahiliye nazırı Jene-

1 

ral Martinez ile sabık Katalonya 

askeri valisi Jeneral Anidonun 
yeniden diktatörlüğii tesis et-

mek fıkdanı vardır. Gre ./ 

işlerini terketmiyen ekmek~ :i 
1 arasmda bir takım had1 
olmuştur. Valancedan bildiı 
diğene göre Dario de V' 
cia gazetesinin talebeyi t 

eden bir makalesi dolayı•U'ı 
lehe mezkur gazete biu# 

cephesini taşa tutmuılard 

nız mı giderim?.. / 
- Kelepçeliler alayile 

sın... / t 

V AKJı · ın tefrikası: 171 Ahlak nazar'elerile hareket 
eder görünen bu ahlaksızlara 
öfkelenmekten )ndini alamıyan 
binlik haykırır ~i : 

dayanır .. Afif Bey fendinin bu
yurdukları gibi bütün refahlar, 
sefaletler hayattaki tali ve tesa
düf oyunlarından ibaretse tabi
atın fantazisine hemen boyun 
eğmiyerek suratlarımızı kavileş
tirmeliyiz. Bakımı aç köpeği ko
varsanız gene gelir. Döverseniz 
gene gelir. 

Dedi ve eğilerek sar~ ~t 
kulağına bir şeyler fısıldad~.i~ 1 

Şahap hemen yerinden fJ'' 

bir yalpa ile flrlayarak : ~ 
- Gidiyorum.. gidiy~t':'tl 

Ustam meşhur masallarda1<1 P ti 
livanlara benzer. Çır•"l' 1 
oyunlarından otuz doku~rılJ / 
retir. Kırkıncısını kendi içıı> 
lar. Yenilmez. 

Yazan: Hüseyin Rahmi 
- Bilicap istizansız girdiğim 

için affınızı rica ederim. (Şahabı 
göstererek) bu sersem oğlan 
neler saçmalıyor kendi hesabına 
çalışıyormuş. Her yere benim 
namıma müracaat ediyor. Parayı 
benden alıyor. Fakat kendi be
sabuıa çalışıyor .. 

Mestinaz - Aman neler saç
malıyor... neler saçmalıyor ... 

Avnüsselah - Sizde kabahat. 
Tıka basa buna niçin yedirip 
içir:iyorsunuz? Av köpekleri aç 
karnına çalışbrılır. Bunları do
yurmağa gelmez. Bu taztlara öl
miyecek kadar yedirmelidir. Mi
deler~ne birkaç lokma fazla ye
mek fÜzdanlarına beş on papel 
girdi mi gem almazlar. Şaha 
kalkarlar .. Çifte atarlar .. Allaha 
kullara bütün kanunlara asi ke
ıilirler. 

Kene Şahap ne olur. ne olmaı 
şişede kalan şampanyayı kade
hine boşaltarak çarp\k bir sarhoı 
edasile Avnüsselaba baka baka: 

- Aman yarabbi utan~azlık-
la şöhret almış bir aiızdan çıkan 
bu ahlaki tenkitlere ne diyece
ğimi şaıırıyorum. Bız bu isyan
karhk derslerini sizden aldık. 

Avnüsselah ciddi bir tavırla: 
- Menfi ahlak nasıl müsbet

leşir ? Müsbet ahlak nasıl men
fileşir ? Sen bunun tabii kaide
lerini bihyor musun ? 

- Bilmiyorum. Fakat misali
ni sende görüyorum. İyilik kar
nımızı doyucurıa iyi oluruz. Do
yurmazsa rızkımızı bulmak için 
fenalığa döneriz. 

Afif Bey - Dcmekki hayatta 
her fCY . ~a.li ve tesadüfün oyu
nudur. lyılıklerde, kötülüklerde 
kimsenin zati dahl ve tesiri yok-

tur. 

- Ahlakta likesin teveccüh 
edeceği bir mırap olmalıdır. 
Biz biri birimiz ne olduğunu 
biliyoruz. Alemi •İr tarafa bıra-
kalım. Kendi arnı1:da bile bu
gün söylediğimizi yarın aksini 
iddia etmek için~pice kavi bir 
surat lazım değitıi ? .. 

Kene Şahap l1liğin hiddeti· 
ne katıla kahla ;ldUkten sonra 
cevap verdi : 

- Koca nine suratın kışın 
soğuktan ~atlar, ~atlar. Yazın 
güneşten derileri Ryulur. Böyle 
böyle kavileşeık dün be-
lek derisin~ döneıArtık üzerin
de istediğin hav~ çalabilirsin. 
Kızarmaz, kabarm buna fele
ğin germüserdine lışmış derler. 
Üstadın suratı da bu deriden 
yapılmıştır. Seninı;de, benimki 
de.. Böyle suratla•ırasına göre 
her hakarete, tüf.d'Üğe, tokada 

Avnüsselah - Şahap senin 
suratından daha kavisi öküz kö
selelerinde de bulunmaz. Haydi 
bakalım çek arabam.. Nine ile 
Beyfendile hususi görüşeceğiz. 
Şahap biraz öne meyillenen 

vücudunu dik tutmıya uğraşarak: 
Bir yere gitmem. Ben çekil

dikten sonra Habibullah Bey, 
Necabet Hanım macerasından 
pay alacaksınız. Ben bu esrarın 

. arkasından kaç haftadır dolaşı
yorum hissemi isterim. 

Usta çırağın iki omuzundan 
yakalayıp silkerek: 

- Çık diyorum. 
- Çtkmam diyorum. 
- Şimdi seni yakalatıp tık-

tırırım. 

- Nereye? 
- Senin gibiler nereye tıkı-

lırsa oraya ... 
- Ustacığım ben oraya yal-

Şahap telaşla savuştu. J' 
Otekiler çıraktan kurtold I 

fakat şimdi ustayla ne yaf"e 
lardı? . / 

Avnüsselah centilmen bıt 
alarak: . ,, 

·ıı 
- Bu yapışkan oğlan sı 

rahatsız etmiş olmalı ? 1 
Binlik - Sorma Selah, ~:ı 

ömrümde hiç böyle yakası ./ 
medik saçmalar dinleroedı J 
Haydutluğu adeta çıkarınıı ~ 
danlannızı derneğe kaclat 
götürdü.. J 

- Patavatsız, iz'ansız.·· t.'· 
- T atlıhkla insan s~~l 

için çok iz' an.. Çok 
1 

Jj,lffl 



Tedbir alınmıyor Bir mühendisimiz 
llyarlarca çekirge Cenup vila- St:•ll filim m~ktne•i y11ptı. 
Yetlerini istila etmek üzere muvaffak· oldu 

Qir ay sonra belki mücadeleye başlanacak, 
fakat artık it iıten geçmiı olacaktır 

' '~. -. 
~lllıab/rl mohsrısamaz yazıyor. 

~~itlerin itlAh usullerinden bah
~ ·~ geçen mektubumda ar.1.etmlş-

~ltnn tabit rızıklarına ve bilhassa 
~~ llıesaıtcrine musallat olmıya baş

t~t 8 heri ;müstevli olduğu yerlerde, 
tdevı.ler ve gerek medeni cemi

er la:afından te\•essül edilegelen 
c, 1ttthaz olunan tedbirlere, ihtiyar 
g(ırıagtın f edakArhklara rağmen -

~t kibrit suyu- bu musibetin alel
~~hasına, hiç bir zamanda imkAn 
bir lllarn~tır. Ba7.ı pek mahdut aa-

Bir ~eldrge ı yu

martalan veçinko 
~tlerle mtJcadele 
şeklinden bir 

intiba 

tu. çekirge mücadelesine iftirak ile ka
nunen mükellef olan her ferde muayyen 
bir miktar tarhedilir. Köylülerle kasaba 
kalkandan bilfül çalışabilenler; çoluk ço· 
cuklarile mütemadiyen yumurta toplar
lar, kendi muayyen zimmetlerini eda et
tikten sonra; akın akın çarşı ve pazar
lara getirip şehir ve kasaba haıı .. ,ndan 
bedenen i~tirak edemiyen mükelleflere 
satarlar. 

Gelen yumurtalar, nuntaka merkez
leri ittihaz olunan mahallerde birer oda
dan ibaret mazbut ambarlara iddihar 
ve ambarlar dolduk\=& çıkanlıp hazırlan
mış kuyulara aktarılarak usıılü dairesinde 
imha edilir. 

Sesli ve sözlü sinema sahne

sinde Türk tekniği mühim adde
dilecek bir adım atmıştı . 

Ahmet Necip Bey isminde bir 
genç mühendis Amerikan ~r
malarına nazaran albda bir mık
tarmda bir masrafla yanidört 
beş bin liraya mal olan bir ıes-
li, ıözlü sinema tertibab vücuda 
getirmiye muvaffak olmuştur. 

Kadıköy Süreyya sinemasında 

baştan aşağı sesli, sözlü bir fi
lim olan Brodvay Melodi gös

terilmektedir. Ahmet Necip Be
yin vücuda getirdiği makinalarla 

gösterilen bu filim, Amerikan 

firmalarının makinalarile göste
rildiği kadar muvaffak olmuştur. 

Lokantada ekmek fiatı 
Ekmeğin okkası 12,5 kuruf 

~lduğu halde lokantalarda bir 
okka ekmeğin d6rtte bir parça-

ımın mOıtcriyc beı kW1lt• ve
rilmesi emanetin naıarıdikkatini 
celbetmit ve bu halin önüne 

geçilmesi için alakadarlara tid • 
detli emirler verilmiıtir. 

Dayinler vekilleri 
Evvelki gün Ankaradan şeh

rimize gelen lngiliz dayinler Te-

kili M. Vayt dün T evere yapurile 
ltalyaya, Fransız dayinler vekili 

M. Deklozye de Puise gitmiş
lerdir. 

,.e :sıı!Ahiyet Yerilmek; geldijtınde vazife-
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20 Nisan • • 
sergısı 

Şehrimize dönen tüccar aldıkları 
neticeleri anlatıyor 

20 nisanda Ankara Türk oca
ğı binasile mUzede açılan büyük 
sanayi sergisi on beş giinlnk bf r 

faaliyet devresinden sonra 3 gün 
evvel kapanmış lstanbuldan ser-
giye iştirak eden tüccarlar şeh
rimize dönmüşlerdir. 

Bir muharririmiz dün sanayi 
birliğinde bu tüccarların hemen 

hepsi ile görüşmüş ve kısmı aza
mı binlerce liralık satış yapbk
larını söyliyerek fU izahatı ver
mitlerdir: 

- « 1930 yerli mallar sergisi 
bize çok faide temin etmiştir. 
Satışımız ilk ümidimizin fevkinde 
çıktı. GötürdUğümllz malı sata
rak yeniden mal celbine mecbur 

kaldık. Biz hali hazırdaki men
faatimizden ziyade firmalanmız:ın 
reklamından Ye bırakbğı tesir
lerden memnunuz. 

Serginin deyaını esnasmda 
V ekAlet bizimle çok alakadar 
olmuş ve kapanmadan bir az 
evvel İkbsat Vekili Şakir Bey 

hepimizle ayn a~ . görüı~nı, 
dertlerimizi dinlemııtır. Vekil B. 

ayrılırken ıu sözleri söylemiştir. 

20 nisan Sen yi ergisinln 
küşat resminden bir intiba 

- Sergi milli siın'at eserleri .. 
mizi gerek yapanlar, gerek gör
mek istiyenler için çok faydalı 
olmuştur. Sa 'atkarlar r ğbetin 
artmasile t~vik edilmiş, milsteh· 
liklerde yerli mahna rağbetin ye
rinde olacağı kanaatini artırmı~ 
bulunuyorlar. Serginin sık sık 

böyle vesilelerle tekrar edilmesi ın .. 
zumu bir kere daha anlaşılmıştır 

Darülfünun kütüphanesinde 
120 bin cilt kitap kaç zümreye ayrıla bilir ? 

t. dereceye kadar müstesna olmak 
' 

1l>tidai ve fcnnt ynpılnn her türlü 
..,ıtıulllkiln olduöu kadar fazla mik-rec d t ...,. ·--••-~t •lu..ıGJıU'-•llJı Gıfi••h• 

ı e t tahdic etmekten ibarettir. Bina-

Ilu ~ckilden mücadele h11rekAtJt'dP.n 
...... Ull .,..... UJG "'UU'" ftGIHIGZ; :n.uuuı uıınuş dar ~ • .... r.Afırulın '·-~-.:...----..,,~ 

adım adım takip edilmek; çiftleşmeye ve 

t)'b " k" · h d'l · · ·olun b, Çc ırge ım a e ı mıştır ., ) • 
~(·1 

«>ckirge mıntakal:ırından Yerilen 
'ıi:; ~a bu rrınad:ı tellkkİ etmek 

Muo d 
" .· 

8 •1e nasıldır ? 
\.-Ckırge ile 
t, yurn rtıUcadeJe: malum olduğu 

urra 'c ··rr . d ı rı h I' su c de,·rclerın e o ıır. 
1 a ınde "ekı' . . )Af • • h l 

tı ırı ı- rgenın ıt " ı ıçın ay ı 
ış, Zehir)" 

llerd ı gaz tecrübeleri yapılmı~; 
tı_,"' 1 e serşerııletici ,.c öldüriicü şedit 
i~ r a kesif dumanlar ve boğucu 
~ 1 

11.eşreden bombalar istimali 
llıuş ve fakat anıeH kıvmetleri 
}ği için tatbik ediİememiş 
'<al! k' •t~. çe ·ırge uçtuktan sonra 

it ıltne, mütecssirane sevirlerinc 
~ . ıı başka - şimdilik - bir ·çaremiz 

~ 
1 , 6•1a~ın itlAfı için. 

ı ()] ltı;ıyat sahalanndan hıfrivata 
•rılan .. d"" ··ı ı. ·, 't .. sur uru ereıı: yumurta ar, 

~ ~tih güneşin tesirlerile kuşların 
~ , '}\,~· Ve istihlAklerine arıedilir. 

:tı.. tıılllu Uçi.ik, büyük çapalar istima
•. ~ıırı,,, ?talar ıoplatanlıp kazılmış 

~l'tıııd konılarak kırk, eJti santim 
Q a topra~la gömülür. 

1b ~i>.dc f:ı:irn usullerimiz 
ık ed·~kserıya yalnız birinci u~ul 

tiıt1ır. ~:ektedir. Fakat . bu kab!l 
ıı al IQ?1Y• ... Sapan ışlerken bır 
ıı Üs ttakılerı üste çıkarır; diğer 

~ t"'ve)~· Çl~mış olanlardan bilhassa 
llır.ı 1 çızginin içinde hulunan-

\lftl}(i lltazaman gömer. Neticede 
~ Yet '-··· d 

q "t~tz. ,,uz e 30 \e azami yüzde 
tl~•sız ~le hazan göruldüğü gibi 
tile nıuakkiplerin bişuurane ne-

'lı çlz;,ng~rya kabilinden olarak. 
it~ }iizde er e sürülen yerlerde; bu 
;'Qlıu11 J O u da bulamaz. 
t can 1ı şah"tl . . f" 

ı 'hıi ı erı; ın ıcar zama-ht Sahaı d 
CJt Şattttı ar an fışkıran namüte-

t r. 
gı:_ 

~ "l'ltıeğe 
'1t hııııurt 1 ınUsait olmıynn mahal-

li>.11_ a arı ise· b'ttab" h .. 1 .. t ..._..n 01 • ı ı er tur u 
~t~·ıı:ııeri~~~: olarak, kemali huzur 
t lllahzu 1 sler ve ortaya saçarlar. 

td r arı ve v h" . 1 . . ec:ck a ım netıce erını 
Lttlrdtiliil Yegane çare: Bir taraf tan 
ıııılll ltıckJ b 

lbıtlı f 
1 
e eraber; diğer taraf-

~'~tır !' lyeılerJc. yumurtalıkları 
· uunu d n a en kestirme yo. 

Ye sürdürülmemiş tarlalar, arızaSli~ ve 
arızalı sah:ılar kamilen taranır. 

Bir kilodı 60,000 yumurtı 

garsiyata başlar başlamaz garsiyat saha-

lanna işaretler rekzetmek ve hemen işe 
başlamak: IAzımdır ki, ciddi neticeler is-
tihsali memleketin bu belAdan istihl~sı 
mümkün olabilsin. 

Ne bekliyoruz? 

ı\ lcrakiş cint1inde bir kilo yumurta
lıkta vasati 40 bin ve Sudan cinsinde 
60 bin yumurta bulunduğuna göre her 
bir mükelleften on kilo yumurta istifa 
edilse Mcraki~ dnsinden 400 bin ve Üç sene enci yine gelmiş olan bu 

ha~, erenin sürfe halinde itlılf ına cidden Sudan cinsinden 600 bin çekirge imha 
edilmiş olur. Bu seferki işgal mıntakala- çok himmet sarfolunmuştu; fakat zanne-
rında tahminen 2000 mükellef bulundu- derim ki tohumuna birŞey yapılmamıştı. 

ğuna nazaran bu suretle itlAf edilebilecek Bu sefer de; on dört gün evvel geldiği 
çekirge : milyarlan bulan. hayreti calip ve müteakıben başladığı garsiyatı birkaç 
müthiş yekOnlara baliğ olur. ,\lemleketi- gün c,·vel ikmal eylediği halde şimdiye 
mizde birkaç defa tecrübe edilen ve kadar garsiyat mıntıkalarına memur ve 
azami faideleri görülen bu usulün ihyası muakkip çıkmamasına bakılırsa; Sudan 
ve bilhassa hasat ve yol işlerinin henüz çekirgcsinin yumorta halinde imhasının 
zamanı hulul etmemiş olmasından bilis- mücadele programına dahil olmadığı an-
tifada bu müste\"li Sudan çekirgesine karşı • .. ·~ . 
mevzii \'e ciddi bir seferberlik llbıının çok !aşılıyor. fJğer boylek ı. e, 

1 
çkoı~ . ?'azıktır. 

d . . Bir n c:onra fışkırara · ıncm e ·etı ıatilA ve hanrlı ve Urlı olacağını; zannc erım kı, mcş- • • . 
kOr mcsailerile memleketi minnettar edege- telAfısi gayri kabil haaarat ıkaına .. namzet olan 
len çekirge mücadele erk4n ve a7..ayi muh- milyarlarca haşereyi; bilhassa boyle çift sür-
teremcsi de takdir buyururlar. mef{e ve toplanmağa çok mü ait topraklarda 

Tohum mücadelesinde bir nokta otuz, otuz beş gün " Besi ,, de bırak-
daha vıtr; enelleri bu mesaiye baılan- manın hatalı ve ileride çok yorucu 
ması zannederim ki bazı merasime me5aiyi müstebdm bir hareket olduğunu 
tabidi. Çekirge gelup garsiyat yaptıktan ve bilakis bu çekirğe ile ) umurta halin-
sonra <ı.lAkadar memur \'e muakkipler de de mücadelenin niharetsiz faidelere 
kazalara, nahiyelere ve köylere giderler. müncer olacağını; ) ukarda yumurta 

Garsiyat sahalarını cahkik, tetkik ve itlAfı bahsinde gösteı diğim hesapların 
tesbit ederek tanzim eyledikleri koruki- tetkikile pek kolay anlaşılır zannederim. 
)eri müdüriyeti umumiyeye gönderir- Sürfe halinde çekirgenin itlafına 
!erdi. Neden sonra tahsisat tefrik ve 

d nelince: Bunda da muhtelif usuller 'ar-irsal e ilir ve işe başlanırdı. Şimdi böy- e d 
le midir? Bilmem... dır. Fakat en iyisi, biz e miicadele 

Gene mahzurlu olmakla beraber bu müessesesinin bir kaç ser.edenberi 
~ekil: inficar müddeti Sekiz, dokuz ay mu\'affakiyetle tatbik eylediği çinko 

kadar süren .:\Jerakiş çekirgesi usulüdür. Al:v saçan makinelerin, öldü-
için cari olabilir, fakat toprak altında rücü mahlQIAt ve mayiatı kimyeviyenin 

bir aydan fazla beklemiyen Sudan bö\'le vasi sahalarda kabiliyeti tatbikive· 
çekirgesi hakkında kabili tatbik değildir. !eri yoktur. Yalnıı çinko gcrilemi;en 
Tetkikler, tesbitler, muhabereler, havale anzalı yerlerde onar metre tul 'e üçer 
ve mezuniyetler neticelenip işe başla- metre nrzdan aşağı olmamak şartile 
vıncıva kadar çekirgeler çıkar, yapacağını çarşaf nsulünün tatbiki çok faidelidir. 
;ap~ \'e belki de uçar ve 0 7..ahmetler Tetkikatıma nazaran, ben Sudan çe-
de boşa gider. kirgcsinin haşere halinde de yani çiftleşme 

İhmıl tehlikedir 
Kuluçka müddeti böyle mahdut bir 

zamana munhasır olan Sudan çekirgesi, 
ihmale, imhale gelmez. Bu \'akitsiz Ye 
arsız misafirin nagihanr ziyaretler, tehli
keli akınlar yapma~ı ihtimaline karşı da
ima hazır bulunmak, mahallerine talimat 

deVTesinde ve garsiyat yapmadan en·el 
evvel itltıfını mümkün görüyor, \"C bu 

imkAnı yüzde kırk derecesinde buluyo
rum. Fakat artık bunun zamanı geçmiş 

olduğundan şimdilik zikri lüzumsuzdur. 

lf JJmil Vehbi 

Dlln bir muharririmiz şehri-
• • b="-.. "'ı.. kütüpanesi ml%1D en U,7 ua , , 

olan Darlilfünun kOtüphanesım 
ziyaret etmif ve bazı izahat al-

mışbr. • k b' 
Eski Meilresetül uzat ına-

sında tesis edilen bu kütüpa
nede muhtelif lisanlarda 12~000 
cilt kitap toplanmıştır. Bu kita~-
ların 17000 i yazma ve nad~r 
kitaplardır. Eski _kitapların hır 
çoğu Halis efendı, Rıza Paşa. 
Sahip Molla, Yıldız kütüpane
sinden tedarik edilmiştir. Yıldız
dan nakledilen kitaplar arasında 

Aptülhamide ait birçok m~zehhep 
ciltler, Divanlar, kıymetlı al bom
lar vardır. 

Darülfünun kütüpanesinde ki-
taplar son Amer~k~n sist~mine 
göre tasnif edilmıştır. Bu sıstem 
bütün kitapları 10 a ayırmakta
dır. Kitaplar lisan ve devir üze
rine değil, ilim ve fen şübeleri
ne göre tasnif edilmektedir. 

10 şube şunlardır. 
O - Umumi eserler: Ansiklo

pedi, Bibliyografi, mecmua ve 
gazeteler. 

1 - Felsefe. 
2 Dinlere ait eserler. 
3 İçtimaiyat, hukuk, ikti-

sat. 
4 Lisaniyat 

S - Riyaziye 
6 - Tatbiki ilimler 
7 - Güzel san!atlar 
8 - Dünya edebiyab 
9 - Tarih, coğrafya, teractı

mü ahval.. 
Darülfünun kütüpaneıinde 

ayrıca Milli tarih için bir kısım 
tefrik edilmiştir: 

Memleketimizde Lebepgol, ya
ni her yeni çıkan kitaptan bir 
tanesinin kütüpanelere verilme
si usulü tatbik edilmediği için 
Darülfünun kütüpanesinde mem
leketimizde şimdiye kadar bası
lan kitapların bir serisini bul
mak kabil olamamaktadır. 

Şimdiye kadar ihmal edilen 
bu usul, hiç olmazsa şimdiden 
sonra yeni harflerle basılan l.i
taplarda tatbik edilse, Darülfü
nun kütüpanesi için büyük bir 
kazanç olacaktır. 

Şimdiki halde günde 25-30 
genç gelip Darülfünun kütüpa
nesindeki kitaplardan istifade 
etmektedirler. Yalnız kütüpane
de büyük bir okuma salonunun 
bulunmaması büyük bir mahzur 
teşkil etmektedir. 

Kütüpane miidürlüğü, kütüp:ı-
neye civar olan metruk kapıdan 
İbrahim Paşa camiinin kütüpa
neye tahsisini istemişse de Ev
kaf idaresi bu camiyi verme
miştir. Bu caminin kütüpaneyc 
verilmesi çok lüzumludur. 
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Fırka grubunun 
teşekkürü 

Büyük Millet Meclisi bayram 
tatilini yaptıktan sonra e•-

velki gün C. H. F. grubu bir 
ictima aktetti. Başvekil ismet 
Pş. Hz. bu içtimada üç, dört 
aydan beri hUkümeti şiddetle 
meıgul eden iktisadi ve mali 
mesail etrafındaki faaliyetler 
hakkında çok uzun izahat verdi. 
Mevzuu bahis izahattan anlaşılan 
en mühim hakikat şudur: 

Gerek iktisadi cephede, gerek 
mali sahada hükumetin şimdiye 
l<adar sesaiz ve gürültüsüz bir 
surette aarfettigi gayretler artık 
ilk semerelerini vermiştir Bir 
taraftan normal bütçe iç.inden 
(15) milyon lira kadar mUhim 
bir para ayırarak ziraat ve sa
nayı ve maadın bankalarını tak 
viye etmek, sonra İkbsat veka
leti işlerine yeni bir hareket 
hamlesi vermek, diğer taraftan 
Düyuu umumiye meselesindeki 
müşküliti halletmek için dayin
lerJe iyi bir anlaşma zemini ha
zırlamak imkini hasıl olmuştur. 
Fırka grubu hükumetin hattı 
hareketini tasvip etmekle bera
ber bugilne kadar elde edilmiş 
olan güze 1 neticeyi çok kıymetli 
bir bayram hediyesi telakki 
ederek aynca İsmet Pş. Hz. ine 
teıkkür etmiştir. 

Maamafih Fırka heyeti umu
miyesinde ittifakla yapılan bu 
teşekkürün aynı zamanda hüku
mete karşı yeni bir itimat karan 
olduğunu da kaydetmek lazımdır. 

Dört beş ay evvel memleket
te bir kambiyo an\ buhranı 
meydana çıktığı zaman ismet 
Paıa hnkumeti ittihaza lüzum 
gördüğil muhtelif tedbirler ara
sında iki sene evvel kupon 
hamilleri ile imza edılmiş olan 
(Paria) ihtilafını da yeni vaziyete 
uydurmak ihtiyaç ve zaruretini 
hiuetmiıtir. Fakat bu ihtiyaç 
ve zarureti ifade etmek bir 
devlet adamı için ne kadar 
müşkül idil Bununla beraber 
hatta teşebbüsü hükumete ait 
olmaksızın dayinlerin kendi 
müracaatlarından istifade etmek 
suretile bu ihtiyaç ve zarureti 
yalnız ifade edilmekle kalmamış, 
hllkumetin şeref ve haysiyetini 
tamamile muhafaza etmek şar
tile dayinlere de bu ihtiyaç ve 
zaruretin vücudunu tasdik etti
rilmek gibi bir muvaffakıyet 
elde edilmiştir. 

Eğer ismet Paşa hauetleri 
bugünden ziyade yannı düşünen 
bir insan olmasaydı her hanği 
bir suale maruz kalmamak için 
Düyunu umumiye ihtilafını ağzına 
bile almak istemezdi. Devletin 
hayati ihtiyaçlarından fedakar
lık etmek mukabilinde İmpera-
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Londra bi91regAnı tek;tt•• 
alarak Babıali caddesinde 
kitapçı Garabet Aftan1n 
c'ükkAnında satılmaktadır. ,.. 
İtfaiye alayı muallimi Kont 
Ziçniye mirilivalık rütbei 

ref iası tevcih buyurulmut 
olcuOunu La TC:rki yazı-

or. 

G i 
. 
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Bir dayak! 
E rtoğrul Muhsinin kulakları 

çınlasın ! O Kıbrıs yolu-
nu tutarken İstanbulda oyun 
veren Raşit Rızanın tiyatrosun
da Şekerci Ali Rıza Bey, şair 
Hüseyin Suat Beyi döğdü. 

Bundan anlaşılıyor ki artık 
bizde tiyatro denince hatıra da
yak getirmemek kabil olmıya
cak. Garibi şu ki tiyatroda 
veyahut tiyatro ile alakadar 
olanlar tarafından atılan dayak
ları hep şairler yiyor. 

Korkt11m Ali Beyden doğrusu. 
Ben şekerci Hacı Bekirin bu 
hacı olmıyan oğlunu, latilo-
kum gibi yumuşak bir zat zan
nederdim. Halbuki o değme 
dişin kıramıyacağı akide şekeri 
gibi sertmiş ve indirdiği bir 
bastonla koca tiyatroyu Gavei 
zalime bir " Linei melal 11 e 
döndürmüş. 

Acaba şekerci Ali bastonile 
Şekspirin ruhu, Hüseyin Suat 
Beyden intikamını mı aldı, ne 
dersiniz. 

* Lavur! 
Bazı haberler vardır ki biz 

yazarız, bazı refiklerimiz 
de, arada teklif, tekellüf olma
dığı iç.in, bunları alıp kendi sü
tunlarına aynen dercederler. 

Bu mutat vak'alardan bir tanesi 
de evvelki gün oldu. Bakınız 

nasıl? 

Bize (Savur) muhabirimizden 
bir telgraf gelmişti. Orada bir 
-hilkat acibesinin doğCfuguna 

dair olan bu telgrafı dünkü 
sayımıza koyduk. Fakat bir 
tertip yanlışı olarak bu yazı.da 
Savur, Lavur şeklinde çıktı. 

Evvelki günü Politika refiki
miz bu telgraf haberini aynen 
almış ve kelime de gene «La
vur» şeklinde kalmış. 

Böyle iktibas esnasında bari 
bize bir telefon ediverseler de 
kelimelerde yanlış olup olmadı
ğını haber versek! 

1-0fJlu j,qu. 

Ziraat müsteşarı 
İhsan Abidin B. Londraya 

gidiyor 
Ziraat müsteşarı Ihsan Abidin 

Bey şehrimize gelmiştir. İhsan 
Abidin Bey, bayramı burada 
geçirecek, bayram ertesi Lon
drada toplanacak olan Beynel
milel baytar kongresine iştirak 
etmek üzere ıehrimizden ayrı
lacaktır. 

torluk borçlarını vermeğe devam 
ederdi; fakat memleket bu yükün 
ağırlığına bir, iki seneden fazla 
bir zaman tahammül edeme7.di. 
Ve ondan sonra tehlike karşı
sında belki müracaat olunabi
lecek bir tetbir de kalmazdı. 

Demek istiyoruz ki İsmet Paşa 
Hazretleri hakikaten en büyük 
bir mes'uliyet fedkirlığı ile ha
reket etmiş, en nazik bir mese
leye tam zamanında vaz'iyet 
eylemiı, nihayet bu nazik işi 
kiyasetli idaresi ile bugünkü 
muvaffakıyetli safhaya kadar 
getirmiıtir. 

Bu itibar ile fırka grubunun 
tasvip ve teşekkür kararı çok 
yerindedir. 

Çalış id~aki kaldır .. 

Gandiyi tevkif etmişler. Hint 
isyanında ilk lngiliz telAşı 

bu tevkif kararı ile bqlamq 
oluyor. Düyanın belki en mazlüm 
ülkesi olan Hint, pek yakın
dan tanıdığı, asırlardır altın
da ezildiği Britanya kuvvetine 
karşı vakur alnını kaldırdı. Elin
de ne kanlı bir kılıç, ne henüz 
namlısı tüten bir tüfek var. 
Kalp vuruşlarının, nabızlarındaki 
çarpışların yarattığı sert, yalçın 

ve kavi birlik havasından başka 
hiç bir şeyleri yok. Fakat tarih 
gösterir ki bütün ihtilallerde her 
şey, bu kalp ve nabız birliğin
den doğar. 

Hintte ise bu aziz. ve mubarek 
şeyden çok var. Etrafa taşacak, 
başka iklimleri kaplıyacak kadar 
var. 

İngiltere Gandiyi zindanlara 
atmış ... ne çıkar? Bütün hürriyet
siz hindistanın büyük bir zindan
dan zaten ne farkı olur? Hürriyet 
aşkına tutulmuf, damarları bu 
yaratıcı sıtmanın ateşi ile tutuş
muş imanlar, tunç kapılı karanlık 
hapishanelerle, bayraksız bir 
vatan havasını ayni siyahlıkta 

görürler. 
Onun için Gandinin tevkifin

de tehditkar bir mana buluna
maz. Gece yarısı, derin uyku
sundan kızıl bir meş'ale aydın
lığında ve süngü panltılan ara
sında uyanan ihtilalcinin göster
diği sükun bu kaynaktan sızan 
bir kuvvettir. 

Britanya hükumeti, Hint gibi 
zengiuu,t eJlJ..,) 1 dİJ\..LL.,. ~--

lay kolay bırakmak istemiyecek. 
Uğrunda sürü sürü siyasi tetbir
ler alacak, hatta pek çaresiz 
kalırsa nazlı canını da tehlikeye 
koyarak vuruşacaktır. Fakat 
bütün bu gayretler boş
tur. Zulmün top gürültilleri 
arasında hürriyet, ışık olur, 
yanğınlarda onu res olmuş görü
rüz. Kurtuluş sevgisini sustur
mak kabil değildir. 

Başlarken, Gandinin tevkif 
edilmesi, İngiliz itidalinin sarsıl
dığına delildir, demiştim. Evet 
öyledir. Çünkü benim kadar 
İngilizler de bilirler ki Hint için 
sağ, dilediği gibi hareket ede
bilen Gandi, zındana atılmış 
mazlum Gandiclen daha u teh
likelidir. 

Mazlum Gandi, şehit Gandi, 
reis Gandiden çok daha kud
retli ve cazibeli toplayıcı bir 
bayraktır. 

Baksanıza, kendisini zmdana 
götürürlerken Hint milli marıını 
söyletmiş. Bu mar,, onun vaziyeti 
dillerde gezecek ve yilreklerde 
çarpacaktır. 

Gönüllerde istiklal aşkı tutu
şunca zından karanlıklarında da 
şafak söker. Çünkü o şafaklar 
kurban kanlarının milleHere 
armağanıdır. Omuzlar üstünde 
düşünen başlar nefes aldıkça, 
hayata baktıkça hürriyet kavğa
ıının sonu gelmez. 

•çatı idraki kfildır muktcdlr~cn ndcmlyettcnı p 

--Milli meller müc!ürü şehrimizde 
Maliye Vekaleti Milli emlak 

müdürü Rüştü B. şehrimize gel
miş ve dün defterdar Şefik Beyi 
ziyaret etmiştir. Rüştü Bey bu
rada emlaki milliye ve metruke-

e ait i leri tahkik edecektir. 

Muharrırı : Ömer R•~ 

Ya Hüseyn, ya HüseyJI 
Mezarın içinden bem beyaz bit 

adam çıktı 
-3.5- ~ 

Fa~at, dediğimiz gibi, bu se- biri kendinde bir zabaoİ ~ 
fer Zıkreveyh ininden çıkacaktı. hissediyor ve mezarındaD f':. 
Ç~~kil kat'i bir zafer ihraz ede· Mehdinin bayrağı altında~ 
cegıne kanaat getirmişti. Zik- meyi en büyük saadet sa~ 
reveyhin bqltca adamları birçok Zikreveyhin, kendini 'Jiı 
müritlerile birlikte Dürriye mev- çıkıyormut gibi göst'-~ 
kiine yakın bu inin bulunduğu maksadı da etbaı ..,;,;~ 
yere gelmişler, demir kapıyı a- hummalı gayreti vücu~e JI 
raya araya bulmuşlar, kapının ~ek ve onu kendi ma~ 
üstündeki tatları, toprakları kal- ııtediği gibi istismar e 
dırmışlardır. - 7 -

Bunların ekserisi, bir zaman- Ya Hüseyin!! Ya fl7 
dan beri beklenen ve bu mezar Bağdat hükumeti ~ 
içinde hiç bir feye muhtaç ol- kasmda cereyan eden 1'11 
madan yafıyan dipdiri bir ölüyü den gafil olmakla ber'J 
çıkaracak1arını zannediyorlardı. ıeyler sezmekte idi. ~ 
Bunlara göre bir kaç dakika arasında bir hazırlık 'J 
sonra bir mucize vuku bulacakb. a~qikir~ı. Fakat bunull,. 
işin iç y(izünll bilmiyenler, bir nı ve mıkyasını tayiıı ~ 
kaç dakika sonra vuku bulacak güçtü. Bununla berabe~~ 
harikulide hadisenin verdiği tiin hazı,Jıksız ve tedaıİY..I 
h 

halde avlanmamak irin~~ 
eyecanla titriyor, kimi saralı .,. kım tedbirler ittihaz 

anlar geçiriyor, kimi daha bir -J Kırmıtileri tarassut e~ 
şey görmeden hüngür hüngtlr onlara karşı tedbirler aJl"j 
ağlıyordu. güzide Türk kumandaııl'J 

Demir kapı meydana çıkbktan Soratkin zade Vasıfa lı'.4 
sonra işin iç yüzünü bilenler de mıfb. Soratkin zade d 
bilmiyenlere uyarak hep bir vaziyetini istikşafa 
ağızdan bağırıyor, ve elleri tit- fakat kat'i bir ıey 
ri}'e titriye kapının kenarlannı mümkün olmıx:ordu. 
temiiliyor ve tokmağlnı anyor- wu.uerua ..>U\CUM:& ugı • _J 

lardı. dikleri pyi olduktan ff/', 

Demir kapıyı kaldırmak kal- da onlara kartı hareket' 
mıştı. mişlerdi. 

Müritler, dailer, halifeler, bir Soratkınzade Suvana 
dakika sonra kavuıacakları ilerliyerek Kırmıtilerle kaıf 
Mehdiyi, mezarından dipdiri çı- fıya geldiği zaman 

hamle etmeden ve haıııle 
kacak ölüyü karşılamak için ken daima : 
hazırlandılar. En büyük dainin _ Ya Hüseyin; Ya 1-1 
verdiği emir üzerine üç bq diye bağırdıklanm duydd
adam kapıyı açtılar. Bir kimse HOseyin kelimesi t~.., 
içeriye bakmağa cesaret edemi- sinin candan qina olduV" 
yordu. Fakat bir saniye sonra nam idi. 
mezarın içinden bembeyaz bir Irak halkı Kerbeli 
adam çıkmış, bütün cemaat onun ıehidine kllJ'fı ötedenbetİ 
karşısında secdeye kapanmıftı, but idi ve onun namuı• ı. 
Mehdi bunlara yerd~n kalkmayı bulacak her barelieti te~ 
emretmiş, secdeden kalkanlar karıılardı. Fakat Kırmıtilrr~ 
Mehdiyi kucaklayarak taıımıılar seyini bu Hilseyin değil1 ~ 
ve hepsi: ha evvel söylediğimiz ~I 

- ya veliyyullah !... Hüseyin Kırmıtilerin uı'.4 
Diye bağırmışlardı. Zikreveyhin ikinci oğlu 

Hüseyindi. Kırmıtiler b' 
Zikreveyh, adamlarına hep ti .) 

birlikte hareket ederek Meh- ile hem keoi taraftarla f 
dinin intikamını alacaklannı turacak, hem de bir çolı ~ 

lerin onlara iltihakını 
söylemiş, sonra yola koyularak, d ki d .J 
uğradığı yerlerdeki müritlerin- e ece er i. ~ 
den yeni abitler almlJ. Bunların
hepai de onun uğurunda can 
vereceklerini temin etmişlerdi . 
Fakat, uğrunda bu kadar kanlar 
dökülecek olan adamın hiç bir 
kimse yflzünü görmiyordu. Çün-
kU Zikreveyh daima yftzü kapalı 
dolaşıyor, müritleri yalnız onun 
gözlerini görebiliyorlardı, fakat 
onlara da bakmağa cesaret eden 
yok gibi idi . 

Zikreveyhin arzettiğimiz ıe
kilde mezarından dipdiri çıkması 
bütün Kırmıtiler arasında şimşek 
sür'atile yayılmış, bu harikulade 
hadise onlara yeni bir kudret 
bahşetmişti. Çok yakın n)azinin 
mağlubiyetleri, fellketleri ansı
zın unutulmuştu. Kırmatileri her 

"V AKIT .INTAJ':;i .. 
Cuma 

1J iO 
Mayıs 

1930 
Kurban bayrfJI"' 

Gon~ın doğu~: 4,50 """ 
Ayın dolu1'1 : 16.01 ~ 

Namaz vakttleti 
1P

"•b•" Otl• hııadı Akt•"' ı." 
3,07 12.10 18,04 19,13 ' 



Namuslu sahteklr 
Yazan : Reşat Nuri 

A *a•qım lımet bir adres 
-.mak için cüıdannaı k•· 

-~ı.GMu. Kart viıitler, fotoğ· 
-....:.._' .~ gaz•t• kopqplan 
•~ gözOaıe bir yUz lirahk 

0.UQ ıtiraa evvel yan• ya
fukarahktan bah4ettijioi 
arak plmiye batladım. 

ciddi bir tavırlR : 
S.de o kadar değil batk• 
~ dedi ve ytlJllijiin altmdan 
~ ellifik çıkardı. 
~- IRUCiJ;e)er dünyMıdır; 
~ ...... l4'f bq yanar. 

dqım paraları çıkarmıt 
~byqrdu: . 

cı,.- detu •i? 
Elbet para fena olar mv7 
San' at hekikaten t.,t"ki 

söyliyeceti ıeyleria oatla Wrini 
ıöyliyemedeo ~lup ıidenli. Hat• 
ta b••• uyif ıiairli e111afı.t •• 
yeniden krelli acblı bil• ehardll. 
Samur sakall• umar ldirkQae 
bürOnerek ltGyGk bir sOW..et •• 
emniyetle lconllfU bir acla .. 
edilecek muamele bqka bir llt• 
ma nlbetine tutulmut flbi dit· 
leri zangırdıyaa ytlılnU• her 
adelesi ayn ayrı oyaıyu Orkak 
titrek, zebun, kıbkııı ltlr zibi
diye edilecek muamele reae 
başkadır. 

Çok kiflala temlz ıiJinmeaial 
ıen yalnız tıkhk haftlllHlen mi 
ileri plir 1a11ınıa? Haytr alialm 
buna daha batk• ıebepler de 
aramak ltJımdır. Bet ytıı lira 
borc~ kal'fı elli lira paran var 

~n 
~ ı-.'4illuct~kt, r~liler~~ delil mi? B"nupla hqrcunun ~n-
elliie b•k.. da birini adeınek alacaklaler ya-

ttı ·~mı<t~ it\barı1'ı dı ırttırmJ~· Bi-

tf em .. e clllıQn ki yerli lakis bu para ile yeni bir P4lto 
, Ôyltt ~U\ıemmel ~telye- uydurup 11rtt• 1•,im.t" ~la· 

i*_!'e deiil bir bodru.,da gayet ca~lılu ıeain gpıter..ıqin llMllfıtl ft1" Vasıtalarla b~aılmıttu. Bü- aebepleıi dtha bqka laür•etl, 
'l)a~ D\eydaıı~ getirme~ içi~ dinlerler. Hatta bq ,ayede 
t_ IC sermay~.)Ce h.ıc~t )'q}\tqr. sana para emqiyet ecl~ek yeni 
~~ •e h6sna niyet kifıdir. dayinler de bulursun. Çftnkn ıır-
~ e sqylüyorıln? bu para- tanda p;alto hemen ._emen bir 

Bahte 11\i? rehin, bir kefil vazifeıi ı&rtir. 

~~e~t Ja .. 91ı~ı·~i1~m!r:~-~~e~·~leT-p~ir....--:.:.J..,;ilıi_:. l~~~·l,l;•ı~tk4ı :....ik.2.t b\lçyk liraya tedarik 
•hı anam a a ı ır y z , lir bana hpkiki yib elli lit~ kadar 
~ a. bu)unmasına nasıl ihti- faidesi dokunuyor. . 
l.i ~Yorsun? Ancak itiraf et- - Al\'•v•mıyçJUm, 
~. ı._esem kat'iyen anlamaz- ~ bir iki misal ile anlatayim: 

- Pe .. l Telişh bir ıamanmdJ kısaba 
t, ite~ sende sahte pa- uğraJım: t'Yıhu baaa bir okka 

- lk· . 1'. ~ llilli ild buçuk liıaya •l- kuzu tart., Sana d6rt butuk li-
rada evvelden boreu• MJdı. Şu 

bu buruk ı· ·ı va _ .. ! yüzüğü boz da prilİni Yer •• ., 
,.b·ı,· .. ıra 1 e rwZ aw D , uh t olq.~k bot değ'il pıi? erim. Bu zamanda piyasada 

yQz ltra ktH\ıl~ Mbu'titi ._e-
Neye Byle dfk dik y'1zllme redo~ b""'"~' IHP iP""• •t· 
01'1Qn.. ~ıi\ıt y"Jl\\i• ttlkqa • "llttk"' 
SGyleyim.. 1\u sahte ~l'-1t· t•~ ~~"'~ ••it -. * '-~··· 
~vk için, merak için parfi v .......... " tltf.ı~ v*~ ta.W,.. 
W·ı qldu~nu zaqnetmem . . ~b'e .. , t. ft fff. ARI• 11"1 

Q:cle için ~ise~.. ''~'f .. ,n ~. ılMt * laq-
~ " d• bana ~akı,branu· r~~I'- P•"'"'~ ~ ttı· 
~ d.etil mi? Hakkın var... W'5 •ıt'4M "'""' ~IH. 
~ ırbi bir a~,m bu yaştan '"''"'"" ... ~, ~- '"9 
~ Q( lpazanlak edemeı.. Bly- li'""' "'""' tlM Mttt.U••·· 
-~~ ~·fl~tr ben bu pa- ~"._ \t~ '-~~·- MM 
,. .. ~~' mttkMclU~ al- ..1... u ... ı... L L ... ı ts.;141 ttm,. •. v ,,ıa;.~ .. ..Y "~'""~ .,"" ''"'~ ~t\~•A"' 

~ ı.::_ """"eq ve DftMU~ ff\\t• ~ .. ~.""'" ... "'q~ "--~ 
:!.ı "y '4N'it-· APlttm.n ~· 
""' ht~ vor1~~\~. ~- ~ Wf ·~ M~.-~· 

~ be~ ~~\ Paf4 0 kt- elbette .k• "Gea .. ~ı, 
"" .... ~ ~ ~~' w~,tli çıkan bıa adama biçare .. tıcı 
~'78:~· t\~i~ h\f ·~~am değil kark elli kurutluk malini 
~ ~ ıaıına kac~r borca ~at- kllfesini, itporta11nı emniyet eder. 
~ t6&...~ld vali. Ev e~yas~dan Yalnız bir Kastamoaulu helvacı
i ~ ~~~u satdıfı b~~e ki~met- yı kandıramadım. Çnnkn yilz li
~ ~.-ur kGrkG ehemqıiyetle ralık kAtıdı &nr\inc(e ı&rmediği 
~~ Kapıya bir ,ıa~~lı iç~n tanım.,ordu. Haflh b'4 _,bte 
t'l ~L~an .. ,~tirin •ka~m paralar ban,_ piyaıadaı otd\l~~ 
~~ lc9rkutaqı» derdi. ebem,_iy'\l\ ~iJ ~r•dt \t"\n •eli-
~ ıl lcaı 1'orlnıtanı. ktırknn ismi JW· J!ıl;y~~ ~-alf~ l\'ı;tb.ef ~en 
~ ~ 8 11\qm iri vllcudile ~~\e~fı ~e~ ÇQMI '"' M· 
~ ...::ur k&rke benziyen ~ 1'iBWıf,. •\\faıİJo Mkfau-
~--- • _•••MD söateriş:i yorum. ~ ıeaitlediti zaman 
~ Gldugu içq. bakkal vermek niyetile borç .tan bir 
~ l.ic~ libi bla.._.. adama aam'8UU& cliıer. muaun? 

'- . ..._ '1urdu. ~- Hayar •• h ~e l»au ela '4iye
lllau ı. Ylzlaa ne kadar meuin .•• ~ -- ,.,...... 
~ ~tte flalijG dan bq~a ~ı .. , J•pmqJOllUD. 

teaır alb11cla ka1q w, Y-...Z ilua flplaeli ....... ., 

Amatör muhteliti 
geldi 
~ 

Oıt tarafı 1 ind .. yıl.am1&dıdır 
Bayram mlina1ebetile 

gayri mes'ul imaalar tarafıadan 
yapılması itibarile neşrlyabn Ga- • 
lataaaray lwlibii namıQA naza

Elhamra sinemasında 
Gayet zengin bir program : 

SESLİ •e sôZLO FOKS DllDya havadlalerl 
rı itibara alanm1tdığı ve bu ıu
retle bu adamlann l>ir kullp 
dlltOP~~i fqJan d, olmadan 11rf 
fl~P hare~et ~ttilderi, kultıp 
reiıl,.-jJJİD İpızaıile aıılaııldı. 

l,iıı bu tırafa laalledilaJiftir. 
Takıma ıelinc~, Pqte B. E. 

A, C maJbteJit· takıını ıehrimize 
cuma sabahı gelmesi beklenir
k•n dün sabah ıelnıif ve alaka
darlar tarafından iıtikbal eclil
miıtir. Kafile, reis M. (Salay) ıq 
tahta riyasetinde on d6rt oyun
cud,n pıiir~kkeptlr. 

Macar takımı tNeıqıetJ~(Zeıet) 
(Kifp~ıt), (8.E.A.C.) kull\plerine 
memup beynelmilel oyuqcular

M•c•r maçları tertip beyetln
d~: 

Bugtın selm~lerine lnti,ar olu
n,n ıqiıaffrlerlmiı MacJr takımı 
dOa ıebrlmize g1elmtıtir. 

Bugün Taksim Stadyomubda 
yapılacak maçlar şunlardır: 

1 - Saat on dört de F enef• 
ltJ~~e - f4tt"bqlspor ep ldlçQ~· 
leri. 

Saat 15 de lzqıf1• lstapbul A
merikan kolejleri. 

Saat 17 de Mıearlar· Galata
l~flY • H1t~e111 Kemal Halim B. 

2 - 10 8'Ull cumartetl ,0-
nQ: 

S~"t 13 de GılataM••Y - lıtan
h"kpor l üqçülori. t•• 11' de M-cnlluJies,ilft 
Ha , .. u em~l H.li.-. B. 

3 - 12 ..-~yı11 paıırtesi gOnü: 
S'Aat 14 de F ~perb•hçe - Robot· 
kolej e.- kilçij\deri. 

Saat 13 de Betiktaş • Vefa 2 
incileri. 

Saat 17 de Macula, · Feaer
Nitff. Hue•ı Kemal Halim 8. 

4 - Maç gtınleri Stadyom 
giıeleri saat 13,~ da açılacak-
~ - T ~W biletl~rin ev

v,,Ic, 1ilft •dilesa mne .. qeltu"de 
Htıl ... u."' ~e~ID edUec•ktir. 
dan tn\\t•~tltp ( M~'1\eli\ ) bir 

M.•tif .. '''' ... cµl~rna '•i~eri: 
~ew•tt --""~e': <K~c.v4ç) 

'' ("'p~ 
K~t ""'4\tl\\l\ct ... : (Ş.py), 

(h~fy). 
Hu•rıı ~\ltQtıı~~"' : (De.-

ko~ 
lt_1•t ~""'bUn4tq: (1(•n·açoni). 
,Jı.A.(:. \.~uuın~a~: (Meçter) 

{l\-1ildi), (~~dui), (ljl\k~ (Çnior ı 

"''"~ t~mes), (Pc-. ~·''•">· tuMf'"5). 
. T1~..-dp Şaıvi, Galoviç, 
P·~~~ lj•~ ~iıteaddit defa
lar pfofuyonel m• ili takı•• 
oynamışlardır ve ayni muhtelit 
ekip•ea -.kb o,y.ı~c~ ~ett• na
aıpa Ceıair4'e Y4P•lq te.Ui 
maçta yer ıı.a.w. 

Miufirlerimiı bugibı ilk maçı 
GalatıMr•HI •YDl~~lar cu
IUl\ai Bqi~M 1' paz~ de 
"-er~.. ile kaqılataC4lklar
dır. En son olarak bir muhtelit 
~~ma ma~ ~•pılması ~a mu'1te
-aeı~t· f M•t b~ m•flrleri~t 
zin g&sterecekleri o~ "~bil\
,.- ~RW· 

ı. Jtı 

sahte panyi maktan göatermek 
1aretUe f6n8Uerine eminleftiri
Joıu& 

BfLLI MOZtKHOLDE 2 kısımbk kahkahalı bir komedi ve 

JORJ BANKROFf un temsili 
ie.ıi fliaalerin .-heseri: 

ELEM YOLCULARI 
Ba sabah •at 10,45 te tenzilith fiatla matine 

:aıırJı•eE3C& ıa · --
••• • ••••••••• Bugün ••••••••••••• 
: Melek sinemasında : 
• Umulmayan bir llllrperiz - • 

: 2Filim2 : 
:BEBE DANIELS in temsili NE YAMAN GECE= 
: ve RİŞAR T AUBER in temsili : 
• KADINLARA iNANMAM • 
: Tamamile Şarkılı ve 5azllı bllyGk filim. = 
• Her giln saat 13 ten itibaren matine. • 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 
oaacaauaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaa 
O Komiklerin en meıhuru MAL EK a 

g OPERA SİNEMASININ g 
a a a g&termekte olduju a 

g AFACAN g o a 
o Seali filminde parlak muaafferiyetler kazanmaktadır • a 
g İh\veten : MEDENİYET ZEVKİ filmi g 
ooaqoooooooooaooao•aaaaaaaaaoa 

Muhterem mBıterilerinin .,_yramlanaı tebrik eyler. 
Foto SDreyya bOtOn Bayracn gönleri 10 clu 9a kad.,. açakbr. 
Beyoğlu Tünel Meydanı yanında lstiklll caddeli 509. 

AHTER TERZiHANESi 
Muhterem mlifterilerimiziq S.yramuu ~utlular, saadetler 

dileriz. 

L\STIKCI 
HÜSEYİN HOSNO ve Şeriki 

Muhterem mBıterilerinin 
mübflr~k baJl'amlanm tebrik 
ile keıhi ıeref eylerler. 

llak... amili, muı-tenm •iı
tailerip.İ• mubtrek bfyramla
rını tebrik ile kesbi ıeref eyler .. 

OOPERATI 
RAKI f~brikaşl 

Mq\ıt,re1A m~teril~finin ba,y
r .. m\m kutl'Alar. 

şOKOFE 
ltr ıyat f Bt\uika .. 

Bayrammıza tebrik eder. 

lu Şevket ve Seriki 

OZOM KIZI _ 
Rak• ~mili, muhterem 

mQfterilerinin miibarek bay
ramlJ111U kutlubr. 

Bu aktam 
eı"eı.m.aıar. 

Alkazar - &hı-a esran 
Aleındar - Gece lumzlan 
Asri -.... Çaravtç • 

Beşiktaf Hilll-Gençlik çılgınlıkları 
Ekler - Billi Oov 

EıMaır~ - El~ın yokulan 
Etuval - Macar sevdası 
Naji~ - Sevda tuı.atı 
M.~ek - Ne yaıqan gece 
0R~fa -Afa~ 
Ş\k - Bir an için 

Bar ve M\lzlkholler ı 

G~de.--lr~ NQ<b 1Wet. Tal
maç ve ~. Sekeli, 
VMt\n 

Tür~uv"z - ""'°°' beleli Ttze, 
ve l.Jclina T arsov 

Raşit Rıza ve Arkadaşları 
Fr-usaz tiyatr••••cla yalnız bay

ramua 2 İ8Cİ Ye 3 üncil günleri 
ve pc.Jeri. 2 iaci gOnn 4 te 
($fm.8QD) . Geçeıl 9,45 te 

( Tat parçası ve 
Altın baş ak ) 

l T•lehe\ e her me\ kide tenzilat 'ardır 
Kite her gün 1 O • 12 ,.e 5 • S açıknr. 
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Bir yıl dönümü 
Üzerinde qıkan ihtilAflar 
Geçen sene 12 mayısta tıp 

talebe cemiyeti tarafından tarihi 
bir gün tesit edilmişti. Eğer ya
nılmıyorsak, bu gün meselesinde 
fikirler aynlmıt ve bu yQzden 
aziz mesleğin muhiti bulanır 

gibi olmuttu. 
iki sene evveline gf'linciye 

kadar doktorlar, sultan Mah
mut zamanında açılan "Tıpha
ne., yi tip tarihine, mebde sa
yarlar ve onun yıldönUmlerinde 
tezahürat yaparlardı. 

Gerçi bu daha ziyade mü
derrisler arasında kalmıf, ma
ıerileşmemiştir; fakat ne de 
olsa gene mesleki bir hadise 
olmak haysiyeti vardır. 104-105 
senelik bir tarih içinde çerçe
velenen Türk hekimliği bazı 

gayretli baılara dar gelmiş ve 
yeni tetkikata sevketmiıtir. Ta
rihi tetkikata dayanan iddialara 
nazaran Türk topraklannda ilk 
"tıp medresesi,, oin tesisi 15 
'8mazan 802 dedir. 12 mayıs 1930 
tam 530 uncu yaldönümüne raslar. 

Geçen sene tes'it editen 12 
m lyısta itte bu noktai nazardan 
ileri ı,elmektedir. Tıbbiyelıler, 
evve'i, bu tetkikattan haber
dar olmadıklan için, yanm asır 
evvel yaşıyan ve Fran11zca ted
risatın Türkçeye tahviline çah
şan Kınmlı Aziz Beyi ele al
mışlardı. 

Doktor Osman Şevki Bey, 
gençlerin bu güzel teıebbüsleri· 
ni takdir ettiği için onlara ken· 
di tetebbliatmda vardığı netice· 
leri anlatmıı ve bu suretle 12 
mayıs bir tarihi p olmuıtur. 

Bazı profesörler bihassa Neşet 
Ömer Bey bu fikirde değildir. 
Yalnız bu zevat her nedense 
iddialannı çtırtıtmek teıebbüıOn
de bulunamadılar. Yeni nesil, 
kuru iddialardan çok, esere, 

mihaza itibar ettikleri için 12 
mayısı, Barsa DarGttıbbının a
çıldığı gllntln 530 uncu yıl dö· 
niimil olarak tes'it etmektedirler. 

Haklıdırlar. Çilnkn bqka mil
letler efsanelerden, morallardan 
tarihi ıerefler çıkarmıya uğrqır
larken, bizim kendi varlıklanmı
zı unutmamız biç doğru olmaz. 

Alman filosu 
Limanımıza geleceği 

haberleri tahakkuk 
etmiyor 

Bundan bir ay evvel Alman 
donanmasına mensup bir harp 
filosu Akdeniz limaolannı ziya
ı ete çıkmıştı. Bu meyanda 
lstanbula da ugraması ihtimali 
vardı. 

Halbuki Alman sefaretine 
relen bir habere göre balen 
Akdenizde adalar cıvannda bu
lunan filo Adriyatik denizin
d e bazı limanlara ugnyarak 
İstanbula gelmeden Almanyaya 
dönecektir. · 

Küçük mekteplilere 
Türk Kadın Birliğinden: Sizin 

kadar mes'ut olmıyan muhtaç 
ve fakir arkadqlarınıza yardım 
etmek isterseniz Kadın Birliğinin 
rozetlerini tevzi etmek için bay
ramın ikinci gllnll Birlik merke
zine g~liniz. Tophyacatımz her 
kuruş bir kardqinize yardım 
olacakbr. 

"VAKIT,,ın 5ehir ı-iaberfe•--ı 
Adliyede: 

Avukatla.r, Baroya bir 
takrir verdiler 

G. S. Bir liğınde 
Evelki gece güzel bir 

n1üsan1ere verildi 
Güzel San'atlar Birliğinin 

Takrir, icra kanunu tatbikatından şikayetleri 
etrafındaki bazı neşriyat sebebiledir 

Gnlhane parkı methalindeki 
merkezinde evelki gece birlik 
azasına mahsus bir gece eğlen
cesi tertip edilmişti. Müsamere 
saat yirmi birde başlamış, sa
baha kadar devam etmiştir. Gü
zel San'atlar Birliğinin muhtelif 
şubelerine mensup zevat ile re
fikaları bu müsamerede bulun
muşlardır. 

Avukatların icra kanunu tatbi
katı etrafındaki şikiyetlerinden, 
Baroca Adliye vekiletine gön
derilecek cevabıu hazırlanmasın
dan, cevaba esas olmak üzere 
Baroya gönderilen mUtalealardan 
bahis bir yazı çıkmış, icra tatbi
kab etrafındaki şikiyetlerin 
sebebi tetkık ve bazı mülaha
zalar ortaya atılmıştır. 

Haber aldığımıza göre, avu
katlar, bu yazıda şikiyetlerinin, 
bilhassa borç için hapsin kaldı
rılması hakkındaki itirazlarının 
kendi şahsi menfaatlerini, kazaç
larını düşünmelerinin tesirine 
atfedilmek istenildiği kaydile, 
Baroya verilmek üzere yüz 
imzalı bir takrir hazırlamiflar ve 
dün akşam Baı oya vermişlerdir. 
Avukatlar, bu yazı ile awkatların 

VllAyette: 

Bir sui istimal 
Etem Ef. isminde bir 
memur tevkif edilldi 
Nafia milbendisİiğinde bir sui 

istimal meydana çıkanlmıttır. 
Memurlardan Etem Ef. yol in
tasına mabıus ve miktarı henüz 
ta:yy6n etmiyen bir parayı 

zimmetine g cç:irmi1, aynca bJr 
de sahte senet koymuştur. 

Etem Ef. dün tevkif edilmiştir:. 

Muhittin Bev 
Yalovaya gitti 

Şehreminı ve Vali Muhittin 
Bey diin Yalovaya gitmiıtir. 

Y alovada yollann inşa ve 
tamirine sür'atle devam edil
mektedir. Gazi Hz. nin köşkleri 
de bir aya kadar ikmal edile
cektir. 

K6prü mürurlyeai 
Köprü mtıruriyetinin haziran

da kaldınlacaiı viliyete de teb
liğ edilmiştir. 

Asım B. 
Müskirat inhisarı müdürü 

ne diyor? 
On beş gilndenberi Ankarada 

bulunan Müskirat inlıisan umum 
o. iidtırü Asım B. dlln şehrimize 
dönmüştiir. 

Mumaileyh istirahat etmek 
ll:ıre doğru evine gitmiş ve seya-
hati bakında kendisile görllfe. 
bir muharrimize şunları s6yle
miştir. 

- Ankaraya idareye ait buı 
ifler hakkında izahat vermek 
için gitmiştim. lnbiurlann mus
takbel vaziyeti hakkmda veki
lette biç bir içtima yapılmamış
tır. Fakat hazırlanan programda 
mtıskirat inbisanna fazla ehem
miyet atfedildiğini s6yliyebi-

lirim. 

Kadıköy tramvayı 
Oskndar tramvaylan idare 

meclisi diln toplanmıt Kadıköy 
tramvay yolunun giizergihını 
teabit etmiştir. Bir hat İbrahim 
ağa çayınndan geçerek Mısırlı 

oğluna, buradan alb yol ağzına 
ve iskeleye, diğer bir yol Söğütlü 
çeıme tarikile Fener bahçeye, 
altı yoldan baıka bir yol da 
Bahariyeden geçerek Modaya 
gidecektir. 

hakarete uğradıklan, mesleki 
haysiyetlerine tecavüz mahiye
tinde neşriyat karşısında bulunul
duğu telikkisi ile Baro inzibat 
meclisinin meseleyi tetkik etme
sini, vaziyetle alakadar olmasına 
istemektedirler. 

Ba .. o meclisi, bayram ertesi bu 
müracaat etrafında müzakerede 
bulunacaktır. 

Yeni bir da va 
"Akşam" refikimiz aleyhine, 

balkı askerlik hizmetinden soğu
tacak mahiyette neşriyatta bulun
duğu kaydile bir dava açılmıştır. 

Dava., yazıyı yazan "Va-Nu" 
B. le mes'ul müdür Enis Tahsin 
B. aleyhindedir. İstanbul ikinci 
ceza mahkemesine gönderilmiştir. 
Muhakeme, yirmi dokuz Mayıs
tadır. 

Gümrük motörleri 
Saatte 57 liralık benzin 

yakıyor 
Gümrük umum mildürliiğil 

tarafından Almanya ve lngil
terede yapbnlan ve dedikodusu 
aylarca devanı eden motörlerden 
üçü nıbayet dün vazife almıtlar 
ve Ad ala donimlne laarolı •• 

etmişlerdir. Motörler doğru Ay
vahğa vlsıl olacaklar ve oradan 
alacaklan emre nazara11 muhtelif 
mıntakalara gideceklerdir. 

Adalar denizine açılan bu mo
törler saatte 57 lirahk benzin 
yakmaktadırlar. 

Güzel San'atlar Birliği tiyatro 
şubesi talebesi, hocaları Dr 
Celil Beyin nezareti altında 
Molyer'in Zor nikah komedisini 
muvaffakiyetle temsil etmişler
dir. Konservatuvar muallimle
rinden Mösyö Talerikonun tale
besi tarafındanda bir şan konseri 
verilmiştir. Bu konser progra
mın en cazip numaralarından 
birini teşkil ediyordu. 

Birlikteki gece eğlencesinde 

şehir cazbandının gayretli ço
cuklan sabaha kadar çalışmış
lar, dans geç vakte kadar ha
raret ve samimiyetle devam et
miştir. 

Müsamerenin sonlarana doğru 
piyanko çekilmiş, muhtelif sür
prizler karşısında eğlence içinde 
vakit geçirilmiştir. 

M. Enderson 
10 giindenberi Atinadan bu

lunan Muhtelit mllbadele bitaraf 
heyeti murahhasası reisi M. En
der•on varın Selinik tarikile 
şehrimize döne:cektir. 

Vali Y alovada 
Vali vekili ve Şehremini Mu

hittin bey dlln sabah Yalova
ya gitmiştir. Muhittin B. bay
ramı Y alovada geçirecek ve 
yol infaabnı tetkik edecektir. 

Fakir çocuklara elbise 

Kurban bayramı mlbıuebetile dOn Sllt damlasında fakir çocuk
lara elbise teYzi edilmiftir. Resmimiz bu giydirilen çocuklan ve 
annelerini gösteriyor. 

Bayramlaşma 
İzmir Lisesinden yetitenler 

cemiyeti lstanbul gurupu idare 
heyetinden: Cemiyet azasının 
bayramlaşmak için bayramın 
Uçüncll Pazar giinll lflat ikide 
İıtanbul Erkek Lisesini teşrifleri 
rica olunur. 

lf Kurban Bayramı mllnasbe-
tile Bayramın 2 inci giintı saat 
14 den 16 aruında Ocakta 
bayramlaıma meruimi yapıla

cağmdan bütün Ocaklı kardeş-
lermizin tetrifleri rica olunuyor. 

Asfalt inşaat 
Sultan Ahmetten Beyazıta ka

dar olan yaya kaldınmlar as
falt alarak yapılmakta idi. 

Bu kısımdaki inşaat ·don bit
miştir. Bayramdan sonra diğer 
caddelerde de bozuk kaldınm
larm asfalt olarak yapılmasına 
başlanacaktır. 

Sütçüler şirketi 
Şehrimiz sütçlller tirketi diiıı 

mutat içtimaını aktetmiş ise de 
ekseriyet gelmediği içın içtima 
bayram erteaine tehir edilmiftir. 

ı 

) 
Ermeniler 

'Türkiye - Sur ye budu~ 
üzer inde müstakil bı 

vurt mu tesi" edecekl 
Halepte çıkan Elehval fi'! 

tesi Suriye Ermenileri ha~ 
dikkate şayan bir mak.Je 
retmiştir. Bu makaleye 
Suriyede Ermeniler için -aı..:. 
bir ocak tesisi hakkında 
sarfma başlamlmııtır. 

Hatta Suriyede böyle 
tesişi için hafi muntaz 
program bile vOcude ge 
tir. Taşnak fırkasımn 
hareket eden katoğikoz 
Ef.nin idare ve tatbikma 
tığı bu programa göre, 
kil Ermeni yurdu TOrkiy 
hududu tızerinde vOcude 
lecektir. 

Bu tasavvura Fram 
muvafakat ettikleri 16yl 
tedir. 

Ermeni faaliyetinin 
Halep olup her tarafta 
ganda şubeleri açılmıt ve 
telif memleketlerdeki e 
den yardım ·istenilmittir. 

Şimdiki halde teıkillta 
Mısırdaki meşhur Ermeni 
tüccan Matoıyan ile M 
nakten yardım etmekte 
gayenin temini için 
miktarda para tahlis 
bildirmektedirler. 

Şoförler 
Zam ~lepleri Ema 

kabuJ edüôi 
Şoförler Dahiliye ve 

miiracaat ederek zam tal 
bulunmut ve Vekilet bu 
tetkikini Emanete havale 
ti. Emanette toplanan 
misyon taksi ücretlerine 
yapılmuım esas itibarile 
etmiştir. Bayramdan ~ 
mm miktarı tesbit edil 

5 inci madde ihtil 
Dtınkn Myımızcla Y 

evvelce kabul ebnİf ol 
5 inci maddeyi 10n zam 
yeniden kabul etmez p 
lerini YUllllfbk. 
YunaDİltamn bu teldl 

cevabı allkadar aiyui 
göre biç bir mana ifade 
mekteclir. 

Asan atikadan 
bulundu 

Karaağaçtaki buz 
İDŞasma baflanmlfb"~ 
illf& edileceği yerdeD ......, 
tarda su çıkınıftır· S111--. 

lenmesini müteakiP 
yapılacaktır. 
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Yemek yemek san' atı 
İngilterede güzel yemek yemek 'Delfi ayin 

Yunanlılar bunları ne maksatla 
tertip etmişler? __ _ 

b 'i11ıaanlılar geçenlerde "Delfi,, ayinini tekrarladılar. İngiliz gazetelerinin izahına bakılacak ol~sc: 
t~ ~erasimi Yunanlılar, Musolininin isrine iktifa ederek yap~ışlar .ve b? suretle .yen~ Yun~n ~.e: 
ij ~e eski Yunan milletinin azametini, haşmetini uyandırmak ıstemıılerdır. Bu ayınlerı tertip fikrinı 
tl'iye sürenler arasmda bir Yunan şairile evlenmiş olan bir Amerikalı kadın da vardır • 

. ~ Re·-imiz.,..buaJdı- eaki :Xunan kıyafetile iatirak ~tnüa. obgı Y~Jo~ .2A!fterm~edir. 

Feci bir intihar Yunan istiklali 
Çak ~=ç.~n hafta içinde Pariste 
bir Üıtiha ve o derecede de garip 
liadia . r hadisesi keş~dilmiştir. 
aöyJi ya aıılatmadan evvel şunu 
&ile :ıe un ki biz burada hiç ek
~tinQı ınıykan intiharların ekseri
~d &f Veya geçici bir hiddet 
)~ en .vukua geldiğini bili
l\ k ~ansteki vak'a ise şimdi
~ a ar hiç ifitilmiyen bir 
~ /i ~zOnden meydana gelmiş
~ •diae Fransız gazetelerinde 
1\ ~e •nlatıımaktadır: Geçen haf
~larında Sen nehrinde dört 
~bir erkek çocuk cesedi 

tauazzam bir 
heykel 

~ tt-İ,aıı 
"''tihaıd!°. lbeşhur vatanperv~ 
~ti "ard llıin müteaddit heykel-

So ır. 

~ . •~agl}nlerde bir heykeltraş, 
.~"'tGntı tnın gayet büyük bir 
~hııt le Yapmaktadır. Bu büst 
~~ti y •fadır. Bu kafanın cesa-

'*'~r~ında duran heykeltraş 
•venden anlaşılmaktadır. 

bulunuyor ve bunun bir kaza 
eseri olduğuna hükmediliyor. 

İki gün sonra da nehirden 
yaşlıca bir adamın cesedi çıkı· 
yor ve üzcsrin<leki kağıtlardan 
bunun Şanani isminde bir 
adam olduğu anlaşılıyor. Polis-
ler bu noktadan yüriiyerek 
adamın oturduğu evi buluyorlar, 
fakat çalman kapı zillerine 

· içeriden bir cevap alınmıyor. 
Bunun üzerine polisler kapıyı 

kırıp da içeri girdikleri vakit 
evi bomboş buluyorlar. Halbuki 
tahkikat neticesinde ceset sahibi-
nin bir kansı, 11 yaşında kızı, 
bir de 4 yaşında oğlu olduğu 

anlaşılıyor. Bu sırada evdeki 
yazı masasının ftzer inde bir de 
mektup bulunuyor. Mektuptaki 
ya.zıya göre, bu ailenin komşu
lanndan biri bir çocuk düşür
milf ve hadise ceza mahkeme
sine intikal etmiştir. Şanani ile 
kamı ise kendilerinin bu badiıse 
dolayısile mahkemeye şahit ola 
rak çağnlmalan ihtimali kartı· 
sında dehşetli surette korkmaya 
baılamışlardır. Bu sebeps~ kor-
ku o kadar artmışbr ki nihayet 
kan koca şahitlikten kurtulmak 
için intihara karar vermi§!er ve 
bir gece çocuklarını da yanlarına 
alarak hep birlikte Sen nehrine 
ablmışlar ve ölmüşlerdir. 

Evde yapılan bu tahkikattan 
bir giln sonra da nehirde karı 
ile 11 yaşındaki kız çocuğun 
cesetleri bulunmuştur. Bu kadar 
sudan bir sebeple bir aile o.ca
ğının mahvolmasını yeni işitiyo
ruz. 

ve 

LordBayrÜn 
Son şenliklerde Yunanlılar 
bu serseri şairi tebcil ve 

tem~il ettiler 

Yunanlı Lord Bayron 
Bundan bir müddet evvel Yunanlı

lar istiklAllerinin yüzüncü yıl dönümünü 
kutluladılar. Yunanlılann istiklallerini 
hatırlarke" unutmadıklan bir isim var-

j Medeni mnaş<r~l~~~~:;~:~!k ! '!P11!~· ehemmiyet .. men 
meselelerden birisi -

de güzel yemek 
yemektir. Bir insa
nın yemek yemek 

tarzı bir cemiyette 

hazan m e v k l n) 
yükseltir, hazan 

al çalar. 

Bir çok insanlar, 
aralanndaki müna
sebatı bir yemek 
sofrası etrafında art
tırmak istedikleri 
için yemek yiyişteki 

tesirin ehemmiyeti 
inkar olunamaz. 

1ngilterede geçenler
de bir güzel yemek 
müsabakasi yapıl-

mış ve neticede 
resimde gördügümü.t madam birinciliği kazanmıştır . ... . . . . 

Hint hareketi nasıl başladı ? 

H. d. st nda baıhyan kiyam hareketinin reisi olan Gandl bir 
k ~ 1 :.Veı tevkif edildi. Bu tevkifi intaç eden hareket, Gan-
d~ç.. gun6 ~ an tarihinde 82 gönlillü ile beraber Hint hükiimet:inirı 
ımn nıs k k d" k dil • ·-&!L-al 

t k l nna l•t.aat etmiyere en ı en erme tuz IKlllli et. uz anun a 
melerile başlamışb. .. • 

Yukarıdaki resim, bu hareketin nasıl baıladıgmı göstenyor. 

Evinde oturmıyan bir Prens 
lngiliz veliahh, her nedense, memleketinde hiç oturmaz, bnttın 

bayabnı lngilte
renin geniş müs
temleke le rin de 
gezerek, tozarak, 
dolaşarak geçiri. 
Avlar yapar , 
heyecanlı sergü
zeştlere girişir · 

Yukandaki re
sim, Prens dö 
Gali şarki Afri· 
ka ormanlarında 
ava giderken 
göstermektedir . 
Prensin yanında Afrikada yaptığı fil avlarlle şöhret bulan yüzbaşı 
Anderson bulunmaktadır. 

==========================~==:~==::=:=:=== 
dır: Lord Bayronl humma\'a vakalanarak kısa bir müddec 

l\laltlm olduğu üzere bu macera zarfınch adem diyarını boylamışo. 
perest İngiliz şairi ~ur:ıda burada serseri Bu defa istiklal bayramını tcs·it eden 
serseri dolaştıktan sonra 1824 ~enesinde yunanlılar Bayromı da tebcili unutma-
Türklere kar~ı isy;ın eden Yunanlılarla ~ışlar, ve re~imde gördüıtünüz palıkarya 
birleşmiş, başlarına geçmişti. .FW.at orada Yunan dostu Lordu temsil etmiştir. 



DÜŞKÜNLER:3 . 
Oğul 

~ 

Yazan ı Sadn Etem 
Oat tarafı evvelki günkü 1 

nüshamızda 

" - Benim kardetim yolc 1 
ıcle'(fi ama tfrtir titriyordo. 

u - Acanım dün Heybe1iada 
sanatoryomuna yabnldı. 

Me11ılıa korka l\col'ka yfrıüme 

baktı. 
u - Ben senden korktum 

deai sen ıpolis gibi adamsın .. 
" - ~orkarsm :zahir istersen 

c1a'M an1atayım?.. dedim .. 
• - ~nlal, diye boynunu 

\)ft\(tfim. 
" - Sen Abbas beyi baka

lım kız 'Oğtan kızım diye nasıl 
mandepsiye basbracaksın? .. 

" - !Bilmem.,. Ga\iba çakar 
almaz bir adam .. 

•• - Onu bilmem belki, ama 
sen ona hastalık bulaştırırsan 

iş falso olur .. 
- Yok canım ben çocu\:muyim. 

ben yolunacak ıkazı bilirim .. Ben 
odama çekiliı\cen Meliha: 

" - Ben sana olanı biteni 
anlahrım bakalım sonu ne ola
cak diye vaadetti.. ' 

Erlesi gece Me1ihayı bekle
dim ... 

• - Gördüm, dedi .. Ayol ne 
acip adam o.. Beni görür gör
mez... Gıel yanıma dedi. Yanın
<laki koltuklardan birini göster
di.. Ben gelince zaten odadaki
ler ~ekilmişti ... 

Beni yanına oturtdukta sonra: 
.. _ Efendim dedim, ben size 

t~di.küre geldim. Kardetimi 
hlditine~ yabrthnız. şişman gö
h~ği bıngil bıngıl sağa, sola 
6ynallı, gözlerini yukan doğru 
kaliİınll... Bana bakb: 
~- Siı. dedi evlendiniz mi? 
«- Hayir Efenilim.. Deilim .. 

H~m~n f1!Plftırdım. 
kızım Etindim ... 
Hay•aia gibi yüzilme bel bel 

haldı .• 
11 

- Herkes anasının kızıdır .. 
Diye gtıldn, bıyıklannın bir ucu 
aıagıya, bir ucu yukarıya kalktı.' 

"-Nişanlın filan da yok mu? .. 
«- 'i ok Efeiidiib yok cliye 

li:ırıttım .• 
Ailam tekrar soriiu .. 
«- Dem~k ıimifi iit kız:Stnız 

ha ... 
"- Ona dedim fÜphemi var 

efendim? 
"- Eh dünya bu ablak kal-

madı, namuslu insan aramak 
için fener yakmak lazım ... Hele 
efendim nedir o kızlarımızın hali 
kız oglan kıza tesadüf etmek 
ne mUmkOn? 

Bana döndU 11ohloht.. ŞOkOr 
Allaha ... Namusunu muhafaza et
miı bir kıza rast geldim.. Bak 
bana, yllzüme .• nede mahçup, nede 
utangaç ıey! diye söyleniyordu. 
Tabii ben onun yanma giderken 
namuılu makiyajı yapmııtım. 
Hanım hanımcık kadın kadıncık 
bir teY olmuıtum. Adamcağız 
bir ay daha öteden beriden 
dem vurduktan ıonra kat kat 
enteli koltuğa kurulmuı yağlı 
domuz: 

4C - Sen benim k ııım ol, .. 

Dedı ... 
« Ben de peki dedim. 
Y aklaı dedi... Yaklaştım ... 
Gel seni öpeyim dedi... Ya-

nağımı uzattım .. 
cc - Hayır, dedi, dudakların

dan isterim dedi.. Dudaklarımı 
bıraktım. Belime sarıldı. 

0 
- Baba... Dedim.. Baba .•• 

Hani sen benim babamdan ..• 
Olmaz... 01maz... Diye nazlan
dım ama hem dudaklarını 
şappadak yapış tirc1ı. 

Ben kendimi hemencecik 
çektim ama herif belimi sıkı 
sık1 sardı.. Şişman, içi vıcıle: 
vıcık yag dolu bir küp gibi 
; ai; <ıotnısu igrendim hem de 
bu lkadaT enayı bir --aaama 
çabucak teslim olmak -akit karı 
değilai. Madam ki para!ile almak 
1stiyordu. Onu biraz Claha 
kıymetlendirmeli i:lim. Kendimi 
fisebilullah domuza verecek 
değildim ya. Genç ve .güzel bir 
şey olsa neyse anafora değer. 

Halbuki bu domuzdan kıl ko · 
parmak sevaphr. Bunun için 
herifi şiddetle ittim ve .. 

-Aileye iyilik ettim diye namu
sumun periıan etmek 'isliyorsu
nuz. Aclam, biraz düşündü ve 
buna: 

« - Yarına I<aaar dUşün dedi 
ertesi günkü geçen şeylerde 
Meliha birer birer bana anlattı 

Y az:ıbaneye gelir gelmez: 
Abbas: 
«- Aman ne katlar teç kal

dın ayol Cliye kartıhımış ve 
pek ~azla iltifat etmiş ama 
herif gene aoıaur<lukça nam 
almış bakmıı ki olacak vibi değil 
gene hamiyetten bahse başlamış. 
~Ben senin lıaban senin ba

ban aayılınm, al ıunu harçlık 
edenin· demit bir ytızlük klit 
vermiş. Meliha : 

" - Kız oldujum içm ancak 
bu kadar diye yalnız öptiirmüş, 
senin anlıyacağın herif Mehhayı 
kız diye ona yakm t abayı ve naz
landıkça sızırmtJ, çünkn bizim 
pansiyon bir haftada ğftzelletti, 
düzeldi evin ötesine, berisine 
çekid6zen verildi. Meliha bize 
ziyafetler bile veri.fi. Sonra raıt
gelmezaen bir akfam evırel 
ona tekrar teaadüf ettim. Meli
hanın hali bitkindi. 

"- Nesip Bey dedi it kötü
leıti., Neden dedim .. 

0
- Neden olacak cinn yazı

haneye gittiğim zaman lierifte 
ıurat bir kanıtı .. 

Abbas Bey bana hain hain 
baktı. 

"- Küçllle l\abıiii tle\U.. Ye
ter arlık bu dalavere.. Ben her 
teyi biliyorum. Yeter efendim 
ytter rıamuılu adamlan kendi-

nize oyuncak etmeyi artık unutunuz:. 
Bu bayağı eğlenceleri unutunuz 
kızım .. Yanındaki "emrazı z:übre· 
viye doktoruna,, 

"-Beyim işte bunlar lieyeti 
ictimaiyemiı.i kemiren zehirli yı
lanlartlan biri. Doktor bana ş6y· 
le bir yan gözle baktı. ~en ae 
ona baktım. Eski ğünleri hatır
ladım. Biz sürü sütü toplanır 
haftada bir muayeneye g6ıUle
rilirdik. Toy kızlar her hafta gi
derler, bacaklarını bu doktorun 
&nUnde açarlarilı. 

Ben de iki defa ena ıittiöı, 
Sonra kolayını bulduk. Vesika
mı ihtiyar bir Rus cenerah var
dı. Onunla gönderirdim. Veıi
kamın ara•na bir papel ııkıı· 
tardım mı derhal 0 aalim., kaydını 
baatınrdı.. Hey gidi zamanlar 
hey. Bizden birer papel çeke
rek itini yoluna koyan dokter
da artık yakaıını paçasını d&ıelt• 
ınit ö di kelli felli bir adam ol-

muştu. 
(Bitmedi) 

o Bulmaca o 
Dünkü bulmacamızı hallede

mediniıse bugünkü halledilmiş 

ıekle bakarak yeni bulmacamı -

Bugünhü bulmacamız 
Soldan sağa : 
1 - Büyük vatanperver şair f 1 O). 

2 - Eramll ( 6 ). ~ - Üzüm ae~tesl 
(6). yalan (4), 4 - Fran ıZ'ca kurt (2), 
söz ( 3 ). 5 - Natüralist mektehinln 
banisi bir Fransı~ muharriri ( 8 ). 9 -
Yauu at (3). kulp (3). 7 - en (5). 
8 - Reyle seçtne1er 9). 9 .- l•'rıınsızça 
ha~ ır (2). tel (3) Arapça hayır (2). ıo
Ycmek (4), garip ('5). 1l - Genç ta~c 
defll (4), esld manikur. 

Yukardan afiğı: 
1 - Tuhaf bir hoca ismi (9). 2 -

Biz (2). çalğı yazı~ı (4). 3 - NaS)Ona· 
!İte (8), merre usulü dönüm (2). 4 -
Köle (~). dik başlılık ( 4 ). 6 - Çelik 
mania ( fi ). 6 - fena, bet (3), en(faht 
et (2). 7 - Mert (2). 1\rapça bin ( 3 ), 
gurup yeri (4), 8- yılan (3), tarihte en 
zengin kimse ( 5 ). 9 - Sebep, yapan 
(4), füruht et (3), hatırlama nidası (2). 
J O - Ga) ıp oluş (7) nota (2), 1 I -
Laf (3). bir iskanbil oyunu (6). 

Torbalıda 

Müthiı bir cinayet 
Torbala kazasında Arapdere 

mevkiinde geçenlerde &ldtırtılmnı, 
dilleri ve kulakları kesilmiı iki 
şabıı bulunarak tahkikata baı
lanmııtı. Tahkikat bir ~aç gün 
içinde bitmit ve bu mDthiş 
cinayetin failleri meydana çıka
r1larak, yakalanmııbr. Verilen 
tafsilata g&re &ldlirGlenler Murat 
ve Ali iıminde iki ameledir. MOıe
vvik Cumaova•ında bir çiflik sa
hibi olan Molla Osmandır. Murat 
vaktile O•manın kızı ile seviş
mit ve onunla bir mllddet ya
şamııtı. Son zamanlarda Murat 
tekrar sevgilisini kaçırmak iste
m ı bunu haber alan Osman 
ise eski kini ile bu cinayeti 
tertip ettinniı 550 liraya iki ilç 
adam tutmuı, onlara ıililı ver
miştir. Cinayet bu suretle mey
dana çıkınca Molla jandarma 
kumandanına da rllşvet teklif 
etmek cUretini göstermiştir. 

ŞlkAyetler, temennil~r 

G6nende ekmek pehıh 
Gönende ekmek fiatlannda müthiş 

lhtiklr yapıldığı s6ylenilmektedir. Ekme
ltrl pek ıiyade ucuzliıaığı bir ,-,&fnıınaa 
mahallt belediye reisinin hu fütikAra 
meydan ''ermemesi lazımdır. * 

~Memleket 
________ , 

haberleri J 

lzmirde mühim bir dava 
Biri defterdar t>l~ak üzere 9 meınlll' 

muhakeme ediliyor 
Menmrlann altuı malllremede tevkif edilmi~Iertllt 

Aşi'lğıdaki dikkate çok ıayan Mamun bun.u mnteakip ;J 
muhakeme ile tafsilatını İzmirde itirafahna devam elmi·~· • 
çıkan Hizmet refikımızdan alı- - Bir yerden tahsillt 
yoruı.: ğımız zaman makbuz ~ 

Maliye itlerinC!e ihmal ve terahi kullanmaktan yıpranmıt ~ 
göstermek, zimmete para geçir- kltıtlannı istimal eele~ -
mek ve ihtilista bulunmaktan ufak V'e anlatılmaz liilıe .~ 
maznun olanların ağırcez:a mah- büyUk klnmız:ı temin eili~ 
kemesindeki muhakemelerinin Böyle yıpranmıt klfitlar ~ 
rü'yetine başlanmıştır. Maznun de yaptığım1z 30 liral1k '1'l 
mevkiinde sabık Aydm defter- dip koçanlarına 3 lira ll':'i 
dan Osman Nuri, tahsil memuru geçiyor ve bu suretle 
Şemsettin, tahsildar Tahsin, Ah- fa ide temin ediliyor. 
met, Kamil, Nazmi, varidat mil- Bundan sonra diter m 
meyyizi Salih, muhase be katibi ların da ifadelerine m 
Hilmi, Ali Rıza, kazanç kitibi edilmiş ve hepsi hir ç.ôk 
Cafer beyler vardı. itiraflarda bulunmutlardır. 

SabılC defterdar Osman Nuri Hasan bey, mlıdaeiuiiluinİ 
bey, vazifesinde ıhmal ve terahi vini Fuat beye m&talbidl 
göstermediğini, biiyilk bir intizam muıtur. 

tahtında çalııtığını, kontrol ve- Fuat bey, badiıenin 
zaifinin başkalanna ait olduğunu nnı tahlil ederek, muhtelif 
söylemiştir. Defterdarlıktan al- talar ftzerinde teva"1d 
dığı emir üıerine tahsildar imiş ve maınunlann h&ktımet 
gibi vergi tahsilatında çalııan tinde bir hırsız kumpa 
varidat mUmeyyizi Salih Efendi cude getirdiklerini; hu k 
defterdarın emrile hareket yanın reis ve nazımı olan 
ettiğini, yapb'ğı işlerde bir yol- settin efendinin 26 seneni 
suıluk varsa takdir edilecek rilbeli bir memur olduğuodt 
cezanın doğrudan doğruya kat bilgisini maal'esef hı / 
aefteraar Osman Nuri Beye kullan<lığını ifaC:le etmiŞ fi 
raci olacaginı söylemiş ve ticede 'unlin söylemii\ir : , 
Clefterdann emrinin· tahriri ol- - 'ıKarşımizda bu kaa,r _., 
matlığinıf. fi~ti.en Söylectiğini tanet ve itidal gösteren b~'.i 
itaHe etm1slir ~ . n\ihun ciaai~eline 1iayret 

. ft .~:r• ·I ı-..ı!!ıt 1 
Tahsi dar Ahmet efendi ihti- rum. Köyünde, agasının ta 

las ve suiistimali baıtan başa sını çalaı'ğınaan dolayı f,I 

ortaya döken itirafatta bulun- Mehmedin muhakemesini 01 
muştar. Ahmet· Eendi, merkez 'fen yaparken böyle vasi 
memuru Şemsettin Efendinin l~üı bir kump•nya teıkil 

hükumetin binlerce liralal'. 
emrile sui istimal yaptığını, ıim- istimal eden mazn1bi~ntt 
metine muhtelif fasılalarla para çe gezmel'etini la un 
geçirdiiini, fakat bunun ihtilis muvafık g~rmiyoram. 
demek olmadığını söylemi,tir. lcıı.lere i:lejil, onun bnttti 
Butıun üzerine reis Bey maz:nu- IUnU i<trak eden bu fitii 
na sormuştu!': l~re ka!'fı tatbik etm~i 

- ihtilas ne demektir? eaer. 
Maznun ıöyle mukabelede bu- HOkümetin mukad 

allkadar olan ve İın 
lunmuştur: 

_ ihtills demek, evrakın tah- kendilerine itimat ettiii 
rifi demektir. İbtilis cürümlerin tını, hasılatını, ıerelini 

eden bu hırsız kmpany_.. 
en büyüğüdür. Tahsildar Ahmet Iannın mevkufen mulıak 
Efendi bundan sonra nasıl sui-
istimal yapıldığını iıah etmiştir: rini talep ~d"etim. 

Bundan soma malike _ Uhtemize geçınp taksim l 
ettiğiz: para miktarı on binlerce eti, suiistimal ve ih\i is ı 
liraya baliğ olmUşlur. 26 sene- kuvveUi öliii Şeiil~ttiit ~ 
denberi hnkümette memurluk ya- Asım, Ahmet, Klmil n 

Efendilerin mubake .. 
Pan amirimiz: Şemsettin efendi 

i me•kufen devamına w tahıl ettitimiz paralan ne iu-
rin celbi için mulli retle sakliyacağımm, hilelerin • ~ 

en kumaıcalarınl bize öfi'etimi. talil<ine karar .ermifllr~I. 
Biz amirımiı.in ettırile hareket Bunun &zerine ~~:.k ~ 

mahkeme salonuna ~ 
ediyorduk. Şemsettin · efendi, karda isimlerı zilir~ 
k6ylerde tahsilittan her gelifi- maznunu \evtlif ri h 
mlzde kuzu, tere yağı, tavuk, 

seYketmlılerdir. 
Yumurta ve saire getirmemizi 

- • .. ---- Jıı emretti. Biz de bittabi onun emir- Bir roma· n -~ 110., 
!erini yerine getirmiye mecbur ÇiP 
"Oluyorduk. Şemsettin efendi son Anadolu refikimizin 
zamanlarda o kadar kibarlaşmış- göre karileri için b 
tı ki kaymak yağından başka " Bana bir şeyler oluyorlıt 
getirdiğimiz yağları kabul etmi- deki roman refikimiıİP 
yordu. müdürlüğü masasından ~~ 

Reis - Kaymak, kuzu ve sa- tır. Evvela bır latife 
ireyi siz: kendisine verirken ya- mişse de " Bana bir 
nınızda kimse bolunuyor muydu? oluyor " dan biç e•er t 

Maznun - Köyden avdet etti- mayınca polise mOraca' 

ğım günler kendisi eve kadar -m~ilıit~ir~. iiııiııiiiıiıiilıiiııılıiMll.-~--:. 
gelerek getirdiklerimi alıyordu. Kurban derilerini 
Bu esnada evde refikamdan saklarını Tayfare 
başkası bulunmadığından yalnız veriniz . 

refikam görüyordu. !~..----------





- 10 V AKlT 9 Mayıs 1930 

[ • ____ M_a_h_k_e_r_r_ .. ı_e __ v_e __ i_c_r_a. __ i_ı_a.-.ıA _n_l_a_r_ı ___ J 
lstanbul isktin miidiir:ı cı.nden : İs- neli iki bap hanenin 4-12 hisse-

taubulda Şeyh Mehmet Geylani sinden borçlu Pandeliye intikal 
mahallesinin Taşçılar Balıkpazar edecek bir hisse kırk beş gün 
caddesinde 145-55 numaralı ma- müddetle müzayedeye konarak 
ğazanın teffizi için müracaat yüz lira bedelle talibi uhtesinde 
eden Hüseyin Avni efendi ile olup bedeli mülayede haddi la-
Fatma hanım ve Naciye ha- yıkta görülmediğinden bir ay 
nımla kerimeleri ve İbrahim müddetle temdiden müzayede 
efendi ile zevcesi Kübra ham· ye konmuştur.· Hududu: Cephesi 
mın evrakı müsbitelerile bera- tarik, sağ tarafı tariki has ar-
ber mayısın on dördünce çar- kası Mehmet Beyin emlaki, sol 
şamba gününe kadar müracaat tarafı Valyam hanesile mahdut 
etmedikleri takdirde mezkur yüz altmış beş buçuk arşın ter-
dükkan hakkmdaki teffiz bak- biinde araziden yüz kırk üç arşın 
larını zayi edecekleri ilan olu- murabbaında iki bap hane ve 

nur. 

Fatilı icra memur u;tun lan · 
Mustafa elendi ile Ayşe hanı

mın şayıan mutasarrıf oldukları 
Şehremininde İbrahim çavuş 
mah~llcsinde Atik 130 ve cedit 
121 No. vasi bahçeyi ve eşcan 

müsmirc ve gayri müsmireyi ve 
bir mutfak bir kuyuyu tulumba 
ve geniş taşlıklı iki böliiklü on 
oda ve iki sofa ve iki halayı havi 
ahşap ve tamire muhtaç bir bap 
hanedeki hisei şayic:nın izaksi 
zımnında furuhtu takarrür etti
ğinden 16 haziran paz2rtesi 
günü saat on beşte arthrması 

icra kılınacağından tdıp o anla
rın kıymeti muhammcnesi olan 
bin liranın yüzde o:-u nisbetinde 
pey akçeıir.in ve 9: 0-1491 N. ha
milen müracaat e) temel eri ilan 
olunur. 

Direm t asliye 111 l l~rt'!e~ n !. n · 
Edremitte u'dı~ is:::>"rto içki

lerı inhiı;:ırı ıclarc.si veldli Hayati 
Bey tara{uı<lan sabık Edremit 
inhisar idaresi memuru Behçet 
Bey aleyhine ikame o:unan ala
cak davasının muhakemesinde 
müddei aleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine mebni ilanen teb 
ligat ifa olunduğu halde mahke
meye gelmediğinden hakkında 
gıyaben devamı muhakeme ile 
gıyap kararının ilanen tebliğine 
mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan yevmi muhakeme olan 
3 - 6 - 930 salı günü saat 13 te 
Edremit hukuk mahkemesinde 
hazar bulunınası ve aksi halde 
gıyabında devam olunacağı ve 
işbu gıyap kararına bir itirazı 

varsa tarihi tebliğten bilitibar 
5 gün zatfmda hakkı itirazı bu
lunduğu ilanen tebliğ ve gıyap 
kararının mahkeme diYanhane
sine talik kılındığı ilan olunur. 

Edremit f.sliye mahk.emesınde11: 

Edremidin cami vasat ma
hallesinden Yusuf hoca keri-

miitebakisi aydınlık ve sairedir. 
Evsaf ve müştemilatı 1 numa

rala haricen kargir pencereleri 
demir parmaklı muhtacı tamir 
hanede bir mutfak, biri merdi
ven altında diğeri büyük odun 
ve kömürlük i'd hala bir sofa 
birinde dolapları bulunan iki oda 
olup derununda Pandeli sakin
dir. 

İttisal ndeki 3 numaralı hane
de zemini mermer büyiik taşlık 
bir odunluk biri malhz ocaklı 
mutfakta diğeri tariki has üze 
rinde iki kuyu, aydmlık mahallin
de bir hala, büyük dolapları bu
lunan a~m:ı l;ir sofa bir kısmı 
dolaplı ve kapıları camlı el yıka
ma musluk mahalJini muMevi 
yecii oda, iki sofa, iki bala bir 
tarası havi şehnişehi el~ktrik ter· 
tibatlı haricen kargir demir par
m~dıklı olup madam kiracıdır. 

lştirasına talip olanlar ve da
ha ziyade malumat almak isti
v enler hisseye musip kıymeti mu
hammenenin yüzde onu nisbetin
de pey akçesini ve 926 - 7509 
dosya numarasile İstanbul dör· 
düncü icra memurluğuna müra
caat etmeleri ve 9-6-30 tarihin
de saat kadar ihalei kat'iyesi 
yapılacağı ilan olunur. (275-7) 

Uz1111 Öf'rii malıfr ı nıfetı: 

Erdek kasabasında Küplük höylü 
Musa oğlu İbrahim ağaya: 
Karınız Gü)süm Hanım tara

fından aleyhinize ikame olunan 
boşanma davasında sabık ika
metgı~ mızı terk eylemiş oldu
ğunuzdan ve halen ikametgahı

nızın meçhuliyetine mebni ilanen 
tebligat icrasma kardr verilmiş 
olduğundan berayı muhakeme 
4 - 6 - 930 çarşamba günü saat 
14 te Uzunköprü mahkemesi hu
kuk kısmında hazır bulunmanız 

veya kanuni bir mümessil gön
dermeniz aksi takdirde gıyaben 
muamele yapılacağı ilin ve teb
liğ olunur. 

mesi Ayişe H. tarafından zevci -----·---------
Hasan oğlu Tabir aleyhine ika-
me olunan boşanma davasının 
mahkemesinde müddei aleyhin 
agayyüple halen ikametgahı mec
hul bulunduğunun tahakkuku ha-

Edremit asliye malıkemesinden: 

Edremidin aşağı çarşısında 
bakkal Ahmet 8. ve~Hi Hayri 
B. tarafından Edremidin çıra 
paıannda fınncı iken tegayyüple 

halen ikametgahı mecbul buJunan 
Yusuf aleyhine ikame olunan 
alacak davasının muhakemesinde 
müddeialeyhe ilanen tebliğatı 

Eyüp icrasından: Bir borcun 
temini istifası için ihtiyaten ha
cze alman Alibey köyünde ve 
civarında Taş köprü Turşucu 

derede bağçevan Hüseyinağa

nın bağçesinde on beş bin fa
sulya sırıkları mahallinde me
muru huzurunda 14-mayıs-930 
tarihinde çarşamba günü saat 
11 de satılacağından talip olan
ların mahaıli mezkiırda hazır 
bulunmaları ilan olunur. (276-6) 

lstanbul icra rıJ asetinden: 
İs tan bul da Tahmis sokağında 

kuru kahveci hamnda 17 numa
rada mukim İslam zade hafız 
Mehmet mahdumları Ahmet 
İhsan ve İsmail Hakkı ve Mah
mut Mükerrem unvanlı kantariye 
koHektif şirketinin konkordato 
talcbile vuku bulan müracaatı 

üzeri ne icra kılınan tetkikat 
neticesinde konkordato talebinin 
nazarı itibara alınmasına ve icra 
ve if'as kanununun 278ve279 uncu 
maddeleri mucibince ile i aymühlet 
verilmesine ve İstanbulda Büyük Kı 
nacıyan hanında avukat İsmail Şev-

ket beyin komiser taymi~e ve işbu 
mühletin ilanile beraber İcra ve tapu 

sicil memurluklarına bildirilmesine 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. 

Uskii ar as/Jy,"! dairesi rt·ı's!iğ.11dcn: 

2 inci sınıf ihtiyat zabitlerinden 
zabit vekıli, mülazım, birinci mü
lazım rütbesinde bulunanlardan 
hesap memurluğuna talip olan
ların şeraiti anlamak üzere he
men askerlik şubelerine müra
caatları. 

Stdla11alımet sallı malıkcmcsi i7inc! 
lıukuk mahke.mesındcn: 

Sava veledi Yorgi hacı Vasi
Jin şayicm -uhdei tasarrufunda 
bulunup b·lmüzayede furuhhi su
reti)e şuyuun izalesine karar 
verilen Bakırköyünde Y enima
halledc 23 atik 46 cedit numa-

ra ile mürakkam kirgir_ albnda 
fırın v"e üstünde odalan muhte
vi iki kattan ibaret ve elyevm 
mestur ve iki tarafı ·sokak ve 
üzerinde üç oda bir abdesane 
altında hamurhane ve daha al-
tında bodrumu havi gerekse fı
rın ve gerekse binanın dahili 
tamire muhtaç kuyu ve bozuk 
tulumbası ve elektrik tesisatı 
ve yananda ahırı muhtevi ve de

mirbaş eşyadan iri ve y2nında 
sokakta ayrıca ahır kapısı bulu
nan bir bap fırının birinci art
tırmada kıymeti mubammeneyi 
bulmamasına mebni kırk glin 

müddetle ikinci artbrmaya karar 
verilmiş ve 24 haziran 930 tari
hine müsadif salı günü saat 13 
te alelüsul ihalesi icra kılınaca-

ğından talip olanlann kıymeti 

muhammenesi olan 3500 lira ü
zerinden yüzde on nisbetinde 
pey akçesini müstashiben Sul
tanaFımet sulh mahkemesi ikinci 
hukuk dairesine 929-8065 nu
mara ile müracaat etmeleri ilin 

sebile ilanen tebligat ifasına 

mahkemece karar verilmiş oldu
ğundan muhakeme günü olan 
31-5-930 cumartesi günü saat 13te 
Edremit hukuk mahkemesinde 
hazır l ulunması ve aksi halde 
hakkında gıyaben devamı mu
hakeme olunacağı ve davetiy
yesile müddeinin istida ve ilam 
suretlerinin mahkeme divanba
nesıne talik kılındığı ılanen 

kanuniye ifa olunduğu halde olunur. 

mahkemeye ge1memiş olduğundan •--p•,.•0•,,.•e•s•ö11r~D~o~k•t•0
1•r••-ı 

tebliğ olunur. 1 
i::.tanbul , ör.d·ncii. icra dairesindin:° 1 
Mimar Ziya Beyin Pandeli ve-

1 
let Yani zimmetinde alacağı olan ı 
mebaliğin temini :ıımmmda mah- ı 
cuz Büyükderede Kilise sokağında 
1,3 numaralı kayden arsa elyevm 
bir sakaf altında altı bin beş yüz 
:lli dört lira kıymeti muhamme-

hakkında gıyaben devamı muha- (VI. L U tfi 
keme ile ilanen gıyap kararınm Giılhane ı·e Ccrrahpaşa hastaneleri 

tebligw ine karar verilmiş olduğun- 1 l\lara7.ı cşerih ıııualllmi 1 
Dahili 'H intani haılalarınt Cuma " Pauır-

dan muhakeme günü olan 14/6/930 daıı mada ber ırün ikiden ·-· Dı .. a,.olu 1 
Cumartesi günü saat 13 de ! Şekerci Sokak N. 7cle kT~~fo~is~~{i6 
Edremit hukuk mahkemesinde ili•••-•••••••••••-= 
hazır bulunması ve aksi halde « SAHİBiNİN SESİ» 
hakk1Dda gıyaben devamı muha- Gramofonlarının tenzilatlı yaz tarifc-
keme olunacağı ve işbu gıyap sinden istifade ediniz. 

kararına karşı bir itirazı varsa 
tarihi tebliğden itibaren hakkı 
itirazı bulunduğu ve gıyap 
kararı da mahkeme divanhanesine 
talik olunuduğu ilan olunur. 

VA.KIT a 
Abone olunuz. 

"-----------Em ............ ,,, 

rrRAlVIV AY ŞİR(E'l~i 
ıSTANBUL rRAMVAV IRKETI EVKA·1 rARlrESI 

J 930 ~ ne~ı Mayı•ın J 2 ıı ı· ı gününden itharen 
fLA~I AHİRE KADAR .\Tl1TEBERDIR 

50-1 
'J< Hutııı 

Bıritrı 
Hareı<e•. fasıla Harektt ~l 

~ışlideı ·Tünele 6 0) 24,i2 

fünelden · Şişliye 3,6,9 ô,2f> 24. 8 

Kurtuluştan - Tünele 23,00 23,30 
30 24.~ r11· ıddeıı - Kurtuluşa 23,30 

Harbiyeden - Fatihe 6,09 1,ıa 
5,10 J,\0 fatihten- Harbiyeye 6,08 

ıo Sışl • füneı 

12 Harbfye- fatH 

Maçka ıan-Tünele 15.30 7,35 ~3~ 
Tünelden·Maçkıva 7,58 24. 

. 
QJ 14 Maçta-Tünel 

ı S f a1<sım-Sırkeı.. ı 

ıo Maçka·Bevazıt 

18 Tusım-faıi 

19 K urtu ıu.,-Beyazıt 

ıı Rehek -fminorıü 

23 Ortııkfi)•-.o\k~aray 

.i4 Re~kta~·Farth -

1 aksım erı-Sırkeciye s.oo 
Sırkedden - Taksime 

5, 10 
7,01 

ı\\aç ı. adan-Beyazıta 7,09 6,20 

Beyazıttaı -Maçkaya 16 6,25 
Taksımdeıı-f ati he 

15 
7,35 

f atitıterı - Taksjme 8,21 
Kurtul uştan-Bcyazıta ô, 13 6,15 

Beyazıttan-K urtuluşa 17 7,05 

Bcşıktaştan -Bebeğe 5,31 
Bcşiktaştarı-Eminönüne 5,40 
Bebekten-Eminörıune 7, 15 6,00 
Eminoııünderı- Bebe~~ '..!2 6,00 
Emı önünden-8.Tqa 

OrtaKoydeıı-Aksaraya 
10 20 5,45 

Aksaravdarı-Ortaköye ' 5,54 

Beşiklaşta ı-fatihe 
fatihten- Beşiktaşa 

9 ıs 6,oo 
, 0,46 

21,~ 
2 ı,rJJ 
23,d 
2~ 

1 3' Topk>p•-Shrn• 

Aksaraydan-Topkapıya 6 10 5,13 
Topkapıda.n-Sirkecive • 5,34 22, 

SirKt>ciden-Topı<apıya 13,20 6,10 23.~ 
Topkapıdan-A1<saraya - 24,11" 

83 Veditııle·Strkecl 

Aksaraydan-Vedikuleye 6 10 5,10 
Yedi"ul e<len-Sır k~cıye ' 5,33 

Sırkeciderı-Ye:lı~uteye 13 20 6.13 
Yedikuleden-Ak~araya ' -

37 F.dltn~kapı·Slrktcl 
Aksaraydan-Edirnekapıva 711 5,20 

Edirnekapıôan-Sırke.;ıye • 5,50 
------t.;:irı<eciden-Edirnekapıyal5 14 6,2a 

Edirnekapıdan-Aksaraya -

Şehremaneti İla_nat• 
Bakırköy dakei Belediyesi müdüriyetinden: BakırkiS 

iskele civanndaki deniz hamamı mahalli bir ili üc sene 
ve aleni müzayede ile kiraya verilecektir. Talip olanların ş 
görmek üzere her gOn daire muhasebeciliğine ve ihale 
olan 31 Mayıs 930 Cumartesi gilntı de saat 14 te pey ak 
birlikte daire enclmenine müracaatlan ilan olunur. 

Şehremanetiaden: Otobüslerde dolma listikli tekerlek ku 
memnudur. Zabıtai belediye talimatnamesinin 174 üncü ma 
tezyil ve tarihi illndan itibaren bir ay mühlet verilen 
emanet karanna ıttıla basıl edilmek üzere keyfiyet iüuı 

Şebremanetinden: Zabıtai belediye talimatnamesİDİJI ...;1 

ahşap olan dükkinlann muıamba ile tefritine dair olan 'T 
maddesine atideki fıkranın tezyili encilmeni emanetin 
ralı ve 29-4-930 tarihli karan iktizasındandır. All 
mal6mu olmak tızere ilAn olunur. 

Aralıklar kalafatlanmak veya macunlanmak ıartile yİ 
ve yahut bu misill6 gayri kabili nufuz maddeler ile dl 
ıetredilebUir. 

~----------~~-----------------------: 
Beyazıt dairesinden: Mimar Kemalettin mahall~ 

caddesinde 46-48 No. emanet malı dükkin ve haneoil' 
hedim ve nakil masrafı alıcıya ait olmak üzere pazar~9 
satılacaktır. Almak iatiyenlerin ihale günll olan 13·:r 
jlÜDli saat on d6rtte diire encümeninde hazır bulunmalar• ılJI! 

~!I~ ~ ~!c_~} ~n~ tci \lı \ OH~~ v~fi~~.,j 
ve ıkır.cı derece ıpotekele 1 userı~. 
Para verilir. Emlak alı- l j Türbe, eıkı Hil~ 

No. 1 O Telefon· "..-'•• 
: nır ve satılır. .~~~~~~?-~ 

1 

Galata Ada han ikinci kat No 16, 18 
tefefon: .Beyoğlu 3831 



~~- bin \on maden l<ömürli kapalı zarfla mUnakisaya l<onmuştu. 
l t unakasa 26-5-930 pazartesi günü saat 16 Ha Ankarada Dev
e denıiryolları idaresinae yapılacaktır. 
t Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat 

~~iıı~t~annı ayni günde saat 15,30a kadar münakasa komisyonu 
ı>lığıne vermeleri lazımdır. 

d, ~ipler münakasa şartnamelerini 20 lira mu~abilind'- Ankara
ted . ubasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veı:nesinden 

arık edebilirler. 

~'.yllz ton rezidU yağı k:pal:l<zar:. münakasaya konmuştur. 
1:) .unakasa 19 mayıs pazartesi ğiinil saat 13 te ~nkara 
tnııryoUarı idaresinde yapılacaktır. 

k t Münakasaya .~ı • ... ak edeceklerin te~lif mekluplarmı ve muva'k
ti~li .. ~erninatlarmı ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa kaf n~ vermeleri lazımdır. 
!\d alıpler miinakasa ş'artnamelerini beş lira mukabilinde ~nka
ltd a,. Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haytlarpaşa ve:r:nesınClen 

arık edebilirler. 

lf lf • 

\t~ğeler markalı çelik ve kaynak mnlzemeıi kapalı zarfla mü· 
~ •ası 23 haziran 930 pazartesi günü saat 15 te Ankarai:1a Dev-

P:rniryotlıirı idaresinde yapılacaktır. . 
' §tır~k edeceklerin teklif mektupl~.rım ve muva~kat temınatla
\i aynı günde saat 14,30 a kadar munakasa komısyonuna verme· 

lazımdır. 
~l alipler münakasa şartnamelerini Üç lira mukabilinde :Aokara<ia, 
'ta· Ye ve muhasebe işleri dairesinden, fslanbulda Hayüarpaşa vez· 

1tıden tedarik edebilirler. 
• • lf-

zarfla münal<asası 23 haziran 1930 
Ankarada Deviet Demiryolları i(fa-

11 -

~ HflÖIK~f iSKflfsi ~l[ i DfKt 

lokanta üazino ue il ·o s 
Salonumuz lstanbulun en mütena havadnr ve cazip 

mahallinde olup me&üşat itibarile de jstanbul \re Beyoğlu 
salonlarının fevkindedir. Müzik meşhur Hüseyin Kavmof 
B. riyasetinde fevkalade bir surette programlarına devam 
etmektedir, 
Bayramda: Salon dört gün bayramda 1 den r24 de 

kadar açıktır. O günlere mahsus ve müşterilerimizi bir 
kat daha memnun etmek için aslan zengin olan program
larımıza muhteşem Varyete, Dans, muıik v. s. eğlenceler 
ilave edilmiıtir. fiıatlarımız son derece ucuz ve 
ehvendir. 

Muhterem müşterilerimizden gördüğüm rağbete teşek
kilrler eder ve her zeman teşriflerine intizar ederim· 

Beton arme köprü münakasası 
Nafıa vekaletinden: 
Malatya-Elbiı yolunda f urat nehri üzerinde yapılacak beton· 

arme köprünün inşaatı 15-4-930 tarihinden itibaren iki ay müd
detle münakasaya konulmu~tur. 

1 - ~ünakasaya ancak betonarme köprüler inşaatiyle iştiğal 
e<1en ve şimdiye kadar en az (60) metro açıklığında betonarme 
demir yol köpriisü veya (80) metro açıklığinda keza Betonarme 
şose köprüsü yapmış olan veyahut bu derece mühim bir köprü 
yapmak için lbıın gelen teşkılatı haiz olduğunu şimdiye kadar 
hüsnü suretle yapmış olc1uğu büyük inşaatı nafıaya ait göstereceği 
vesikalarla isbat eden büyük inşaat müesseseleri ıştirak edebılırler. 

2 - Eh iyeti fenniye vesikası alabiİmek için şartnamede ya:ıılı 
vasaik ve evrakın münakasa gününden laakal bir hafta cvel mü· 

"' ı·~ r n ""t o l r <ııı 

:•Ö••ceeoTarlfe••• • • 
: ı Def-al ı'k 1;t ru 30 ! 
: l " " 50 : 
: d • .. 65 : 
: 4 ~ .. !Z5 : • • ~h ~ .7 
: l flJ."eÇ rfe~ma:.•H:- : 
• cava kadtJT < c:::am • • ioo •• • 1 o def(J) i an edıl-
• k - • : me uzere mahla : 
: Abone1t"r ınizin hC'r ü,. ıı}lığı içi : 
! bir d<'fası meccnnen ! 
• • .. 4 •ııtırı ~eçcn llAnl:ırın fazl.ı catırı "' 
! için 5 er kuru~ 7. nıo ırı ır. ! 
•~•••••c••~•••~•~o••e• •• : 
Kiralık Satı tık 

Tebdili hava için - ç enırelkö· 
vundc Kulelide 4 odalı mutptık, b:ıhçe 
\e 'terk ~ su) unu h.nı k -;L k b r ,alı 
'kiralıktır. (.örmek için l\u e ıJc b:ı , ı 

Dilbc te 14nnıma müracaatlan. 

Kiralık- Bm ı kad:ı 8 odalı mol il 
yalı hane ~izam ikınci Azal\an \Oku~u 
~o. 2 Ga1ata. Do,çe O t\t:ntbak, ~. fiz 
Zeki Be' c mul'ncaat. 

Satım 
Yazı makinesi Kullanılmış 

R'enııngron marknlı Turkçe, lngilizce 
kl:h )Cli. idarede ı I numara\•a müracatır.. 

İş aranıyor 
İdare amirliği - Tecrübekdr ve 

her ~nn teminatlı 1 tanbıılda idare anıir-
1iA'i meni\or, Merkez po-,. kutu. \'o. ıw 
Ferit Beye. 

~- ~uhtelif demirler kapalı 
t'ta~attesi günü saat 15,30 da 

tnde yapılacaktır. 
k,t ~ün~kasaya iştirak edeceklerin 
~a ternınatlarım ayni günde saat 
n~na vermeleri lazımdır. 

nakasa komisyonu riyasetine tevdii. 
teklif mektuplarını ve muvak- 3 - Münakasa şartnamelerinin Ankarada Nafıa vekaleti yollar 
15 e kadar münakasa komis- umum müdürlüğünden on lira mukabilinde alınabileceği ve şera.ti Hava parası yoktur - Jki dük

MuhteJit 

p,, 1. alipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde Ankarada 
'ltt. ıye. \>c muhasebe işleri dairesinden ve Istanbulda Haydarpaşa 
lııesınden tedarik edebilirler. 

öğrenmek isteyenlerin keza yollar umum müdürlüğüne ve lstanbul kAn bir lokanta lkirnlıktır. Galata topcular; 
ve Malatya nafıa başmühendislerine müracaat eylemeleri. tr:ım,ay caddesi Karakuş ilanı altında. 

4 - Münkasaya iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu- Matmazel An jel - Masa} , c 

niyle tartnameler tarifatı dahilinde hazırlıyacakları teklif mektup- enjeksh·on minchnssısı. Taksim Feridh e 
M .. ~ '11- lar.anı 15-6-930 tarıhine müsadif pazar günü saat 15 den evvel Fırın sokak No. IO 

19~ uhtelif ebatta 5550 kilo bakır borunun m\ınakasası ~3 haziran Nafıa vekaleti müsteşarlık makamına tevdi eylemeleri ilan olunur. -------------
'-'U • 14 30 d Meşhur Sünnetci - Fntihll Hııcı 

İdare pdartesı günü saat ' a :Ankara devlet demir yotları gg fif~~a~~~~~~f~1~~"D~~'1j ııu e\'in ta,nıdnıı ~elmiştir. Fauh tanare 
\sın e yapılacaktır. "-=~ı.-~~ı;~u ~~~~~~~~ı; ~~ t. •ı.; ~" 'W p•)anko 1timat şubesi ıttisJlinde. 

t)ııı şt~~ak edeceklerin teklif mektuplarım ve muvakkat teminatların rJ Q SM A N L 1 BANKA S 1 ~ 11 n ı j 
,.~~1e saat 14e kadar münakasa komisyonuna vermeleri lazımdır. ") ~ı il uuı .... ~ ........... ;;,, ............. tu.ll •• -~ıı--11••11:i .. li.l • .;;.ı .... ııı 

Muhas~h er_ tnünakasa şartnam~lerini üç lira mukabilinde Maliye ve ti Sermayesi: 10 000,(ı}(J() Jngiliz lirası o r A 
tedarik .d.~iı~~;., ~airesinden, lstanbulda Ha ydarpap veznesinden d 1 st u il \ın 1 <H't •il tel ı~ , - Tele 1 o il : i "ta il hu I 1 94' d f.frencl ~ .. .. :. hastnhklo n m r.toha "°' 

-tc * lf. ~ Beyoilu <laıreaı _ Tcleton BeyoAlu 1303 ~ Karaköy bôıek~ı Fırını lıra~ıında. 'o 34 
lOOoo l> • M Seneaat ve poliça mukabilinde muayyen ve vaddi veya. he· ~1l•ılllİlriilİlll•mmlİİliıırmm:mim:m::mE1 

Pa~art . uraJ kumasının kapalı zarfla münakasası 23-haıira -1930 lfM b J recile n 1 1 . k ~ .A.nkarada ı"şı· o~anlara 
esı gü ·· 16 d A k d D 

1 
. . . ~ sa ı car su .vans ar, po ıçıı ve ıs ·onıosu. ~ tt . 

)-Pılacaktır. nu saat a n ara a ev et demuyolları ıdaresınde • Türkiye cümhuriyetinin haşlıca .şehirlerine ve memal'.ki ecnc- .~ Anknradıı resmt dairelerdeki işleri· 
lftirak d . . · . ~ ~ biye senedat, çck,ıtıbbar mektupları ve telgr:ıl emırnıımelerıw,,s.< rıizi takip için (Nomık E<lıp B. Posta 

e eceklerm tekhf mekruplarını ve muvakkat temınatla- ~ irsah\tı \~ kurusu: ! 66. Ankara) adresıne bir 
\::.

1 gQnde snat 15,30 ta kadar münakasa komisyonuna vermeleri ~~r:-: ~m~ ta'i~~~~~~~Wl~f~~~~~lm. mektupla müracaat ediniz: doğruluk, 
l r. -~~ ~~~~(, ':$~~~~~ı,~~lJ!!!t.;. ~'=" sürat \C ucu7.luk göreceksiniz. 

t._d, ~~pl~r münakasa şart.nam.eleri.ni (_beş) lira mukabilinde Anka- u•• Sku••dar tramvay şı·rkefinden: --
~t~ .. ı~ıalıye ve muhasebe ışlerı ôaıresınden, İstanbulda Haydarpaıa ::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: 
"""tsınden teda.t.ı·k edebilı.rler. ı..~ K d J.lo! ı· 1 ı· rbahçc· ~:=.:. Cilt, saç, frengi bastalıklan :.=s. " a Ila~darpaşa-1<adır.oy; a ı .. üy-Kızıtmphık: Kıltoprak-Fener)olu; •eneqo ıı· .·.en·c· • 

k rl - mÜtnh SllSI •• 
Kadıköy- Moda; Kadıkö) · Gazhane tram\"ay hatlanna ait Motris ve rom~ı ·o er ve :: b g 

lf • • 

~~'Yseri lokomotif <i posuna 
tıak 

sair aletlerle malzemenin imal ve teslimi, hat inşaatile :Kadıkô) iındc hır depo ve U ~ K TOR is 
k 1 tU •• Ah t HA . .. muktazi makineler kapalı zarfla muha'~'·eıe merkezi inş:ı.an ve montajı kapalı zarfla munak"nsa):ı o~u mouL.dr. d k ia me am t § 

Taıipler şartnameleri ve plAn lan kırk lirn mukabilinde şirketın SKU :ır a i:1 :: V :: 
~ .. •saya konmuştur. 

be,,:nakasa 23 haziran 930 pazartesi ğOnli saat 16 ela ~nkarada 
f.t·~t demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

tt"'·Unakasaya iştirak edeceklerin teklif mekfuplannı ve muvakkat 

~lti~~~annı ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa komisyonu 
..,, gıne vermeleri lazımdır. 
'aı· ..,_lı ıpler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabÜinde Ankarada, 

"tttı. 'it. ve muhasebe işleri reisliğinden lslanbulda Hay<!arpaşa 
tsınden alabilirler. 

i1 .. 
t!tıttı ag~zarnızda mevcut ve idaremizde kullanılmayan muhtelif 

ltl1.t'tata Ve cins lamba şişeleri şimdiye kadar satılığa çıkarılıp 
n elit b 

ltlUsad· se epler altınôa satılamıyan eşya 13 :. 5 - 930 tarihine 

lil>l· . ıf aalı günü saat 14 te aleni müzayede ile ıatılacaktır. Ta
-.tın li 

m racaat etmeleri ilan olunur. 

ıo00 lf- • • 
93Q p ton yerli çimentonun kapalı zarfla miinakasası 2 haziran 

f~iıtd azartesi günü saat 15 te Ankara<!a devlet demiryolları ida-

~~'~lt,: :ap~lacakbr. tştirak edeceklerin teklif mekbıplannı ve mu

a~isyo cnıınatlarını mezktlr günde saat 14,30 ı:a kadar mUnaltasa 

~.tiıeıe ~una tevdi etmiş olmalan lizımtiıt. Talipler münakasa şart
t.tiaJiği~tli 5 lira nıukabilinde An\taraaa Maliye ve muhasebe itleri 

Utlcr, en ve İstanbulda Hayelarpaşa veznesin<!en teelaHk edebi-

merkezinde muhasebeden alabilirler. li Galata, oyvoda caddesi fE 

lj 111 ıı 1 ı ·~~ r• ıın ıı ;i Atina bankası yanında her gün g 
ııı~mıı :ı 1 1 l l~ır~ılll ~l ıı~ il J ~ ii üçten sonra. n 

- ::::::: :::: :: ::::: :: : : : :: : : : ::::: :::::::: :: ::: : ::: :: : ::::::: 

Tayyare Piyan kosa -~ ~ ı:...-ıiill!_G~ ..... e-n•ç-=ııı-11e-.k-te-pa.ıli~le ... rzııııe llilıılJQ 
8 inci tertip 4 üncü keşide imtihanlar yaklaşıyor .. Fran-

Bilyllk 

sızcanın ruhu olan gayri kı-

lı &.~ i 19ro0 yasi fiiheri öğrenmek için 
.tY• ay S . c,) Muallim Biti Efendini (gayri 

Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, İş, kıyasi fiiller rehberi) ni alınız; 
ık imtihanımzı kolaylıkla vermiş 1 

Ziraat ve Osmanlı bankaları müra1uplan ve ha 

huzurunda yapılır 

~ Büyük ikramiye 45,000 liradır. 

Gümrük muhafaza müdüriyeti bahri merakibi için 48 kalem 
malzemenin mubayaası 20 gün müddetle aleni münakasaya konul
muştur . Kanuni şeraiti baiı taliplerin müdüriyete müracaatla 
şartnamesine ittila husulünden sonra münakasa günü olan 13 mayıs 
930 salı glihli aat 14 l:e muhafaza müdüriyetinde müteşekkil 
komisyona müracaatları • 

olursunuz. Satış yeri: Ankara 
caddesi Muallimler kitapanesi 
Fiatı 50 posta para'sile 65 
kuruş. · 

\nefterdarlık ilanat-;-1 
A31vac1k n1al n1ü-

diirliiğii11den: 
Hazineye olan deyinlerindPn 

dolayı Ayvacık malmüdürlü
ğünce tahtı hacze alman 2160 
desti zeytin yağı mahallinde bil· 
müzayede satılacaktır. Talip 
olanların mahalli mal müdürlü-

' ğüne müracaatları. 



Cazetey9 roııderilecek mektaplann üzerine idare içime (idare) yarıya 
aJt ıe (Yazı ) lşaretl :tonulmılıdır. 

ıuıl•1Yaa •••'1ıp1- ıa.--· .,,...dl mu .. Mlcle..ıa rdıhı11laıa ı- ""'- ........... 
••Jlelmumclan •• llı..Jenn 11:Ea.r.nc.t.nc!aa ldere aıu'ul ddildlr. 

Maarif vekaletinden: 
inşa edilmekte olan İsmet Paşa Kız Enstitüsü elektirik tesisatı 

4 mayıs 1930 tarihinden itibaren on gün mliddetle ve pazarlık 
usulile münakasaya konulmuştur • 

Talipler şartname ve planları tedarik etmek üzere ehliyeti 
fenniye vesikalarile beraber her gün Maarif Vekaleti inşaat daire
sine müracaat edebilirler . 

İbaJe Maarif Vekaleti inşaat komisyonu tarafından icra edile
ceğinden münakasaya iştirak edecek olanlar ihale günü olan 14 
mayıs 930 çarşamba saat 15 te % 7 ,50 teminatı muvakkatelerile 
birlikte hazır bulunmalan ilan olunur . 

PERTEV 
KOLONYA 
SULARI 

~--------~-------------------------------------------------

Kocaeli vilayeti daimi encü-
meninden: 

140104 lira 42 kuru' bedeli keşifli Karamürsel Yalova yolu 

inşaab olbaptaki şartnamesi mucibince 25 mayıs çarşamba günü 

saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
vazedildiğinden talip olanlarm yüzd& yedi buçuk nisbetinde temınat 

mektubile ehliyet vesikalarını teklif mektuplarile birlikte mezkur 
tarihe kadar Kocaeli vilayetine tevdi etmeleri ve tafsilat almak ve 

şartnamesini görmek isteyenle• in Kocaeli baş mühendisliğine 

müracaatları. 

,~Bayramı Yalovada gt>çirinizl..""' 
. Zümrüt Yalova 

Kaplıcaları 
En kısa bir zamanda ağrılarından ve yorgunluklarından 

kurtularak, bayramı zevk ve neş'e ile geçirmek istiyenlere 
tavsiye edilecek yegane yerdir. 

Dağ ıklimi, orman gezintileri, 
şifalı banyolar, sıhhi tesisat 

Mükemmel servis : 
Fiyatlar : Odalar bir geceliği 1 - 6 lira 
Banyo: 50, 75, 100 kuruş 
Yemek : Sabah, öğle, akşam dahil 225 - 500 kurut 
Her türlü tafsilat almak ve odaları tutmak için Seyrisefain 

Umumi müdürlük kalemine müracaat . 
Telefon : Beyoğlu 17 45 

İstanbul Tramvay Şirketi 

l LAN 

Beheri 50 kunış kıymetinde bulunan ve « Bono karneleri » 

denilen abonman karnelerinin 1 haziran 1930 tarihinden itibaren 

muteber olmıyacağı ahaliye ilin olunur. Bu karneler 31 may s tari· 

hine kadar arabalarda bermutad kabul olunacaktır. 
Ellerinde bu karnelerden mevcut bulunup ta muayyen olan 

mezkfır tarihe kadar bunları sarfedemiyenlerin 31 mayıs 1930 

tarihine kadar Tünel meydanında Metro hanında şirketin rnerkez 

veznesine müracaatla bu karnelerin bedellerini istirdat etmeleri 

icap eder. " 
Bu müddetin mürurundan sonra abonman biletlerininin hiçbiri 

muteber olmıyacak ve kabul edilmiyecektir. 

Ticarette muvaffakiyet yal· 
nız iş bilrniye değil, mües

sese yerinin 

MERKEZ 
bulunmasına dı:1. bağlıdır. 

oRunn en unnı 
TEKMİL 
veya.: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .. 

ANKARA CADDESİN
DE V AKIT YURDUNA 
l\'IÜRACAAT EDİNİZ. 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine 

Kc;rşı en müessir deva Servoin hap· 

landır. Deposu: lstanbulda Sirkecide Ali 

Rıza merkez eczanesidir. Taşraya 150 

kuruşa posta ile gönderilir. lzmirde Ir

gat pazanndaki, T rabzonda Yeni Ferah 

Eczanelerinde bulunur. 

Doktor 
• 
Ihsan Şükrü 

Sinir haıtalı klan mütehaaıası 

Cuma ve pazardan maada 2 den 6 ya 
kadar Tcpcbaşı 73. Tel. Beyoğlu 

862, Kadıköy 49 

............ V " K 1 T -·-.. ····~ -········· ,., ----·····ıe 

Abone şartları: U 
Memlekette ecnebiye Q 

1 ay~ Kuruş 150 !i 
~~::::::a:::ma:.ınnnma:ınıı:rnnmmmm::ı;t 3 400 aor ~ !: 
•· ~ .. Satıhk kelepir ve gayet lüks " " :c 

lstanbul 26 nisan 1930 

MÜDÜRİYET 

i! SELANiK BANKASI !! 6 .. .. 1so ı4so i= 
:: ı :: Tenezzu·· h moto··ru·· 1

1
·1= 12 

.. .. 
14

0o 
2100 

H: ss ı 888 • t- tesıs ettılmi~tir ü : J 
iisERMA YESl 30,000,000 fRA.NKfi Hasan ecza deposuna müracaat. p V AKIT ı 5 kuruştan fazlaya 1: 
ii Merke~i umumi. İıtanbul § ---- - --------------------- - İ almamak, kendi evinize kadar ii 
i!Tü rkiye şubeleriH s t 1 k a b getirtmek istiyorsanız ij 
u Galat~ lstanbu~ lzmlr, Samsu~ u a 11 ra ası Abone olunuz? ıi 
!i Adana, mersin. . ;; ı la d ı·:: 

b 1 H o an ra on amacana su nakl- D h k 1 d" U Yunanstan şu e erı ~ · a a ucuz ve o ay e ın- ı: 
j Selftnik, Atina, Kavala ~ edebilecek sağlam iki adet miş, gazetemizin abonelerine ij 

1 
Her türlü banka muamelatı H araba atlarile birlikte acele satın olan hediyelerini de kazan- !E 

itibar mektupları., her ~evi akç f~ ahnacaktır. Göztepede Nadir ağa H mış olursunuz! ~ 
r üzerinden hesabatı canye, çek :: sokağında 8 numaralı köşkte !:m::::m::::::::um::::::::::::::::::::::::::::::::• 
·.·i muamelltı . ii ••• u Necati beye müracaat Elann• wwmıaı ==~ 

Mes'ul müdür : Refik Ahmet 

~==========~~~==~~========~ r = SAVISI HE~ VER.DE 6 KUR.Uş == 
MATBAA VE İDAREHANE: 

fSTANRUT.., Babıali, Ankara caddesinde •vAKIT YURDU. 

T .. 1 . l970 ( ll:'ARE f~LERI ) 1971 ( YAZI i~LERI) TelaTaf: VAKiT. post• lre._.~ 
~ 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytaJ11 

idaresinden : 
l~' 1 - Hacı Alın1e l ve İsma ı l ağa l.ı rın i~t i !uaz eyle 1

11 
leri mebalifr mukal> i l i ııde idaremiz ulıdt>siııde ~efiıe ,, r 
ınefruğ bulunan Eyiipte Defıer<lar ralımut efendı P~O 
lıaJlesi.~ıdc. Çfüıılek~i lcr s.okağmda 31,33 numaralı ve ı:,. 
arşın uzerınde ayın taks ı matı havi 3 otla, 1 sof,ı, 1111

, · 

fak, 2 hahL 1 aralık, 1 tuluuıhah 2 i ap ah~ap e" J 

arş ı n da lmhçeleri vardır. 792,50 lira kıymeti nıo~' 
meııelidir. 

2 - Mehmet Meki efendi ile Nesime hanımın, 
kapıda, ~lolla· Aşki mahallesinde cıkmaz Hamam ! 

~ 

ğ111da 2 numaralı ,.c 114 arşın iiz(lriude 3 oda, 1 
1 ıı ı utfak, 1 kuyu, ı hala ile 20 7 arşın bahçesinde ~ 
çeşme suyunu havi bodrum k:lrgir, üstü ahşap, ~ 
lira kıymeti uıulıammeııeli hı r ev, _,J 

3 -.- Hiisrıü efendi ile Sakine hanımın, Kasım~d 

Kadı Mehmet efendi mahallPsinde Badulla sokağın~" 
numaralı ve 114 arşm üzerinde 2 lam ve 2 de nata11 

oJa ile 1 sofü, 1 ıwtamam muıf:1k, ı halayı havi d8J' 

knpıh,lıölıu· leri k:irg. r, sıva,döşeme ve kap"ı~ m.lları ff 
san b=r kısm1111 havi nezaretli, 16 :lr~ın da aralığı ,l 
cut 830 liı a kıyn ~ cti mu hanıttı~n~li na temam bir ~·fı / 

4 - Ahmet Hamdi efendinin Kasımpaşada N•I 
llasnn efcıadı ınahalles i nde Kulaksız, nam .!ığer j.J 
efenc.J ı ca ı ldtısi11de 4 ,, 42, 44, 46, 48 numaralı v• 
arşıu ~~zeı:ıııde l>ir ~·atı ~ ltmüa biri 3 oda, 1 sofa, ~ ~ 
fak, dıgeı·ı 2 oda, 1 mutfak ve ınııattal bir l\uyu ılf 
rer aralığı bulunan iki evle 1200 arşın ayrıca yarıla 
arsa. 

5 - Emine Samiha hanımın, Çemberlit·•ş .Ad~ 
p şa mahallesiııd e ~1edrese soka~mda 1 ~ nmnar111~ 
70 arşın üzcl'inde üstiinde 2 od~, ı sofa lmhınan 1 f 
ve ı bodnınıhı kurgir ve putrelli bir dükkanın 

hissr.si. r 
Yuk ; rıda borçluları ve mevkileri yazılan arsa ~'J 

11alar rnüza\'ede le satılığ.ı c ; karılmı~tır. Talip ol;rı 
ve faza nu;hJmat almak is l İ):euler her gün saaı !-~ 
kadar Adliye l>iııası dalı ; f i u<le l~tanbul Emvali tir 
idares· ııe mü• acaat ets nler. r 27 5 - 2] __,,). 

lsta.nbul Ziraat Bal 
kasından: 

Yalnız önümüzdeki h 
için yırtık paraların d~ 
badelesi 13- 5- 930 e; 
günü yerine 14 - 5 - 9:J 
çarşamba günü icra 
lunacaktır. -/. 
Gayrı ınlihaclillcr takdiri kıyrrıel 

Konıisyonu reisi ~ 
Milli emlak müdürü Beyfendinin burada bulunarağı 13 ~} 

18 mayısa kadar beş gün zarfında Gayri mübadi~ler u~,dilJ' 
iştigal edeceklerinden görüşmek arzu eden gayrı ıııO , 
vesaiki tasarrufiyyelerini müstashiben bizzat veya bilvekil

0 

kıymet komisyonuna müracaat etmeleri. 


