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Y Unan hariciye encümeninde Iktısat raporu 
lfükUmete, mes'uliyeti al- Vekiller heyetinde 
llıası şartile izin verildi tetkike başlan~• 

Ay sonunda da 930 but-
l ekliflerimizin mahiyeti neymiş ? çesi müzakere olunacak 

lia~tirıa, 13 (Anek) - Dün mec-
1111 .ıneb'usanda hariciye encü· 
fa~nı ., toplanmış ve Türk tekli
haltk ı.e Yunan noktai nazarı 
J.1·b 1nda Hariciye nazırı M. 
h 1 

alakopulosun verdiği iza
t:tı .dinlemiştir. Bu izahattan son
tak 81Yasi fırkalar reisleri söz ala
~td· ınütalealarım beyan etmiş-

ır. 

~ tncüı:ncnin verdiği karar hak
lb ll~a ketumiyet muhafaza edıl
td e beraber içtimaa iştirak 
Ctknl~rin Türkiye ile aktedile
·~ • 

81Yasi ve iktısadi iti ıaflann 
tij tıı zamanda imzalanması şar-

hUkfımeti de encümenin bu ka
rarına tevfikan emlak, konso
losluk, ticaret ve konsoloıluk 
mukavelelerinin ayni zaman~a 
imzalanmasını talep edecektır. 
Türkiye tarafmdan teklif edilen 
tadilat şunlardır : 

1 - Mübadillerin eşhas ve 
iki hükumetten olan alacaklan-
nın tarzı tasfiyesi hakkında mü· 
tehassıslar projesinde mevcut 
fiçüncü maddenin tayyı. 

2 - lstanbulda sahibi hak 
Yunan tebaasının muhtelif sı
nıflara tefrik edilmemesi ve ta
biiyet hakkındaki ibtilaflann bi
taraf mübadele azası tarafından 
halıi. 

Ankara, 13 ( Vakıt) - İktısat 
'fckalctince yazılan iktısadi 
vziyetimize dair rapora müsteni
den hükumet iktısadi projesini 
tamamen hazırlamıştır. Progra
mın bugün İcra vekilleri heye
tinde müzakeresine başlanmıı
br. Bu hafta yetiştirilmediği 
takdirde gelecek hafta içinde 
program Meclise verilecektir. 
Ay sonunda masraf bütçemiz 
bütçe encümenine iade edilecek 
ve derhal müzakeresine baıla
nacaktır. 

lsmetpaşa nahiyesi 
Ankara, 13 ( Vakıt ) - Eski

ıehirin İsmetpaşa köyü nahiyeye 
kalbedilmiştir. 

• 

Pullar kalkacak mı? 
Mektupları damgalıyacak bir 

makine teklif edildi 

Mektupları damgalama maklne$f 
Haber aldığımıza göre milteıebbis bir grup tarafından 1-b hukucnete kendi mes'uliyeti 

dik~ın~a serbestii hareket ver-
~ haber alınmıştır. Yunan 

lVi. Yoşida 
3 - Garbi Trakyadaki Türk 

emlaki meselesinin halline muh
telit milbadele komisyonunun 
müdahalesi. 

Istanbul muhteliti 
jdare edilen bir heyet posta 
müdüriyetine müracaat ederek 
beynelmilel postalann kurulduğu 

Veni Japon sefiri 
dün ehtJmize 

\· geldı 
~kında Ankaray gidece~ 

)ftlli 
Jo/Jo 

Jıtp rı ~ef/rl M. Yoşida rıhtımda 
~. 'y 

0~Yanın yeni Türkiye sefiri 
ti • Ofıda d" İ ~11:e un talyadan ıeh-

1 ~. "ielı:ni~tir. 8 (o 'd ~"içre fı a evvelce Japonyanın 
tanb 1 Sefiri idi. Yeni sefir 

'o \1 da b' k 
~ ~r, A. ır aç glln kaldıktan 
,. e,ııic(jtnhnkaraya gidecek ve 
ltıj ur Hz .. 
~ takd· · ne ıtimatname-
~ ay ıı:n ettikten sonra iki 
tit~ek ~~zuniyetle Japonyaya 
~ti. k Çın tak h · · "Ce f " rar fe rımıze 1 ır. 

ya '~arıbuıa ilk 
~ 4•det. ceıı defa gelen M. 
~~daki i t'~pları, şehrimiz hak
ı.'.ç bir n 1

• aları sualine: Henüz 
~'ttt b· Yerı aör d' 'tt ır ş 6 me un, bunun 
b .. iltıb\ıl ey söyliyemem, Fakat 
'Gtii Uzakt 

•· 11rnektcd· an gayet cazip 
~ ''1. y . ır, derni~tir. 
~i •. 0ııda p 

--ılir. erapalas oteline 

Yunan hükümeti alakadar ıu
belerin verdikleri raddorlara mll.s
teniden bu teklifleri reddetmiye 
mütemayildir. Yunan hükfımeti 
en belli başlı sebebi ret olarak 
bu-tadillerin projenin mDtebaa
sıslar tarafından tanzim ve .ka
bulünden sonra dermeyan edil
mesini ileri sürecektir. Maama
fıh Yunanistanın bu reddi vuku 
bulursa sırf şekle ait olacaktır. 
Mübadil emlakin tasfiyesine ge
lince, Yunanistamn bu tasfiyenin 
ne kadar müddet zarfında ya
pılacağının bitaraflardan sorul-

.Dün Üçüncü talim maçını yaptı 
gilndenberi devam eden, mek-

. tuplara pul yapıştırma usulünün 
kaldınlması için icat edilen oto-

masını teklif etme.si muhtemel
dir. Maanıafih bitaraflann vere
cekleri cevabın matluba muvafık 
olmıyacağı ve işi sUrllncemede 
bırakacağı cihetle iki taraf için 
de en muvafık çarei hal iki ta
rafın biribirinden mlltalebede 
bulumaksızın mübadil emlikin 
mütekabilen takas ve mahsubu 
olacaktır. 

[: Alt tarafı 5 inci savıfamızda 

Fikir hayatımızın en 
mühim meselesi 

Ne okuyacağız 
Mekteplerde yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek yetişen 

genç nesil, birkaç sene sonra mektep kitaplan haricinde okuya· 
cak tek bir eser bulamıyacak. Vücude getirilmesi elzem olan 
milli kütüpanemizde hangi eıerler bulunmalı? 
Arap harflerile basılmış kitaplardan Türk harflerine çevrilip ye

niden basılmak icap eden eserler var mıdır? 
Nihayet garp dillerinden lisanımıza çevrilmesi lüzumlu olan eser

ler hangileridir? 
( 

Esaslı bir mem1eket meselesi olan mevzu üzerinde mütefekkir
lerimizi, ilim ve san'at adamlarımızı, düşünmiye davet ettik; ken
dilerile görüştük; bize dikkate şayan ıeyler söylediler. Bu çok 
mühim anket fikir hayatımızın belli başlı bir ihtiyac::ına cevap 
verecektir. 

Bir iki güne kadar 
Yeni anketimizi V AKIT sütunlarında okuyacaksınız. 

' . ·...... ' . • • ..., ;. . • • V' :·ı 1 •• • • ~-~ 

Futbol heyeti tarafından kat'i 
Ye son ıekli henüz Yerilemiyen 
lstanbul futbol muhtelit takıoıı 
dlln Taksim stadyomunda 
3 llncD ekzerersiz maçını yap
mışbr. 

Muhtelit takım hu maçında 
İstanbul Spor takımile kartılaş
mıştır. Oyun ümit edilen ve 
istenilen kuvvette cereyan etme
mekle beraber muhtelit takım 
1. Spor 2 gole karşı 6 golle 
yenmiştir. .. 

Haber aldığımıza gore takıma 
bugün kat'i şekli verilecek ve 
yarın da idmanlarla uğraşılacaktır. 

I-J.iiseyin Ragıp B. 
Moskova, 13 (A.A) - Türkiye 

sefiri Hüseyin Ragip Bey Mos
kovaya avdet etmış ve Hariciye 
komiserliği mümessillerile Türki
ye sefareti memurları tarafından 
karşılanmıştır. 

.Nlaraş sıhhiye mü
dürliiğii 

matik bir makineyi arz ve bu 
usulün ilk olarak Türk postala
rında tatbik edilmesi şerefi için 
bütün tesbilatı göstereceklerini 
vadetmiştir. 

Posta idaresi bu müracaatı 
nazarı dikkate alarak müteşeb
bislerden izahat almış ve dün 
bir heyet huzurunda ilk tecrü
beleri yapılmış ve müdüriyeti 
uoıumiyeye malumat verilmiştir. 

Dün bu hususta kendis ile 
görllşen bir muharririmize sala
hiyettar bir zat alet ve faideleri 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

- Metuplara pul yapıştırma 
adetini kaldırmak için icat edilen 
bu alet küçük ve otomatik bir 
oıakineden ibarettir. Makine ta
aoımllm ettiği takdirde memur 
adedinden % 60 tasarruf edilerek 
her merkeze bir iki tane bu 
aletlerden konacak ve halk 
elindeki mektubu makinenin 
altındaki hususi bir yere bıra
kacaktır. 

Cihaz ayni zamanda mektubu 
tartmak ve ücretini tayin etmek 
için de hususi vesaitle mücehhez 
olduğundan mektup delikten 
kayınca kendi kendine tartıla
cak, parası tayin edilecek , e bü
tün bunlarla o gün makineye 
tevdi edilen kaçıncı mektup ol
duğu cihaz üzerindeki rakam 
deliklerinde görülecektir. Mek-
tubun parası gene hususi bir 
menfezden bırakılır bırakılmaz 
alet bunun miktarile tarihini 
meşir b ır damga vurarak 

Çocuk sayıf ası 

1 Yarınki nüshamızd;f 

Okuyunuz! Ankara, 13 (Vakıt) - Rize 
Sthhiye müdürü Aptülhalim bey j 
Maraşa nakledilmiştir. il·-~· m'l!'l-·.-.;ıl!l!S...,!lllft;ı~-ll---~ 
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GaziHz. 
fi" .. -. ................................................................................... ~ Ankara istas,·o 

Artistlerimize ver- , 
dikleri ziyafet 1 

V AKIT m telgraf ve telefon haberleri J . 
An1erikan grupu ta . 

·dnn inşa edilecekt 

Sahnemiz iç n çok 
üm· t ver·cidir 

Ankara, 13 (Vakıt) - Gazi Hz. ı 

nin dün gece Marmara köşkün
de darülbedayi heyetine verdiği 
z=yafet memleketımizdc sahne 
hayatı noktasından çok parlak 
ve çok üm:t vcr.ci bir şekilde 
geçmiştir. 

Gazi Hz. ziyafette Darülbedayi 
heyetinin san'at aşkı ile ve 
yokluklar ıçinde katlandıklan 

fedakarlıkları takdir buyurmuş
lar, medeni bir memleket ı çin 

büyük bir ihtiyaç ve terakki 
amiJİ olan sahne varlığının 

kıymeti ve Dariilbeday in muvaf
fakiyetleri hakkında çok güzel 
s6z er a&ylemitler ve htıkumetin 
himayesini vatietmitlerdir. 

Ziyafet alqam yedi buçukta 
batlamıt ve davetliler aabah be
te kadar Gazi Hz. nezdinde bu
luamak terefine mazhar olmut
lardır. Bır aralık Hizım B. ka-
rag&z oynatmıttır. 

Heyet avdet ederken Gazimi
zin iltifath ahlerinden çok mfl
tehaaia olmUf ve heyecanlann
dan göı yaılan dökmüılerdir. 

Batvekijimiz de artistlerle g8-
r1itmÜf, darülbedayiin ibtiyaçla
ruıa allkadar olmuştur. Bir ti
yatro mektebinin teaiai imkia
lan dfltünillmektedir. 

mektubu husuai deposuna bıra
l&'.acak6r. 

Bu makineden bankalarda ve 
uir m6essesatta da istifade olu
nabilir. Bu tiplerde para makine
de toplanmayarak bedeli muka
bilinde sahlan numaralı karton
lar mektupla beraber cihaza so
kulmakta ve mektuba vurulan 
damga aynen kartona geçmek
tedir. Karton dolunca tekrar 
yenili aabn alınabilecektir. 

Cihaz saatte 500 mektup 
almakta ve bunlan hassas 
teruiaile tartarak adedini 
kaydetmektedir. Bu sayede 
halk artık pul tedarikinden 
ve yap11brma klllfetinden kur
tulacaktır. 

• 

ltalya sehrinin itimatnamesi 
reisicümhur Hz. ne 

takdim edildi 
Ankara, 12 ( A.A ) - Reisi 

cümhur hazretleri bugfln Çanka
yadaki köşklerinde yeni ltalya 
büyük elçisi baron Aloizi cenap
larını mutat merasimle kabul 
buyurmuşlardır. Sefir cenaplan 
itimatnamesini takdim ederek 
atideki nutku sliylemittir. : 

- Reisi cümbur hauetleri, 
Mufahham hflkOmdanm hatmet
lü kıral hazretlerinin beni zatı 
dev'etleri nezdinde fevlcallde 
murahhas ve bOyflk elçi sıfatile 
tayin buyurduklarını bildiren 
mektup an ve aynı zamanda ae
lefimm veda mektubunu takdim 
ile kesbişeref eylerim. Bir taraf
tan iki memleketin teceddüt ve 
terakkisinden ilham alan, diier 
taraftan onlan teyemmünen bir" 
leştiren dostluk bağlannın tabii 
inkişafına istinaden bu yftkaek 
vazifeyi ifa etmek hususunda 
bana büyük bir şeref terettüp 
ediyor. Filhakika İtalyan milleti 
bütün vatandaşlannın inzibat, 
say ve her günkü gayretleri u
yesintfe timdiki mevkiine erite
bilmiş olduğundan milletimizin 
içtimai ve iktisadi hayatının bO
tOn tezahuı lanna varmaia ve 
bu suretle kuvvetli bir ıstikbal 
ve terakki amili vücuda getir
meje muvaffak oldupnuz seri 
ı~ııafa m1itezaylt ahenginde 
iih <levTetTerinlzln ve münevver 
bilkiimetiniıin aynı zaferli bim• 
metlerini en büyük dostlukla 
takip etmekte ve bu himmetle
re bOtiln muhabbetini terfik 
etmektedir. 

Bu auretle aralanndaki rabı
falar eflcirı umumiyelerinin iti· 
madı ile kuvvetlenen ve Avrupa· 
da hauaten f&l'kl Akdenizde 
ıulh zamini olan bu dostluk mi
aakına istinat eylemek suretile 
memleketlerimiz iki tefin emin 
idaresi albnda manen kunetli 
ve bu kuvvetten her iatifadeJi 
iatihaal i~in llzımıelen Yeuite 
malik bulunuyorlar. Bu tam ititlf 

İtalya-Türkiye arasındaki m6na
aebetlerin iyiliği için en mes'ut 
neticeier vermeğe am~dedir. 
Kuvvetle Umit ettiğim gıbi zati 
devletleri ve hllklmetiniz bana 
kıymetli muzaharetlerini bahfe
decek olurlarsa elimden ıelen 
bütün kuvvet ve kudreti bu yOk
ıek vazifenin ifasma hasredece
ğim. Bu kıymetli muzabareti 
timdiden diler Ye zati devletleri
nin saadeti ve Türkiye cOmhu
riyetinin refahı huausundaki en 
samimi temennilerimin kabulünil 
istirham ederim.» 

Reiıicümhur bauetleri bilmu
kabele atideki nutku irat buyur
mutlardır: 

" Büyük Elçi hauetleri; 
Hqmetlü İtalya kıralı hauet

lerinin zab devletlerini nezdime 
fevkalAde murahhas ve Büyük 
elçi tayin buyurduklarını bildiren 
mektuplarını memnuniyetle aldım. 
Selefinizin veda mektubunu 
da alıyorum. İtalyan milletinin 
kuvvetli bir nizam ve mütemadi 
bir say ve gayret e ibraza muvaf
fak oldup meYki Türk milleti 
tarafından muhabbetle görülmek
tedir Türk milletinin terakki ve 
inkişafına kartı ltalyan milletinin 
biidirdiiiniz dostane alakasından 
pek mlltehuais oldum. Millet
lerin itimat edeltileceklerl itillf
lar ancak k&l'fllıklı menf•atleri 
tam bilif ve anlay11la baibyan· 
lardır. Tflrk-ltalyan misakında 
bu pıt vardır. Bu ahitname 
ayni umanda iki devletin dürüst 
ve umiml aiyuetlerinden ve 
sulh mefldkreaine kal'fl beıledik
leri kuvvetli allkadan doimuttur. 

Bu aebeple o hem Akdeniz 
baaumcla ve hem de bltlln 
Anupacla mllbim bir aulh ve 
ma.alemet imi idir. 

Tllrkiye ile ltalya arumdaki 
doatlak m&nuebetlerinia her iki 
tarafın ı6rtlf ve aalaYlf birliği 
ile mu 'ut neticeler YVmeai ta
büdir. Bu gaye için çal1f1Damz-

Bu karı kocalığa hiç bir is
tikbal tasavvur edemiyorum. Ba

V Ak.a ı ın teınke1~a: !qo 

, husus arada bUyilk bir tehlike 
letkil eden bir de hamil vak'a
sı var. Vukuundan evvel fenalı
ğın Önünü almahJJL Bu da ne• 
ile olur ? Vehbiye hanımı Ômer 
efendiden boıatıp Şekur beye 
vermekle. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
AvnOuelih - Niçin? 
Salih Şekur - Amcam hay

dut tabiatlı bir heriftir. Vehbi
yeyi aldtırür bırakmaz. Beni de 
aai koymaz.. Vakıa ben tetiğim 
daha evvel onu ıebertirim 
amma ıdamclan kurtU ısam da 
yıllarca mahbua yatamak Vehbi
yeyi büablltiin bedbaht ettikten 
sonra neye yarar •.• 

AYDüsselih - Bu telak hu
ıusunda bir karar vereceiiz 
Size muavenetimiz bu cihetten 
olacak •• Bir hafta kadar m&aaa· 
de ediniz.. 

Salih Şekür - Vakıt yok •• 
A.YDD•ellb - Neden? 
Salih Şekur - Amcamdan 

mektup aldık. Birkaç haftaya 
lcadar releceğini yazıyor ••. 

Avniiuellb sağındaki solunda
ki Ali Safter ve Sudurtden 

mütalialarmı sorar. 
Suduri - Ben ıskab cenin 

taraftarı deiJlim •• 
Salih Şekur - Baılca tllrlll 

çare mi efendim.. Amcam ge
lip de zevcesini hamil bulursa 
ve Vehbiye onun vOrudundan 
bet ay ~onra doğunırsa bal na
sıl olur? 

Suduri - V aıiyet apaçık ıö
rflnüyor. Vehbiye Hanım babası 
yerindekı bu koca ile geçinemi· 
yecek.. Aralarında belki bundan 
fazla yq farkı olan kan koca
lar vardır. Fakat bu iki ıeaç 
gayet tiddetle biribirine gönOIJll 
bulunuyorlar. Dtlnya gözlerine 
görflnm6yor. Kopacak bir fırtına 
gı bi hatlarında bllyflk fellket 
dolaşıyor. Ômer Efendile Veh
biye Hanımın izdivacından haY.r 
yoktur. 

Talak huıuauou biianll ıuretle 
halledebiliyorsak bu iki gencin 
biribirile evleneceklerine fUpbe 
yoktur. Binaenaleyh ilerde mu
hakkak kan koc•bia namzet 
bu çiftin dotacak çocuklarım 
daha ana rahınindeyken niçin 
61dürelim? 

Alisafder - Çocuğun dün
yaya gelişi bu izdivacin ilk 
mes'udiyet lezzetini tattıran bir 
,ey olacaktır .. 

Vehbiye Hanım - Çok uğraı
bm amma dilfüremedim. 

Suduri- Neler kullandınız? 
Vehbiye hanım soğan, sarmı

ıaktan tutunuz da papatya meli
aa ve ıapamaya kadar her ,On 
evlerimizde yeyip içtiğimiz bir 
takım masum otlar saydı dısktft. 
Ve takip ettiii birçok ıarip 
uaulleri anlatb. 

Gizli silah! 
İngilizler müthiş bir 
tayyare yapıyormuş 
Londra, 13 ( A.A ) - Deyli 

Meylin fen muhabiri İngiliz fahri· 
ka lannba dünyanın en milthit 
gizli bir harp aletinin gizli bir 
surette imal edilmekte ol - . 
doğunu yazıyor. Bu zatülbareke 
bir makine ile istenilen istika
mette ve irtifada uçacak ve he
define riyazi bir kat'iyetle 
aevkolunacak olan bu tayyare 
sun'i bir adam tarafından idare 
olunacaktır. 

-Ankara, 13 (Vakıt) -
Broder Amerikan grupile 
lan son ıtilifname h 
Nafia vekili tu izabab ve 

0 ltilifname peqemlte 
imzalandı. Bu fl'UP Kayseri 
tında 4 milyon liralık it 
Bunun. çoğunu yapmıflır. 
baki işini Ankara iat 
yaparak ifa edecektir. 
nun Y ansen projeaine 
taıı bu para ile kabil d 
Şimdilik bir kısmını yap 
ğız ve diğer kısımlan 
mamlanacakbr. Ba İf iki 
de bitecektir • ., 

Yolsuzluklar Müstemlekede o 
Ankara, 13 (Vakıt) - Şeb- k d la 

benderlik ve konıoloslarda mali a zn r 
hesabab tetkik eden iki mftfetti, Kap, 13 ( A.A) - Meb 
bazı mahnllerde yolauklara tesa- meclisi kadınlara intihap 
düf ettiklerinden bunları mali- nm verilmesi hakkındaki 
yeye bildirmiılerdir. liyihumı ilçllncll kıraatincı. 

bul etmi,tir. 
Y olıuzluk gösterenlor hakkın-

da takibata bqlanmııtır. Bu gibi Katalonya hü 
hallerin tekerrflne meydan ver- • fi.u 
memek için her elçilik merke- ıs ..... .,or 
zinde birer muhuebatçılık ihdası Barcelone, 13 (A.A.) -
ve mali muamelitın buralardan la karıı ıui kast tqebb 
idaresi dütünillmektedir. bulunmakla itham ediler .. 

mflddet evvel hapıe ko 
Irak Harbiye nazzrz ahiren affedilmif olan K 
Ankara, 12 (A.A.) - Irak yalı 7 kifiden dördll Ma 

harbiye nazın Caferfilaskerl Tflrk buraya ıelmiftir. 
topraklannı terketmezden evvel 1stasyonda bekliyen 
Nuseybinden Hariciye vekili kadar nflmayiıçi " mazlu 
Tevfik RilştU beye atideki tel- talonya için hOniyet · 
grafı göndermiıtir: diye haykırıtarak gelenleri 

bal etmişlerdir. Hiçbir 
" Sevgili Türkiyeden ayni- olmamıftır. 

maz~ enel zatı i~ve 16-
tüflerini deriğ huyurmıyan rüfe- -~--Yaz.,;ssati. 
kayı kiramınıza samimi teşek- Paris, 12 ( A.A) - Yd 
k&rlerimi takdim ~tmekle kesbi Franaada bugünden · 
teref eylerim, Efendim." tatbik· edilmeğe bati 
====================:::::ı::m===-=-• 1 
da ve yüksek vazifenizin ifuın- fngi terede yarın ubala 
da benim ve cOmburiyet hflk6- ikide bafbyacaktır. ~·

ler bir •at ileri ablıımılflll metinin yardımlanndan emin ola-
bilininiz. Rostanın hey 

Size bu yolda muvaffakıyetler Manılya, 13 (A. A)-
c:lllerim. Haımetlft ltalya kıralı Ro.tand'm heykeli 
hauetlerinin saadetlerini ve ltal- miftir. Ba mlnuel>etle 
yan devletinin refahım temenni au81aclaa M. Mamice 
ederim." ve edipler cemiyeti reili 

Kabul meruiminde aefir ce- toa Raıeot, ıtı&el -·a 
naplanna Hariciye vekili Teftik tef&rl M. Lautier biref 

ı ROftll Bey refakat etmiftir. s6ylemitlerdir. 

Suduri ıülerek: 
- Bunların hiç birinde kat'

iyen beklenilen tesir yoktur. 
Böyle her gftn sofra larımızda 
yediğimiz, ağrı, sancılarımız da 
devamlı olarak kullandığımız ıeb
zeler, otlarla çocuk düşmez. 
Tabiat her teyden kuvvetlidir. 
DeiiJ böyle ıifab nebatat, bazen 
kuvvetli zehirlere bile bizi 
hayrete dOtOrecek bir inatla 
kartı kor... Tabiat kanunlanna 
riayet etmiyenlere kartı çok 
zalimdir. 

Karnındaki yavruya kasteden 
anaları çok defa ceninle beraber 
öldOrereli: cezalandınr. . Biz do
iacak cocujıın içtimai vuiyeti
ne bakmayız. Yalnız onun ha
yabnı kurtarmakla vazifedanz.. 
Nasıhatımızı dinleyiniz. Doğacağa 
dokunmayınız. Her ne tllrlO uğ
raımalara tevakkuf ediyorsa 
amca efediyi aradan çıkannız. 
Biri birinizi alanız. Size tekrar 
tekrar tavsiye edeceğimiz yol 
budur. 

Salih Şek6r - Ya amca 
Efendi birdenbire gelirse? •• 

AmOuellb - Vaziyeti kur
taracak bir çare buluruz.. Y almz 

deten ayn 
manen her 



Ti'yatrn hareketleri 

Raşit Rıza B. tekrar 
sahneye avdet ediyor 

Ahınet Nuri 
llezaretl e ·i 

ve Kemal Emin beylerin 
altındaki heyete Kınar 

ıP" 

H .. d?. girecek 
be<layide, (Genç sahne)de, (Şehir 
tiyatrosu) nda bulunmuş gençler 
vardır. Bu meyanda Aziz, Yaşar 
Nezih, Hakkı Nezih, İsmail B. ler 
sayİlabilir. Heyet faaliyete geç
mif, hatta geçen hafta Millet 
tiyatrosunda Halit Fahri beyin 
(Baykuş ) atlı faciası ile Ahmet 
Nuri beyin ( Hi:asei tayia) sını 
temsil etmiştir. 

l 
/(,!/ 

<ır H. Raşır R.ıza B. 

D Ü?~ü sabah refiklerimizde.n 
U bırınde iki üç satırlık bır 
Q htro haberi münderiçti. Bunda 
ç •ene · ··t · b. ··dd t t yı mu ecavız ır ınu e -
( beri sarı'at il .. minin baricin
~ ~lışan ve yaşıyan Raıit Rıza 
~/'~. tekrar sahneye döneceği 
:ırıliyordu. 

)~ ~ ha~er etrafında tahkikat 
~op ık. Ôğrcndıklerimizi yazı-

tuz:. 

t,Jıatro meraklı1 arımn pek iyi 
fb '. ıkları iki maruf simanın, 
t,~trefik Ahmet Nuri ve Kemal 
~İr n beylerin riyaseti altında 
llı~rternsil heyeti teşekkül et
~t~ır. Bu heyete ıştirak eden 

0rler arasında vaklile Darül-

işte bu heyeti tetkil edenler 
daha seri bir inkişaf ve daha 
fazla alaka temin etmek için 
yeni bir tedbir dUşünmftşler, 
Raşit Rıza beye müracaat ede
rek baılarına geçmesini istemit· 
}erdir. Raşit Rıza bey bu teklifi 
eaas itibarile kabul etmiş, yalnu 
bazı şartlar dermeyan eylemiştir. 
Bunlar da kabul olunduğu cihetle 
Ra~it Rıza beyin sahneye avdeti 
artık bir emri vakidir, denebilir. 

Heyet bu cuma günü Tepe başı 
kışlık tiyatrosunda bir temsil 
verecektir. Buna Raşit Rıza B. in 
de kısmen o'sun iştirak eyliye
ceği tahmin o!unmaktadır. 

Heyete eski ve emektar ak
tris Kmar H. ın da gireceği ay
nca haber verilmektedir. 

~ ... ·-··"""·-.... ------
1 Eldeki mektup Cenç kızlar 

~~agotJahl \;emıyeun 
ş.•si şehrimize geldi 

ttiai ıka.ğo Genç kızlar cemiyeti 
l\._ ~ıstres Gregori ile azalardan 
tt~et Beri Fılistin ve Suriyede 
d, t ıılar ve kadınlar hakkın
~et~katta bulunduktan sonra 
~ille '!1tıe gelmişlerdir. Bu iki 
·~ nkatı kadın Ankarayı ziya
d~ tderek tekrar İstanhula av
~t etmişler ve dün Kadınbirli
~,· lc~~lerek aza ile temas et-
\k dır . Amerikalı ~adın~ar 
~i k~dınlarını çok begendık
~a ~Ylemiılerdir. 
('l '' - - ----
tıı:skirat in hisarı-

taşınacağı bina 

"'1iis• . 
ı ~ırat · 

.ı ı\1üsk· lflfı/snrınrn yeni binası 
% . ırat . h' t tıYtti ın ısarı umum mü-
A''na.ca~llkında yeni binasına 
İd tıadoıu 'a ~Bu bina evvelce 
t!:l'tsine a 'ta~~at demiryolları 
}';ı •rı hUku 1 1 en Anadolu hat
~ lltı Uı tnet tarafından müba-

t "".. erine bed ı· k b·1· 
L· ·1.1usL· e ı mu a ı ın-
lll' '<ırat 'd . 

' 1 aresıne verilmiş-

i~ 'y erıi b· 
il "tnca·rı •nanın boyanıp temiz· 
~Ci\ktır. e bu gün!erde başla-

Jlukuk talebesinden Avni 
/!, f. nin tahlive~ine 

karar ••erildi 
Bir müddet evvel Divanyolun

da "Nermin,, barında Ahmet 
Ef. isminde bir genci öldürmek
le m~znun olarak İstanbul ağır 
ceza mahkemesinde muhakeme
sine başlanan Zati Ef. ile bu 
davada işittiğini söylemediği 
mevzuu bahsolan Hukuk fakül-

tesi talebesinden Avni Ef. nin 
muhakemelerine dün denm e
dilmiştir. 
Yaşar ve Agop Ef. ler, Zati 

Ef. nin "Diyarıbekir,. kıraatane
sinde gazete okuyan Avni Ef. 
nin yanına gelerek kulağına doğ-

ru egilip birisini öldürdüğünden 
bahsettiğini anlatmışlar, bu ta· 
bitler dinlenildikten sonra Zati 
Ef. nin tevkifaneden Kadri Ef. 
isminde biriıine gönderdiği mek
tubun yazısına dair ehli vukufun 
verdiği rapor okunmuştur. 

Hattat Hamit, Kadri, l.mail 
Lütfü B. terden mUrekkep ehli 
vukuf heyeti, yazının Zati Ef. 
ye ait bulunduğunu ittifakla 
kararlaştırmıılardır. Maznun Zati 

' Ef. cinayeti işlediğine dair bir 
nevi ikrarı tesbit eden bu mek
tubun kendisine ait olmadığını 
ileri sürüyordu. Dün de, rapora 
rağmen ubenim değildir,, de
miştir. 

Avni Efendinin vekili müder
ris Cevdet Ferit B. dün tekrar 
mückkilinin tahliyesini istemiş, 

müddei umumi Burhanettin B.: 
"Şahitleri dinledik. Delilıerin im
hası ihtimali ortadan kalktı. 
Artık Avni Efendi mevkuf ol
mıyarak muhakemeve devam 

Istanbulun havatı 1 1 _ ... 
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Bebek cı-nayeti 

1 siklet meydanı Karısını 24 yerinden yara
lıyan ve öf düren şoför 

Mahkeme müddei umuminin talebini 
kabul ederse 24 sene hapis yatacak 

Sultanahmet meydanı şehrin 
bisiklet talimbaneıi haline gel· 
mittir. Bisikletlerini kiraya ve-
ren bütün adamlar burada top
lanmaktadır. Resimdeki manza-

rayı gördükten sonra eski ve 
tarihi at meydanına ( Bisiklet 
meydanı) demek lazımgeliyor. 

Şehjr temiz mi? 

Şehir temiz mi, pis mi 
kaşalan devaın ediyor. 

ettiğimiz resiın hangi 
hak verecektir dersiniz ? 

müna
Derç 

tarafa 

8 çocuklu baba 

Resmini dercettiğimiz Davit 
Efendi 8 evlat sahibi ve mes'
ut bir aile yuvasının reisidir. Bu 
yekuna dört yavru daha ilave 
edeceğini söyliyen Davit Efendi 
Foto Süreyyanın müstahdimle
rindendir. 

~Q 

Muhittin Beyin ailesi 
bugün geUyor 

Vali ve Şehremini Muhittin 
Beyin ailesi bugün şehrimize 
dönecektir. Muhittin Beyin ne 
gün geleceği henüz malüm de
ğildir. 

olun.ıbilır., demış, mahkeme de 
l 50 liralık kefaletle kendisinin 
tabliyesini muvafık görmüştür. 
Muhakeme iddia ve müdafaa 
için 22 nisan sah on üç buçuğa 
bırakılmıştır. 

Kanunusaninin on altıncı per
şembe gecesi Bebekte Dere 

sokağında Seniye hanımın evinde 
kiracı sıfatile oturan kansı Saniye 
hanımı kıskançlık ve şüphe tesi
rile 24 yerinden austa!ı çakı i:e 
yaralıyarak öldürmekle maznun 
şoför Ali Rızanın muhakemesine 
dün akşama doğru lstanbul ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştır. 

Rızanın Cem•l ismindt bir ar
kadaşının da cinayet işlenirken 
kapının önünde beklediği, kadı
nın çığlık çığlığa haykırmasına 

rağmen ayırmağa davranmadığı, 
bilakis vak'adan sonra katıli 
sakladığı mevzubahstir. O da bu 

cihetten maznun bulunuyor. 
Ali Rıza mahkemede bazı 

kimselerin sözlerine bakarak ka
rısından f Üphelendiğini, bir gün 
cürmü meşhut yapmak ilzere 
arkadaşı Cemalle birlikte bqka 
bir otomobile binerek karısının 

peşine düştüklerini, fakat onun 
bindiği otomobili' Kuruçeımede 
gözden kaybettiklerini, ondan 
sonra bir yerde oturup içtikleri
ni anlatmış bundan ötesi için 
"Sarhoş olmuşum, artık eve git
tik mi, gitmedik mi ? Bilmiyo
rum" demiştir. 

Cemal da kadın öldürülürken 
kendisinin kapıda bulunmadığını 
iddia etmiştir. 

Şahit Seniye H. ve diğer ıa
hitler dinlenilmişler, Seniye H. 
vak'anın nasıl geçtiğini izah et
miş, vaziyet tesbit edilmiştir, 

Müddei umumi Burhahetin B. 
Cemalin de cürmün mahiyetine 
nazaran mevkufen muhakeme
smı istemiş, mahkeme onun 
teklifine lüzum görmemiş, tahki
kat safhası bittiğinden müddei 
umumi Burhanetin B., iddiasını 
serdetmiş, cinayetin nasıl iş 'e?
diğini, delilleri etrafile t~şr~h 
ettiği sırada şunları söylemıştır: 

_ Maznun Rıza karısını sol 
yanağından, vücud.ünü~. muhtelif 
yerlerinden yirmı dort yara 
açarak öldürmüştur. Kati ı , cana~ 
var bir hisle ve ayrı ayrı mevtı 
müeddi yaralar açılarak ika edil
miştir. Cürmün vasfı, değişmiş
tir. 450 inci maddenin üçüncü 
bendine uygundur. Eğer Saniye 
H. ın şüpheyi dai ahvali esbabı 
muhaffefe olarak kabul edilirse 
kendisinin o suretle tecrimini ve 
tecziyesini isterim. 

Cemal da hemşehrilik gayreti 
ve guya arkadaşının namusunu 
muhafaza kaygusile cürmü meş
hut hazırlığına iştirak etmiş, ci· 
nayet işlenirken kapıda durarak 

bu •ahşiyane, canavarca hare
kete göz yummuş, cürüm işlen
dikten sonra da delilleri imha
ya yardım etmiıtir. Onun cür
mü de 296 ıncı maddeye muva· 
hktır. Ceza tayinini talep ede
rim. 

İddianame aerdolunurken, bil· 
bassa aonlanna doğru maznun
lar, sapsan olmuşlardı. Hele 
Rwt, çok sersemlemiş, lakırdı 

s<Sylemek için ağız açamıyacak 
hale gelmitti. 

Rızanın cUrmilne uyan mad
de, iddianameye göre, idamı 
tesbit ediyor. 

Ancak Saniye H. ın bazı kim· 
selerle konuştuğunun bazı şahit
ler tarahndan görülmesi cezayı 

azaltacak sebep sayılırsa, şoför 
Rıza, asılmaktan kurtulabilecek
tir. Bu takdirde de ceza, talep 
kabul edilırsc, 24 seneden aşa
ğı olmıyacaktır. 

Muhakeme, karar için 22 
nisan salı günü on Uç buçuğa 
kalmıştır. 

Dünkü muhakeme esnasında 
mahkeme salonu, hıncahınçtı. 
Samiler, dava safhalarını bü
yük bir alaka ile dinliyorlardı. 

Zekai Bey 
Dün Parise gitti 

Türk dayinlcr vekili Zekai 
Bey dün Parise hareket etmiş-

tir. Zekai Bey . ıki ay sonra 
tekrar Ankaraya dönecektir. 

Ziya Bey 
Geçen hafta Yalovaya giden 

Emanet fen heyeti müdürü Ziya 
Bey diln avdet etm i ştir. Ziya 
B. Yalovada yeniden yapılacak 
yollar hakkında tetkikatta bu
lunmuştur. 
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Zavallı sebiller! 

Gazete 'erden birinde oku
dum. Şehremaneti , son 

verdiği lir karara göre, İstan
bulun bakımsızlıktan harap olan 
eserlerini tamir edecekmiş. Hatta 
bu sebeple seyyahları gezdiren 
rehberler idc:re heyetine müra~ 
caat ederek bu gıbi kıymetlı 

yerlerı öğrenmek istemiş. Kendi 
malını başkasından öğrenmek 
epiy acayip olamakla beı ab e~, 
bu haber beni sevindird i. Maddı, 
manevı h;ç bir güzellıği 0 mıyan, 
daha doğrusu hiç bır şeye b.e~
zem:yen şu Çemberi.taş. ı çın 
sarfedılen boş emekle re mhayet 
veri liyor, ciddi mevz~l ar üze· 
rinde ça 1~1 ıyor de ne ı<. 

A llahbi.ir, amma o sıvri taş 

hakkında yaZllan kagıtlar üstüs
te konu Sil, abidenin kendısinden 
daha yüksek bir sütun hasıl 

0 ur, sanırım. Demek şimdi ar· 
tık şehrin eski kıymetieri üstün· 
de zaman tırnak ari e açılan 

yaraıar sarı lacak. Allah sizdeı. 
razı olsun efendı.Jer. Co~ hayırlı 
bir iş peşindesinız. Eskı Turk-
lerin dehalarından doğmuş san'
at varlık larını taktım etmek, 
yeni bir uyanışm müjdesıdir. 

Çünkü birkaç sene evvel Beya
ııtta açılan mermer kenarlı çu-
kur münasebetıle söylenen bir 
nutukta : " Ecdadımız içinde 
asırlarca yaşadıkları bu şehre 

böyle muhteşem b ir eser hediye 
edemediler ! ., denilm ş, hu tuhaf 
bühtan bütün meydanı gö.ge
sıle ka

1

playıp ezen ulu mabedin 
içli kubbe!erine çarpıp kırılmıştı. 

Şadırvan mus oklarını bilıiir 

kahkahalar.a güldüren bu büh
tan bir kefarete muhtaçta. Son 
karar ile bu da hasıl olmuştur 
denilebilir. iş bankasının köşe-
sindeki sebilin tamiriıe başlıyan 
bu güzel himmete herkes mem-
nun olmuştur. Kendi şükranımı 
ödemek içın bE"n de bir hizmet 
etmek istiyorum. Gerçi tercü 
maolar cemiyetinde aza deği-
lim fakat ne zararı var, her 
gü;el şeyin üstüne titriyen bir 
v~landaş sıfatile, şehrin kamyan 
bir yarasını da ben göstereyim: 

Topanede camiin köşe~inde 
nefis oymaları, mermer sutun· 
larile gözleri alan bir çift sebil 
vardır. Yakın zamanlara kadar 
iÇi~ için kanıyan bu nefiseler 
s.:n günlerde birdenbire perişan 
oldular. Kurşun kubbelerini galıba 
haylaz mahaiıe çocukları koparıp 
leblebicilere sattılar. Sütunlar 
henüz duruyor. Fakat eğer bır 

müddet daha bu halde bırakı
lacalc olursa arsalarından başka 
hiç bir eser ka mıyacak. Kıy da, 
buc~ktakiler neyse s ma her gün 
önünden yüzbtnlf' rce vatandaşın 
geçtiği cadde üstündekı ecdat 
yad garlarının bu felaketli hali 
insana pek dokunuyor. 

~41ali 
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Mısır meselesi 
Bu sefer hallolu

nacak mı? 
1922 senesinde İngiltere dev

leti Mısırın istikla 'ini ilan 
etmif, istik al beyannames iki 
tarafın münasip bir fırsatta dos
tane bir ittifak akt ve bu ittifak 
b·r takım esaslı mesele leri hal-

Muherriri : Ömer ~ı.za. 

Bir kadının idare ettiği 
casus teşkilatı 

Her tarafa giden, g~len Cebel casus-
ıetmelenni icap etmişti. ları aldıkları ha beri eri Ber uttaki O zamandanberi bu ittifakın 
aktı ve bu meselelerin halli için bu hana getiriyorlardı 
dört defa teşebbüs edildi. - 12 -

Evvela merhum Zoğl fı l Paşa Cennet Fedailerinin hülisası : şacaklardı. Haldun i le kardeşi 
L d 't t ' M Makdo isterlese ona refakat cdebılirl er-on raya gı ı ve · • [ SalAhauinin ye~eni 1 lurremi kaçıran 
na tl e müzakereye girişti. E:ı Bedii. memleketi Endülüse giderek orada di. Haldun bu tek ifi kabul 
esa slı ihtilaf Süveyş kanalının hu kızla evlendi. SalAhattin, · ye~enini etmiş, kardeşi de ona uymuş-
müdafaası üzerınde hasıl olmuş- istirdac etmek için çalışıyordu. Fakın tu. Fakat O\ lamı kana atı bu 
tu. Zoğliıl Paşa Mısırın bu mü- l Hırrem bir sene sonra olmüş ,.c hir kı 7. adamın casus olduğu merkfzinde 
dafaaya ştırak etmesıni ta ep çocugu hırıkmıştı . SalAhactin ~u kız ı idi.Mesrureye,onlarm Ce beli ziya-

b k b 1 istirdada çıı : ışıyor ve mu\'affak ..? amıy~r- ret etmek istedıklerini ilk haber etmiş, Makdonald unu a u du. Xiha\·et yirmi ıene sonra ~aldhamn, 
etmemiş Vt: müzal. ere kesılmişt!. 1~-lilü:;~ bir heyet gönderdi. . Bu he~·ct veren herhalde bu adamdı. 

1924 te \.uku bulan bu mü- l lurrcmin kı zını kaçırdı ,.e hır gemı~ c Burada denız arkadaşlarından, 
zakere erden üç sen!:! sonra Mı- bindirerek götürdü. Buna karşı .Rcdil, iki ondan baıl<a bir kimse yoktu. 
sır namına Servet paşa, sir Os- biraderzad~sini Herııta gönderdı. Bunlar Saıt, bütün bu havaliyi gayet iyi 
ten Çember:enle yeni bir müza- Srvhülcchr.le müracaat ederek aıncalarının tamdıgw md ıJn on arı dolaştırmış 

~ı ;,ını btirdnt içın yard ı m ist iycceklerd.i. b 
kere kapısı açtı . Bu müzakere d b ve vaziyeti onlara mufassal ir iki genç Beru ıa gittiler ,·e orn a ır 
netices'nde Mısıra b•r ır.uahede hana İndiler. 1 lan, e rarengiz bir k" dın surette anlatmıştı. rlu sırada Lu-
tekhf o u nuyor ve muahedede tarafından idare olunuyordu. . sigan, Kudüs hükümdarı olmuş
İngıliz işgali Süveyş kanalına iki kardeş bu kadının yardımını temın tu. Lusigan cüzam illetine uğrı-
hasrediiiyor ve on sene sonra ederek cebele çıkma~a karar \'erdiler. ] yan dördüncü Baldvinin kız kar-
bu meselenın tekrar müzakeresi Bu kadın onlara dair bir çok deşi S billanın ikinci kocası idi. 
ve halli, halledilmediği t~k~irde şeyler bilıyordu. Belliydi ~i Cebel Cüzamlı kardeşinin çekilmesi 
Akvam cemivetine takdımı te- Şeyhı"nı'n bindilderi gemıde ca- . . ht · · ap eden 

i· zenne ta a geçmesı ıc 
karrür ediliyor ve Sudan mesele- susları vardı. Yıne muhakkaktı Sıbilıa, bütün meziyeti yakı-
sı talik ediyordu. Fakat bu tek- ki bu Mesrure, Cebel Şeyhinın şık Jğından ibaret 

0 
an Lusiganı 

Jifler Mısırda kabu olunmamış, adamı ıdi. O halde bu kadına tahta geç rmi ş , onun tahta 
bunun üzerine Mısır namına güvenmek doğru miydi? .. NihaY,et geçmesine tehammül edemi-
Mahmut paşa tarafından üçüncü bu uzun bahse Zeydunun şu yen Trabluslu Raymond ile iksi-
bır teşebbüs vuku bulmuştu. sözleriyle netice verildi : ni arasında muharebe vuku 

Ma mut Paşa i e M. Makdo- _ Birader, amcamız bize bulmak üzere idi 
nalt hükfımet ı arasında vuku Cebel şeyhini görüp onun yar· Sonra bu sıralarda Salihattin 
bulan müzakerel ~r net cesınde · · ·· 1 d' 

dlmınl rica etmemızı soy e 1• h • w ·k l tmek ve kat'i hazır.anan muahede projesinde k az.ır.ıgını ı ma e 
Onun sözünü yerine get rme bir harekette bulumak üzere İngilirler Süveyş kanalını işgal b zim vazifemi:tdır . Mademki 

ediyor. Ecnebi erın himayesini idi. 
Mısıra bırakıyor ve Sudana 1899 bütün yoilarımıı dikenlidir, bun- Mesrure iki kardeşe bir hafta 
dan beri devam eden vaziyet ların birinde yürümek zaruridir. kadar beklemelerini söylemişti. 
iade o unuyor ve Mısırdakı - Çok doğru, o haıde Mes- Beş g;,in geçbkten sonra at alıp 
k pitüıasyon ar ilga edi ıjyordu. rurenin ya• dımını temm edelım almıyacaklarım sordu. iki kar-
M. Henderson Mısır murahhas- ve Cebele gı"de ım. Bu yo da d b ı t 

deşin programın a u noK a 
ölürsek mesele değiidir. pek mühimdi. Birer at sahibi 

!arına bu projevi veriyorken 
bunun İngi tere için " son hat " 
olduğunu da bildirmişti. 

Mahmutpaşa, bu muahede ile 
Mısır avdet ederek umumi ın-
tihabı ilan etmiş, Mısır halkı 
hükumet başına Za lül Paşan n 
haJefi o an Nahhas Paşa ile 
onun fırkasını get rmiş, Nahhas 
p, şa dostane bir ruhun ilhamı 
o an proje iizermde m:.izakereye 
girışmek üzere Londraya hare 
ketetmiş ve oraya muvasalat 
etmiştir. 

Nahhas paşa Londraya hare
ketind~n mukaddem Mısır mec-
1 sınden müzakere icra sı :çin sala
hiyet istcm 'ş ve bu salahiyet 

kahit bir ekseriyetle verilmiştir. 
Bu suretle 1922 den beri Mı-

sır meselesinı hal ı çin vukubulan 
ttşebbüs , er dörde varıyor. Nah
has Paşanın selefl erı o.an Ser
vet ve Mahmut Paşalar Mısırda 
birer eksı:: rıyet sahibi o 'madık 

1 !arından onların teşebbüslerin
i den bir net ice beklenemezdi. 

- 6 - olmadan cebeıe çıkmak ve ya 
Alt>V ve Duman her hanği işi görmek imkansızdı. 

Ertesi sabah ikı birader ye- İyi bir ata sahip o.mak ica-
mek odasına indikleri zaman hında, cannını kurtara bi lmek 
yalnız ôlmadıklarıoı gördüler · demekti. Onun için Mesrurenin 
Handa bir sürü misaf r vardı sorduğu suale verdiği cevap 
Bun!ann kimi Şama, kimi Ku- müsoetti. Esasen Mesrure iki 
düse, kimi lskenderiyeye gide- at sipariş etmiş ve onları 
cek yo!culardı. İçlerinde yegane Haldun ile kardeşine göstermek 
tanıdık sima, deniz yo cusu Sa- ıçın getittmişti. Kardeşlerden 
itti. Mesrure bunların her birine müsbet cevap alınca onları 
ikramda buiunuyor, her biri.e a~şağı ınmeğe davet ve onlara 
konuşuyor ve her birin 'n ihti- refakat etti. Bahçede deve tü-
yaçlarile mukayye~ oluyordu. yiinden bir aba giyen bir bede-

Aceba bunların hepsı Cebel şey.:. vi bekliyordu. Haldun ile kar· 
hinin casus arı mı ?.. Bunların deşi atları beğendik leri takdirde 
hepsi öteden beriden topladı.k· Mesrure pazarlığı yapacak ve 
ları malumatı mesrureye yetış- atları alacaktı. Bedevi, Haldunu 
tirmek ıçin mi buraya geliyor- görür görmez: 

lardı ?. - Lehıp! Yani alev dıye ba· 
Bütün bu teşkilat bu kadının ğırdı. 

idaresi altında mi işliyordu ? .. Bu Araban "lehip,, diye bağırma-
kadının bu kadar adam arasında sile nal sesleri duyuldu. Güzel 
serbest dolaşması ve onların bir at şahlanarak geldi. Bu a lev 

lalar dan aQır vergi alınecr ğı 
i!kWmiş ise de sıhhat ve 
sc€mi sılihaH bizce meçhul
dur. Memaliki ecnebiyede 
ol<'uOu gibi lıtanbulc.4a da 

1 
Ha bukı Nahhas paşa kahir 

bir ekserıyet sah ı b idir. Ve o-

l nunla aktcdi!ecek bir muahede 
Mısırın tasd kine arzo:unabilir. 

Mısırlıların, bu son seyahat-

hepsine hizmet etmekıe beraber kurşun renkli, uzun yelele.i, uzun 
hepsinden hürmet görmesi başka kuyruklu, alnında bembeyaz bir 
neye hamlo'unabilirdi?. Heı halde benek parlıyan kuvvetli, küçük 

böyle şeylere vergi ~rr-h~
lunnur ise hem beledıyenın 
maserifat dairesine kartı
lık bulunmut ve hem c'e 
bir tekım adımların ssbat.
tan ıktema kat'er bir işle 
metgul clmayıp vaktini tav-

ten bekledikleri çok şeyler 
vardır . Süveyş kanaiının işgal 
müddetini tahdit etmek ve Su
dan meselesini münasip bir 
şekilde haletmek bunların başın· 
dadır. 

bu işte bir takım sıralar vardı. kafalı, geniş göğüslü, geniş bu-
Deniz arkadaşı Sait yemekte bir rünlu, iri kemikti fakat ince ve 
gün sonra Kudse gideceğini yuvarlak ayaklı bir attı. At kiş-
söylemişti. O gün Berutta dola- neye kişneye sahı binin yanına 
heyecanla bekliyor . yegane gelmiş ve durmuştu. 
ümit, Nahhas Paşanın şahsiyetin- Arap tekrar bağırdı: 
dedir. Şayet Nahhas Paşa da - Duhan! Yani duman. 
bir muva tfakiyet kazanamıya- İkınci at hemen göründü. Bu 

Aceba Nahbas pa ş a 
muvaffak o acak mı? 

cak olursa, 0 zaman Mısırlılar, kapkara bir hayvandı ve alnında 
buna Mısır meselesinin gayri kab ı li hal- bembeyaz bir benek vardı.Boyca 

Anlattıkları doğru ise 
ke melerden b rinde 

talak davası olmuş. Zevc 
vukatı bir erkek, 
bir kadın imiş. 
Kadın tarafının avukatı, 

cin aleytıinde birçok sözler 
Jemiş. Buna mukabil söı 
kadın avukat da zevci uzun 
lu met etmiş . F aıiletle · 
bahsetmiş, mahkemede 
bulunan ve kocasının -- • 
da o sa -- başka bir kadaO 
rafından kulağı dibinde . 
dildiğini gören zevce, kend~ 
tamamış, kadın avukata d 

"- Bana bak hanım, d 
mademki bu adam, bu 
ıyı ımış, bir an evvel b 
ayır da kendin var ayol ! ,. 

• 
Kız kaçırma 

l•kidir, ya ııut üçtür, g ~· 
lerde okuyoruz: Otolll ı t 

kız kaçırıyorlar. Yir&ılncı '-tk 
fenninin her tarafta sO,..t t6n 
.konfor dağıtmak için icat I':. 
bu güzel vasıta, böyle k 
vusta vari ıekavetlere nıi 
edilmeli? 

Otomobilin değil, oto 
böyle şekavetlere tahsis ed 
rin başını ezmeli 1 

• Kadın ne imiş? 
B ir okuyucudan bir dl 

aldım. Y azısındao bit 
mm olduğunu anladığım b11 
yucum d iyor ki : 

- Kadınlar hakkındaki 
te verdiğiniz cevapların ~ 
risi samiuıi ruhunuzdan 
cevap dejildir. Bazılannıı
keten, kiminiz ihliyateo, , 
çoklanoız idareten kan_.tl 
siyeniz hilif ına cevaplar ., 
nizi anlıyorum. Şu müz'iç 
bı güç suale tarafınızdall 
cevap vereyim de lisamJ. 
masa bite derunü dilden . 
bir "Allah razı olsun" d 
Kadın nedir? 
Anneciğim hitabından 

varak, gençlerine: Canını, 
mm ruhum hayatım; ort' ' . 
lılarına : Baş belası; ihti 
na : Hınzır cadı ; dediğin;., 
luk. ~J 

1~~ 
bir servet sahibi oıduğunll 

eden gururu aıemetle: oıiİf 
_ işte atlarım!.. de fi 
Atlar hakikaten güzel b-' 1 

metti idi. Bunların ba _J 
ol~bilirdi •.... . l ' ctı 

iki kardeş ılk evve l.J 
sordular, Arap; ayni P' ,~ 

- Efendıler, dedı, b:,.ı.
bahası yoktur. Gonluo 
kt>parsa onu veriniz... ~ 

.. VAKiT ,,INTA"~ ~ .. 
Pazartesi 

DD 
N1san 

ıaba~ 

3,54 

1930 

laJa hasrey!emeıine ihdası 
mllmaneat kılınrr.ı' olur. 

En mühim nokta budur. 
Bütün Mısır bunu merak ve 

!olduğuna kani olacaklardır. bosca ötekinin aynı idi. !~~~;:~----~ 
O. R. Arap atlarını okşamış ve büyük 
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~layette: Ticaret. alemınde 

Cins atlar 
t ae~ekalet vilayete bir 
llgl}ız aygırı gönderdi 
a lıkbabar olmak dolayısile 
b~l\'ekalet tarafından vilayete 
'B lr lngiliz aygırı gönderilmiştir. 
0~ aygır 6-7 bin lira kıymetmde 
rtı~P. Karacabey harasmda yetiş-
e ·~~ır, vilayet de 7 - 8 aygır 
~ etmiştir. Bu atlar, yarın is· 
· 'Yanlara sevkedilecektir. 

lstanbulun veni haritası 
-

t yapılıvor 
ritasta~bulun yeni. teşkilatım ha
oı uıerinde tesbıt etmekte 
ka~ kom syon daha bir hafta 
tek ar Çalışmasına devam ede-
23 tır. İştanbul 9 kazaya ve 
.ı. nahiyeye tefrik edilmekte
"•r B 
te' U taksimat yapı'ırken tapu 
~ib maliye kayıtları da nazarı 
bit ~a. alanmaktadır. Harita tes
""' k dıldikten sonra, tasdık edil-"'t •. 
t6tıd ll~ere Dahiliye vekaletine 

erılecektır. 
~· - -
~asa.da.: 

~redi meselesi 
'•t b·nbu'dan Ankaıava 
~ ıt hevet gidecek' 

lttd cnebi bankaların son gün
~ e merkez erinden aldıkları 

llıat rn 'b' .. t ltıe ucı ınce tuccara ama-

Şirket yapama
dılar 

Odada bir kon1isyon 
toplanıyor 

Vapurcular arasındaki reka
betin izalesi için müttehit bir 
şirket teşkil edileceği razılmıştı. 

Haber aldığımıza gör'! bu hu
susta tanzim edilen projeler 
yüzünden vapurcular arasında 

bir ihtilaf çıkmış ve yalnız bir 
vapuru bulunan kumpanyalar 
bu birleşmeğe itiraz etmişlerdir. 

Diğer taraftan bu mese enin 
halli için ticaret odasında teşek
kül eden komisyon çarşamba 
günü bir içtima yaparak vaziyeti 
müzakere edecektir . 

Komisyona tüccar namına 

F urtun zade Murat ve !iman 
şirketi müdürü Hamdi Beyler 
seçilm;şlerdır. 

Açıkta kalanlar 
Ha iç şirketi son zaman1arda 

bir tasfıye yaparak 18 memuru 

vaz'fesinden çıkarmıştır. Bu me
murlar dün ticaret müdüriyeti 
şirkeıler komiserliğme müracaat 
ederek şirketten tazminat iste
dıklerini bildirmişlerdir. 

İneboluda 
El ya:ıısile istida kabul 

ecilmiyor mu ? 

Emanette 

MuhittinB. 
Dün de gelmedi 

Ansızın n11 gelecek? 
Mezuniyet müddeti biten Vali 

vekili ve Şehremini Muhittin 
Beyin dün şehrimize gelmesi 
bekleniyordu. Muhittin Bey dün
kü trenle gelmemiştir. 

Kimseye henüz bir haber gel
mediğine göre Muhittin Beyin 
habersız olarak geleceği tah
min edilmektedir. 

En1anet bavtarları 
Dün Emanette toplandılar 
~ütün Emanet baytarları dün 

Emanec baytar müdürü Esat 
Beyin riyaseti altında toplanmış
lardır. İçtimada ahırların asri 
bir surette inşası hakkında tan
zim edilen talimatname ve bu
nun sureti tatbiki görüşülmüş- ~ 
tür. Ağustos bidayetine kadar 
şehir dahilindeki ahırların ta
limatnameye muvafık bir tarzda 
tadili ikmal edilmiş olacaktır. 

Talimatnameye göre ahıriar 

evler.e bitışik olmıyacak, bir 
kattan ibaret olacak, iç nde 
insan yatmıyacak, dört metre 
irtifaa malik o acaktır. 

Ahırlarını tadil etmiyen ve 
yahut başka bir yere kaldır
mıyanlar şiddetle cezalandırıla
caklardır. 

Ekmek fiatı ' krediyi kesmeleri bazı mü
A.Ytıi eteri çok müteessir etmiştir. 
•ttttı ?arnanda bu bankalarda 
•ıtıa 'Yei asliyelerini Türk para
t6t~ tahvil etmediklerinden iş 

Güzel lnebolu refikimizde Narh komisyonu 1 O para indirdi 

~"'enıektcdirlea. 
llcea_ a 4'iımız.a göre lana·,. 
llıil rlarının yaptığı gibi şehri-
A.11k tacirlerinden de bir grup 
ltt~d~teya giderek kendilerine 
ti~~ ternini için hükumetten 
l~di: bulunmağa karar vermiş-

l~CUzlıvan fiatla~ 
bit ~taret mahafilince yapılan 

1•tar •v 

t~~ ıstıge nazaran bu sene 

~
i seneye nazaran mevaddı 
Ye f" İatik •atları çok ucuzdur. 

~h .t~ buna sebep o'arak 
\1\ f 81lın paraya olan ihtiya
~~ ltlalığı ve bu sene ibra-
. v,~ olması gösterilmektedir. 
bd~ ~ı rnukabilii ecnebi dövi-
1.ıtıdarı ~nen manifatura eşyası 
~. ~sna edilmektedir. 
t\ıbli . -

~ haştannı ezerek 
l~~~~fçtnek istedi 

ltı'ırıun', arıe.~e Kamil isimli bir 
~re~ i dun kibrit başlarını 
tt~ittir. ç~ek, intihar etmek is
rı ~ irıtih akat gardiyan göre-
lıtı arın . 

.._ tller· a rnana olmuş, bu-
"qlltıj •ne I<a .1 .. 1 • . 
) olu mı , o meme nıçın 
~ tah•~·Orsun, diyerek gardi-

"'r et · -...____ rnıştir. 

lhr ~~t'"~~ 
'l>ar heyetleri 

~otiJı Ça~tılı yor 
1 as er/ı . . 

ll:ıi ..._ 1 ıanL ' daıresı re slifin e11: 
~ı 1 Sfonu h ut rntrkcz 'csaiti naklh e 
~ ""A.Yııs0r, crd hııfta Pazar ve Salı gti~-

·"a ,a a T 
~' etıı:ıekt d clat paşa kcınağındıt 

tir:· •tıh d . e ır. 
t ııı nı aıresin. 1 
~ıır, L •ntaka d ın ·tanbuldnkı ~ubdc-

•ıe 111 a b ' ~a} Yeti lh ulunan mahalldt \e 
ııllt, ttırıe !.; dıı~ariyelerinin Nisan 930 

c"at a ar r k . 
~ <:tı:n 1 nel Or l..omısyona 

~t ..._ ..... e erı rıea 1 
ttı t ırıh· o unur. 

~~ ihtıYar_ı. tne,.kor.l kadar gelmemiş 
ile tarıb \ l\eler hakkında JO i\lcı}'I" 

'I 1.1 ,... e 87 L ,, c 

b11'-r ·•1addcsı •"O.lı kıınunun 
· 'atbik eılunacJğı ilan 

okunduğuna göre lneboiunmı 

bazı dcvair ve müessesatı el ile 
yazılmış ıst daları almak için 
mafkUIM.> 9ılııarmağa bltflallltf 

ve köylüyü daktilo ile yazılmış 
istida vermiye mecbur tutflluş
lardır. 

Küçük haberler 

• Ticaret Pdası raportörlerinden 
Rıza B. tarafından lımanımızda 

vapur tamiratı hakkında bir rapor hazır
lanmış \'C dün lku~at \'ekdletine gönde
rilmiştir. 

• lstanbul berberlerinin işleri gün
den güne al.almaktadır. Berberler bunu 
herkesin C\ inde jiletle ıraş olroa,ına 

aıfettiklerinden iilet bıçakçılığınıı karşı 
büyi.ık bir cidal açmağa karar vermiş

lı::nlir. 

.&. Ankara telefonu en"elki 
bozulmuş ve dün öğleye doğru 

edilmiştir. 

gün 
ıamir 

A. 22 :\'.M.n ... ena~ i kongr,.sine iştirak 
edecek ınurahh,ı 1 .. r ııyı:ı yirmind Pazar 
gı..nu şehrimılden hareket edeceklerdir. 
Kongre\e umum\ 8ana) i murahhası 
olarıık :\a1.mi :"\uri beyin iştirak etme.si 
karnrlc1şıı rı lmıştır. 

A Scı~ fiyc me\"Simi ) ak aştığı halde 
Boğazda ve adalarda kiralanıın e' ler 
pek azdır. Bural ıırdii C\ ' kiralarıda ~eçen 
seneye naz ıran " 0 40 ucuzlamıştır. 

A Bir kaç hartadan ht:ri Anadoludan 
şehrimi..:e büyuk bir ıım .. ıe akırıı başla
mıştır. IJun yıılnız A' aııcık , c %.ongul
dııkt.ın 600 amele gclmı.-ıir. 

& Ticaret oda ı kışlık mallmlıt 
tenzil:lt için !\'"isan nihııyeıiııe t..ııdar 
tucc.ırıı mı..hld 'c:rmıştir. 

A Bir cınhlk ~irkcli G:ııaıasarıı\ 
poli:. nıerkc:zınin şimdi bulundugu bına;ı • 

yıkarak ~ criıı•! bütuıı Be~ oglu hukumcL 
daırelc:rıni ıılacak buyuk bir bina inşası 
için vilayete mtirac:ıııt etmiştir. 

IA Bu sent: memleketimizde patates 
mahsuli.i çok bol olrnu~ ,·c hariçten hiç 
ithal:\t vapılmamışcır. Bu \ üzden fiatlar 
7 kuruş·a kadar diışmiiştür." • 

• lktı sat 'ek41cci bazı ticaret oda
larının ı:ıgvınn karar ,·ermiştir. Bunun 
için bimin ticaret odalarından faaliyetleri 
halkında izahat istemiştir. 

Narh komisyonu dün Ema
nette toplanmış, ekmek fiatını 
on para daha tenzil ederek 
14 )<lU"pşta tesbit etmiştir. 

Francala fiatı ipka edilmiştir. 
Bu sene Trakyada mahsulün 

bereketli olması ve hatla yal
nız: Trakya mahsulünün İstan
bulun ihtiyacmı temin edebile
ceği anlaşılmaktadır. Ekmek fi
atının 12 kuru~a kadar ineceği 
ümit edilmektedir. 

c VUKUAT ) 

Servet hanım 
---

Kaçırılan kız bulundu 
Karagümrükte Sarmaşık çıkmaz soka

ğında oturan C'ümhuriyet orta mektebi 
talebesinden 16 yaşında Sen·et hanımın 
kendisini iki senedenberi SeYen Kenan 
isminde birisi tarafından kaçırıldığını 
dünki.ı nfü;hamı7.da yazmıştık. Genç kız 

dun Kenanın dostlanndan birinin e' inde 
bulunmuştur. Ar:r.usile Kenana kaçtığını 
soyliyen Servet hanım reyzcsi ne teslim 
edilmİ~tir. 

Sektei kalp 
Kasımpaşıılı kazancı Ahınet usta 

dun Calatadıı Ali ustanın dükkftnında 

otururken üzerine fenalık gelmiş düşüp 
ölıni.ı:-tur. Yapılan mu.ıyenede Ahmet 
u~tanın ~el-tci kalpten oldügü anlaşıl· 
nıışcır. 

Yangın 
Dün şaat uçcrı ~chzade başında 

tram \av caddesinde ikı ka1tan ibaret 
Karabet cft:ndinin diJkkAnından \'angın 
çıkını~. birinci kat vandıktan sonra sön
durulmtiştür. 

I ıcaret ve zahın .. 
rıaıhu Tıcareı bor•••• k6t1bıumumıtıt• 

taHıltndan wertln'ı••tt 

Bu~day 
Yumuşak 
~ıintcr 
.::.en 
- Zahireler -

Çavdar 
Arp.1 
.'it ısır 
ı aı l\'ıt 

Ukı.a.ı 

Aaaını Aosarı 
K. P. K. 1-' 

10 30 13 311 

10 3t> 13 2o 

31) 7 1 'i 
22 J 
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Ticarette muvafhkiyet yal
nız İf bilmiye deOil, mües

sese yerinin 

MERKEZ 
bulunmasına del bağlıdır. 

ORHHn RfY unnı 
TEKMİL 
veya: 

ODA 
ODA 

Kiraya veriliyor .. 

ANI(Al~A CADDESİN
Db \' AKrr )'URIJUNA 
l\tÜR Af:A A 1"' EJ)İNİZ. 

. . \ 

. ' " . 
• ~·f ~ • 

Yunan hariciye 
encümeninde 

M' iM 

( Ü:ıt tarafı 1 inci a\lfnda J 
Ba~murahhasımızı11 

beyanatı 

Dünkü Politika gazetesinde 
Türk Yunan müzakeratının ne
ticelendiğine dair bir telgraf 
vardı. 

Bu havadis hakkında ma'uma
tına müracaat etciğimiz Muhtelit 
mübadele Türk heyeti murahha
sası reisi Tevfik Kamil Bey şu 
beyanatta bulunmuştur: 

- Bu telgraf haberi bir ay-

. 

TAU 

Bu akşam 
Sinemaları 

Alkazar - Devler vadisi 
Alemdar - Kartiye Laten 
Asri - Hırsız 
Ekler - Yaşıyan ölü 
Elhamra - Temaşa gemisi 
Etuval - Kamçılı medeniyet 

l I Lüksenburg - Spaventa 
Majik - Karanlık mazı 
Melek - Hollivut revüsü 
Opera - Pembe köşkün esran 
Şık - Ateş gibi 
Beşiktaş Hilal - Kan g~W. 

Bar ve M üzlkhçU 

Garden - Elli Lıs, İrena, Nandı 
Balet, T almaç ve Siril, 
Bekdi, Vantura 

Türkuvaz - Arizona baleti 

Artist 
ı 3 üncü sayısı perşembe 

günü yeni bir şekilde intişar 
edecektir. 

/stanbul 4ü11cü icra menmrluffundan: 
Mukaddema Fencrbahçede Belvü Oteli 
ftti"alinde Rali köşkünde mukim iken 
halen mahalli ikameti meçhul lctetano 

veledı Aleksandr Rali efen diye: 
Jori veledi Alfret Çişnel'in ziınme

tinizdeki onüçbin lira alacağına mukabil 
lstanbul Tapu dairecinin 21 Eylül 338 
tarihinde 6390 muamele numarasıle dnin 
uhtcsinde ipotek irnc eıtiğiniz Demir
kapıda Emir mahallesinin ntik Demirkapı 
caddesinde cedit 1 )cmirkapı ve Hali 
geçidinde atik 9. 9. 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9, '9 
cedit 4, 10, 1 . 14, 4. 1, l~, 20. 22. 24, 
3. 5, 6. 8 numaralı ~h-e\ m beş babı 
dukkan 'e dört b:ıb1 ma~:ıza ve bodrum 

• ve hanın onıki his c itibarile kadimett 
) tc\ sii intİknlli bir hi~senin satılarak 

matlubunun lahsili talep edılmiş ve 
mczkOrulmiktar borcunuzu birinci ihbar
namede ta\in olunan günde tes' i~ e 
etmemiş oldu~unuzdan bul:ldakı gam 
menkul un üç gun zarfında borcu tt:"' 1\ e 
ctmedi~iııiz takdidc l)İlmu1.a) etle furuht 
olunac.ağı ikincı ihbıırnaıne makaıııın:ı 
knim olm:ık uzcrc ıl n olunur. 569J 

danberi bizim söylediğimiz ve 
gazetelerin müteadd t defalar 
yazdığı havadisleri tazelemekten 
başka bir şey değildir. Yalnız 
itilafın hallı müzakeresi bazı 
maddelerin yazılaş şekilleri üze
rınde cereyan etmekte ve biraz. 
uzamvktad r. Maamafih bunun 
için telaşa ve endişeye mahal 
yoktur. 



.. 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

Bir filme nazaran nasıl techiz edile 
Son zamanlarda çevrilen film

lerden bir tanesi bundan 19 se
ne sonra geçecek bir vak'ayı gös
termektedir. 

Yazan : Sadrı Etem 1949 senesinde olup bitecek 
hadiseler arasında bir de harp 
tasavvur eden filim rejisörü o 
senenin askerlerini resimde gör
dOğünUz kıyafette temsil ettir

Göbekli adam dışan çıktıktan 
sonra Sacit masada yalmz kaldı. 
Anlaşılan Sacidin bu ite deh
şetli surette canı sıkılmıştı • 

Kaıları çataldı. 
Pilanları alt üst olan her insan 

gibi yerinde duramıyordu. 
Yüzü çatılıyor, alnı kat, kat 

oluyordu ... 
Kardeşi gelip te göbekli adamı 

görmeyince. 
Şaşırdı : 
- Nerede... diye sormaya 

luzum kalmadan kardeşinin ha
linden bir şeyler sezdi... Karde
şinin birdenbire çatılan suratına 
baktı. 

- Ne oldu da diyemedi ... 
Sacit: 
" - Telefon ettiler gitti de

di.. Fakat bu diyiş ağımdan 
ne tuhaf bir ahenkle dökülü
yordu ... 

Hüzün kıza da çöktü... O da 
takaklarını avuçlan arasına al
dı. 

İki kardeş kartılıkh düşünmi-
ye başladılar ... 

Sacit dalgın, kardeşi dalgın ... 
Ben de onların hüznünü dü

şünüyordum. 
Bir koku, keskin bir lavanta 

kokusu, podra kokusu, genzi
me çarptı. lhtiyarıızca vaziyetimi 
değiştirdim. Ve kokunun bir 
rüzgar gibi estiği tarafa bakbm: 

Sacidin yanına bir delikanlı 
gelmişti. Bu delıkanlı, ince uzun 
narin bir çocuktu. 17-18 yaşla
rında ya vardı ya yoktu. 

Delikanlının uzun favorileri 
Yardı ve byantinle yatırılmış 
saçları... Kaşları yontula, yon
tula incecik bir siyah çizgi 
halini almıştı. 

Kirpikleri uzun ve kıvrıktı, 
onun gözleri siyahını idi? Bir 
bakışta siyahtı, öyle görünü
yordu .. Y eşilmi idi? bir bakışta 
da yeşile benziyordu. 

Gözleri her bakışta bir renk. 
Yüzünde henüz çizgiler çoğal .. 

mamış, derisi çok şeffaf... Bu 
ıeff aflık üstünde kalın bir podra 
tabakası betonlaşmış dudaklan 
kıpkırmızı yalnız dudağı ile bur
nunun bitiştiği yerde bir kızartı .. 
Bir sıynk gibi birteY verecekti. 

Vücudünün bütün hatlarını 
kıvnntılarını, girintilerini, çıkm
blannı birer birer gösteriyor . 
Siyah t!fketinin yaka düğmesinin 
yanında beyaz, beyaz küçümen
cik, küçümencik tozlar var. 

Delikanlı eıilerd., büzülerek 
vücudünün bütün hatlarını kıv
randıra, kıvrandıra bir küçük 
hanım gibi, birşeyler söyledi. 
Çocuk pek yavaş söylediği için 
neler söyle diğini anlıyamadım. 

Sacit çocuğu dinledikten son
ra elilt; bir işaret yaph... Bu 
işaret insana bir saksofonu ha. 
tırlatırdı .. 

Galiba Sacit : 
~- Caz başlasın da öyle di

yordu ... 
Hakikaten tahminimde aldan

mamışım. Caz başlayıncıya ka
dar, çocuk durdu. Caz baş1adı. 
Herkes ayakta salon tekrar bir 
manej yeri halini aldı. 

Deminden beri Sacidin ya
nında duraD çocuğu oturduğu 
locadan gözetliyen şişman ve 
kıranta adam Sacide baktı sağ 

kaşını kaldırdı çocuğu işaret 
etti sonra sag gözünü taıtik 
mukabilinde kırptı .. 

Sacit dışarı çıkb, çocuk ta 
arkasında .. 

Ben de biraz sonra dışan 
çıkmak için locaların önUnden 
geçiyordum. Demin kıranta ada
mın oturduğu locada geriye çe
kilmiş ve masadaki elektrik am
pulünü söndürmüş iki hayalet 
vardı .•• 

Bu iki hayalet derin derin ve 
burundan içeri doğru nefes alı

yorlardı ... 
- Hıhh.. hıhh •• 

Hıh... Hıh... Hıh ..... 
Nefes alıtla.rı işittikten ıonra, 

deminki işaretlerin, tastiklerin 
manasını anladım. 

Maliimya, böyle yerlerde ko
kain filan öyle herkese verll-
mez ... 

Masama dönmek için yürü
meğe başladım. 

Sacit te geliyordu, uzaktan 
biri Sacide hakta bir parmağı 
ile burnunun ucunu gösterdi, 
Sacit ona şöyle bir bakh: 

Ağzını buruşturdu, göz.lerini .. 
yukarı doğru kaldırdı ... 

..... ' -Bunun 11 hayır,, demek oldu-
ğunu şüphesiz benim gibi siz de 
anladınız ... 

Derken bizim hafız Nesip 
kolumdan tuttu ... 

Eski şakraklığı ile: 
- Sen de buralara gelirmi-

l(aktos a/atı 

Arizona çöllerinde en çok ye
tişen ağaçlar, Kaktos ve Jokka 
ağaçlandır. Bu ağaçlar, yağmur
lu mevsimlerde suları yaprakla
rında depo etmekte ve bu saye
de çiçeklenebilmektedir. 

Bu ağaç\arın çiçeklenmesi sa
yesinde sürü sürü arılar çöle hü
cum etmekte ve rengarenk kuş
lar çöl içinde cıvıldamaktadır. 

Bu havalide yaşıyan kırmızılar 
yakın zamana kadar, rakıslı bir 
takım ayinler icra etmekte idiler. 

o Bulmaca o 
DünkU bulmacamızı hallede

medinizse bugünkü halledilmiş 
fekle bakarak yeni bulmacamı -
zm sırrını meydana çıkarabilirsi
niz. Bunun için aşağıdaki tarife
yi tatbik ederek üç beş dakika 
mefgu' olmanız kAfidir: 

l '2 3 4 ) t> 7 K 9 10 11 

sin ... 1 
« - Eh işte düştük.. Şimdiye 2 

kadar Ankarada idim... 3 
«- Sen ne it yapıyorsun. 
"- Söz jm yabana muharrir

.. 
5 

mektedir. 

Bu askerin silahı gayet pratik 
bir hale getirilmiştir. 

Kulağında telsiz muhaberele
rini daimi surette dinliyebilecek 
bir kulaklık vardır. 

Elbise siyah meşindendir ve 
hepsinden garip bir nokta vardır 
ki o da arkasmda bulunan ku
tuların uzun bir müddet karnım 
doyuracak gıdayı havi olmasıdır. 

1949 da ask.er 

Bunlardaki gıdalar 

birer tablet halinde 
edilmiştir! 

Satılık mükemmel kon 
Istanbul Emvali eyta 

idaresinden: 
Sa hık fera~et vekili Sey~ it ibralı im Esat Ye birB 

Ehii~~trnt Esal Ef~udilel'iıı istikraz eyledikleri melıı' 
mukahılinde idaremiz uhdesinde vefaeıı mefruğ buh1 

Be~iktaşta, Yeııi mahaHede posta r.addesi sokağ~ 
eski 4H, 24 yeni 30, 41 numaralı ve 103ü zira 
r ınde maa bahce bir lıane satılıktır. . 

Mezkt'ır koııağın ik ı kapı~ı olup seUınıhk cihetine 1 

kapıdan girildikte çini döşeli taşlıktan geçilerek 3 İ , 
1 ita ha, 1 k•ıhve o~ağı, lkif(\f' ve bir mutfak, ikincı ~ 

küçük bir koridordan İ>iiyük bir salona geçildikte3oda,~~~ 1 

üçüncü katta keza bir büyük saloıı üzerinde iiçii b11~~~ 
hiri kü<;iik olmak üzere 4 odası olup harem kısı11~ 
gecıuek icin lıer bir ~atla koridorlar vardır. fi~ 
kı~~uına b:.;h~e kapısından (;ini döşeli l .şlığa geçil~~ 
4 oda l lıal:l, ikinci kata çıkıldıkta bir k11 

koridordan salona .!.!P<·ilerek 7 oda, 2 hala, ücüncii ~~ 
keza h ı·. koridor "~ ı; r ~alon iiz<\rinde 7 ode:; ve 1 fl9~ 
vaı·dır. l k iııci kalla yaıı taı·afta biı· koridorla harell~ 

" - Ben de darülacze müfet- mıııa geçilir. 1\ iilhaıılı ve 2 halvetli, nıermer taş d fi 
tişiyim!.. Maaş çok değil ama ç fle kurnalı hamam kısmı olup yanında çamaşır~, 

lik. 

neyse geçinip gidiyoruz.. Sine- vanhr. llauıanıın yauında 2 otla ve balıce ayrıca k~ 
malara, tiyatrolara, barlara para bir odunluk ile ce.ı>hc<le ve "'all tarafta dig'er küçii~., 
vermedikten sonra.. J iı 

"- Gayet karlı bir iş... Dünkü bulmacamızın odunluğu vardır. Zeuıiıı katı k(tgir olup içi dışı ' 
"- Eh fena değil; alJah bin- halledilmiş tekli boyalı:- kalcıukür işlemt>li ve 3 l 70 arşın bahçe~ 

bin bereket versin!.. İşte biz her ı 2 3 4 5 o 1 s 9 10 11 etrafı. yiik~ek duvarlıdır ki cem'an 32 ocla, 4 sl.lJ 

akş_aır;;a~~~l:ğı~.~~-Vazife birader. 1 ;---- 1111 • -[i) ~ kiler, 2 mutfak 1 hamam, 2 odunluk, 7 haltı ile l 

Ne yaparsın.. ; ===_[i]'-fil[i]-•1
- -----:, suyunu havidir. r 

Bir viski iç yahu!. 4 ~-il---- -- [i.ı Talip olanlar ve fazla mnhlmat almak isteyrnfer 
11 

\ 

..... -.-----•Rı111tm•~•J,_ s '--,- -ı===!~il=J gün saat 15c kad:ır Adliye hinrısı dahilinde fsta 1 
e ~l l _lij==lil-rii.l -ı'-~11jil - Emvali eytam idarPsine miil'acaat eısinlcr. : 

1.!!J l!!l • k cer' • 
· [i) - - - - - -ıı.Jı , i 

1 

(7] intikam [2]. 6 - Anne (2], yol pj, mak (6], nota [2~. 5 - Ço '[iı ' 

Y avrosunun cildinin, letafetini 

Pertev çocuk podrası 
ile temin etmiştir. 

Ekmek ve francala fiatları 
Şehre~anetinden: Nisanın on 

beşinei sah gününden itibaren 
ekmek on dört kuruıtur. Fran
cala yirmi bir buçuk kuruşta 

ipka edilmiştir. 

~ - . -- • -[i] -ı-- - nota [3]. 7- Put [5], \'Olkan nehir [3]. arva [5]. 6 - t<:scr [4], n°'j 9,....' 
[il fil _r_ [i] _ --- s - Tanlı küçük kazıdı [6J. 9 - Dişi Ten brllik (6 ... s - Odun [S ·.,.,. f'1' 

10 ı- - [iJ - - ~ - - - horoz ~5) l O - Şikar [2J, cezaır yanın- [ 4,, bir .-ark \ ild~ eli [3~. 1 O ı J / 
l l ~ - !iJ da bir memleket f3], her şeyin başı [4] yonel değil [6j, kariyeler [4J. deı11 ' 

BugankÜ bulmacamız ıı - Yazıcı [S]. ekmek [3]. tikam [3], lıir nevi bono c3J· 

ı Soldan sağa: Yukardan aşağı: VA U' J 'f ~t· 
1 - Ekşimiş şarap [SJ, temi z [3]. ı Çene saçt 15], anupa sucuıı-u [5]. D e1 1 

~ - Bir diş ismi (::1 • gök [4]. 3 - b l • • '/P 

.\!ısır pa~ıtahu [6]. bir ağaç [.3] 4-Renk 2 - Kaybettirmek [5]. 3 - To:r. papı ye Tabı iş erinızı 
12~ konıhık f7L5 - Rahat güzcllikil!. llblü,1·alrİ[İ3l1, ltal,llıkll~~·l!ltajp,!lı İ[:iİJ.ll4lfl- llOlltılırl- Ml!!!llll!ll!U•lll•l!!!I 

MUSTAFA SAMLı-MAGAZA51 

ı MKLANIT!AfFİYES ANTEiETŞ 
~ ._..._ Başlamıştır. İstifade ediniz. iiiiililiiiiiiiiliiilil 

. . 
--~ . 
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lo~onto IOZİDO ue ~~y~~ Hile ~ons solonu 
b Salonumuz tezyinat, mefrutat, mevki itibarile İstanbulda 
~lunan salonların fevkinde olduğu gibi milzik ve sair eğlence 

cıhetile de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 

~eşhur Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
t•kalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her giin 

:at 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e kadar 
ans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

1 
Salon; Cumadan maada günlerde müsait ıeraitle, nifan

anına, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 
"eritebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

~ Mddüriyeı 

E1kaf Unıwn Jlliidi,i,diiiı1 Vakıf 
Akarlaı· J11üdi1rl1'i(ğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Kiralık haneler 

ı - A 
2 lsaraydı. Şirment ça\'UŞ mahallesinde Arap manav sokağında IO No. h hane 
a - AksarAyda Oruç gazi mahallesinde Köprülü sokağında 11 No. lı hane 
• - Aksarayda sofular mahallesinde Şeftali sokağında 8 ~o. lı hane 
S - Aksarayda l\1uratpaşa mahallesinde Cami lıavlısında 2 - 4 1'\o. lı hane 

6 - Şehtadebaşında Kalcndcrhane mahcıllesinde < :ami sokağında '+ - ;- ~o. lı hane 
~ -. Veznecilerde Camcıali mnhalle:'izdc tram,·a\' caclde~inde 95 ~o.lı mektep ınııh .ılli 

8 - •raçane i\limarıı~a.; mahallesinde liaydıırhane caddesinde 2 ;\o.it Ta~mektep 
- Şehremininde lbrahiın ça,·uş mahalbindc değirmen sokağında 1 1\'o.lı Kaşık-

g çı !\lustafıı l~r. mektebi 
Ta, Şataşında • oğan ağa mahallesinde 1 >altahan yokuşunda ~ :\o. lı .\Justafa 
Er. mektebi 

,0 Kiralık dükkanlar 
tı ......_ Çenberlitaşta \tikaliphŞa mah:ııleıinde (ilingirler sokap,ında 2 No. lı dükkAn 

12 :\1ahmucpıı, ada Cami ha dı ında 17 - 2:1 No. lı düki-:ln 
13 - :\ lahmutpaşııda Nuruo:'ınani\'e eadde~indc 11<) - Q:' No. it dükk:ln ....... ,. . 
14 .vıercandıı 1 larhiye caddesinde 68 - 3 i\o. lı dükkan 
ıs ...._ Üzunçarşıda JJezzazi cedit mah:ılle~inde mektep tahtında 198-127 l\'o.lı dükka:ı ...... 
1~ ., ,, ,, ,, .. 300-129 .., .. 

lf'. Uzun çarşıda bc1.uızi cedit mahallc:;inde mektep tahtında 302-131 No. dükkAn 
' Vezneeılerdc camcı Ali mahallesinde tram\'ay caddesinde 80-94 No maa 

ıs . 
diı\~ Sehzadcbaşında Kalenderııne mahallasinde tramvay caddesinde 46-38 No. 
19 n 

........ \' ~ . cladıı l\lollahüsre\' mahallec;inde :'O· I \ 'C 70-2 :\o. dükkAnlar 
....... Zc 

~l Yrektc Ferhatağa mahalle,inde I ·l- l 20 No. dükkAn 
~ Ünkapanında Papaszade mahallesinde 20-28 i\o. fe\'kinde odaları müştemil 
~ ........ 

'8 l\iiçUkpazarda llocahamza m:ıhallc~indc sebzeciler sokağında 153 No. dükkan 
-0. ~ti l{Üçükmustafapaşada Moll1ıhüsre\' mahallesinde şerefiye oıokağında 34 ve 36 
" klcAnlar 
q : Fatihde Atpazan caddesinde 1 ve 3 :\o. kl'mer gözleri 

\ ....._ CarŞaınbada Beyceğiz mahallesinde Fetiyc caddesinde 5 No, dükkAn 
'Carşaınbada Cebccibaşi mahallesinde ı~mailağa mektebi tahtında 176 L\o. 

~, kiralık han ve kahvane 
\' 

tnlbahçede Arpaemini mahallesinde 36-38 No. han \'e kahvaıte 

'8, Kiralık vasi arsa 
~taşta Ômeravni Efendi mahallesinde Dolmabahçe caddesinde namaığah '16 •laalli 

~ ddeti müzayede: 27 mart 9.lO dan ı 9 ni aıı 930 curnartesi günüdür. 

:•lipıe~~a muharrer r:m!a.k kiraya \ rrileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. 
t~ltıak ,. Ye"rni ihale olan son gliniın sanı on dört buçuğuna kadar şartnameyi 
\'\ıf .... e teminatı· muvakkate ita ederek müze\ edeve i~ıirak etmek üz~re lstanbul 

~·üd • • y 

tva f iitliiğündc \'tıkıf akarlar müdürliiğüne müracaatları il:ln olunur. 
ltıUqYtd: \'e rnUştemilAu hakkında ma!Qmat almak isıeyrnler bu müddet zarfında IJ "<4sono mücm.ı edmk <'ri mi<U capociann• gmebilicler, 

~ evlet demiryolları H. 
~_mağazasından; 

"ijtti11~azaın~zda mevcut 40 beygir kuvvetinde yedi buçuk ton 
'-.dif CU ~ lniistamel bir adet Dizel motörü 19,4,930 taribıne mil-
'• ... 111•rtesi .. .. d" t l • d t r 1 . .... ~zk- gunu saat on ortte sa ı acagın an a ıp erın yev-ö Urda mağazamıza müracaatları ilin olunur. 

~ e'1let Demiryollan H. 
~ t A\ağazasından: 

~İt ',,:Zılmı.da muhtelif miktarda mubtelifüccinı buya, kalem kir 
' tiİnli Ça ınevcut olup bunlar 17-4-30 tarihine müaadif pertem· 

'-Gr• &aat on dörtte aleni müzayede ile sablacağından taliple 
~atları ilin olunur. 

•••••••••Tarife•••••••• • : 1 Def alık ~uru~ 30 
: 2 .. " -50 

• " 
: 3 
: 4 
• 9 • 

65 
'I5 

: ihtlvaç kıdmavın-' 
: caya ka<:far ( azaml 1100 
• 10 defa) ıfA.n edil-t 
: mek "/lzere maktu ) • 
: Abonelerimizin her üç aylıAt için 
: bir defuı meccanen 1 
: 4 satırı geçeıı llinların fazfa ~atırı 
: için ~ er kuruş zammolunur. • .......... ················ 

Kiral•k ve satıhk ----------
Kiralık Hane - Kadıköy kı~lık. 

tiyatro Cİ\'annda kadife sokağı 7 numa
ralı hane tamamen kiralıktır. 7 odalıdır. 

Müsait şeraitle kiraya verilir. idaremizde 
A.N. adresine müracaat 

Kuzguncukta- .\larko paşa köşkü
ne ~itişik No. 1O-12 boğaza nezareti 
klmileyi ha,•i geniş 'e havad:ır ağaçlarla 
muhat bir bahçı· içinde dört oda. mut
fak ve hamam kumpanya t.yu hl\clcre 
dört dakika , çarşamba \'e cuma 
içindeıd sahibine müracaat 

Kiralık ve satıhk köşk - J<:ren
ko~ iıııde :-;uadiyc 1 fat hoyıınd:ı yedi 
odalı derununda lcu~u ve ,a~i bahçeyi 
havi kırk beş numaralı kiJ.;k kira'ık \'e 

' satılıktır arzu ed~nler icsalindeki köşke 
müracaat eylemeleri. 

Alım ve satım 
Satılık elektirik kontrol saati 

ve vantilatör - l lususı sarfirau 
annnak uzere pek az kullanılmış bir 
konturol saatı ,." vepyeni hir 'antilator 
saulıktır. ldaremi- zde A. N Adresine 
müracaat. 

Yazı makinesi - Kultanılmı~ 
Remington ma ·kalı Türkı;e, lngilizcc 
kl!vyeli . idarede 11 numarıı' a m[irııca:ıt. 

Ders 
İngil'zce ve Fransızca En 

yeni usullerle husust dersler. 'I'epebuşı 
51 No. l lacopulo apartıınanı ikinci kat 

F'ran11zoa dersler - .\Hina _ 
şip görecekleri .saatlerde e\ lerinde ders 
alarak cıdden eri bir surette ve pek 
mutedil ~eraitlc fr:ınsızca ö~renmck 
i~tiycnlerin derhal adresleıini (Calnta -
post reStan F. K. D. adresine bildirme 
leri. 

Müteferrik 
Te,ekkür - ! la ta bulunan reli · 

kama ınuvaffaki) etli bir nnıeli) at icra 
'e kendi•ini tr.davi eden l lasckini-.:ı 
hastanf'ı;İ emra7J ni aiyc \ c \ il:idi) e : 
müt:ıhassısı doktor oper:ııor l~viip \hmet 
Heyefrndiye alenen teşekkürlerimi takdim 
eylerim. 

'.'\ luallim : Bürhan 

114111ııııı~~ooınııırnıı1~11ınmııı~~ııı1ııırıı ı:ıiılü~iıJı~rıı ııııım~~ıı ııııııı: 
Yardım yurdu 

Eml~k 'e mücc,·heraı üzeıine 

Para verilir, emlak a-
hnn ve sat1hr. 

Galarada Ada 1 lan No 1-2 telefon 
Beyoğlu 38J7 

Hem ziyaret hem ticareti 

Her Türk yeni ANKARA yı 
görme i! onun için 

20 NİSAN 1930 
Milli Sanayi Nümune sergisini 

ZİYARET ET 1 

!Uanbul: İkinci iera memurlujundon: 
\ lahcuz \"c furuhtu mukarrer olan 

bir adet ayaklı singer ınakinası 22-4-930 
tarihine musadif salı gUnü saat 16 da 
Galatada Gulkamonıo l lanında uçık • 
arttırma ile furuht edileceğinden talip 
olanların. Jsıanbul ikinci icra memurlu
ğunun 930-77 dosya numarasını hamilen 
mahallinde bulunacak memura müracaat-
lan ilıin olunur. (QJo-77) 

• 
şaatmüna
kas,ası 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Türkiye ıiraat bankası umum müdürlüğü, latanbulda Cağal

oğlunda kain olup elyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu· 
nan binayı tadil ettirecektit. Bu işe talip olanlar aıağıda yazılı 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

2- Talip tarafından evvelce yapılmış olan iılerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek sair 'lesaik. 

Talipler Ankarada ziraat bankası Jevazım ve mebani mUdilr
ğüne lstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bul 

baptaki pilin, mükavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 

alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklimame kabul 
olunur; teklif mektuplan kapalı .zarfla Ankarada Tlirkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve Istanbulda Cağaloğlunda emniyet 

sandığı mUdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 

teminat gösterecektir. 

Türkiye ziraat bankasi mutlak surette her hangi bir talibi 
tercih ~ akkmı muhafaza eder. 

Muğla Vilayetinden: 
1 - Muğlada inşası mukarrer sinama ve kulüp binalan nisanın 

yirmi dördüncü günü saat on beşte ihale edilmek üzere münaka

saya vazedilmiştir • 
• 2 - Taliplerin muhasebei husuaiyedeki numuneleri veçhile 

teklifnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni teminabnı yevmi 

meıkure kadar Muğla viliyetine g6ndermeleri 'le ıeraiti anlamak 

ve malumat almak için istanbul, İzmir ve Muğla Mubasebei husu

siye müdüriyetlerinden birine müracaat eylemeleri lüzumu ilin 

olunur. • 

Muğla vilayetinden: 
Çiçekli - Karabörtlen arasında vahidi kiyaai fiat ile yapbrı'tacak 

olan 20400 liralık tesviyei türabiye ve imalib sınaiye 28 
nisan 930 tarihinde saat on beıte •iliyet makamında ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkanldığından taliplerin 

vilayet merkezlerinde bulunan ıeraiti umumiye ve fenniye dairesinde 
hareket eylemek kaydile teklifnamelerini kanunen muayyen temi

natlarile birlikte Muğla villyetine göndermeleri ve fazla malüma~ 
almak isteyenlerin Muğla Nafıa daireaine mtıracaat eylemelen 
ilan olunur. 

Kocaeıi vilayeti daimi 
encümeninden: 

lzmit - Sabak - Çuhahane yolu olbaptaki prtnameıi ve 24446 
liralık keşfi mucibince 23 - 4 - 930 çarşamba gtlnft saat 0~ ~~te 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile mOnakasaya vazedıldıgın-
den talip olanların teklif mektuplarma •e ehliyet veıikalanm yüzde 

yedi buçuk teminat makbuzlarile meık6r tarihe kadar Kocaeli vila
yeti Daimi encümenine vermeleri ve tafıilit almak ve şartnamesini 
görmek istiyenlerin Kocaeli bat m~hendisliğine müracaatlan. 

Koroco~ey Horası mo~orlHUn~en: 
Hara kuzu'anndan (1500) baı erkek kuzu parça 'halinde 

b!lmüzayede satılacağından talip olanlann yevmiihale olan 20/4/930 
taerih' n ::: müıadif l'erşenbe günü saat 14 te Karacabey Harası 
merlieı:inde bulunmaları iJin olunur. 

lstanbul ınahken1ei asli.'e ikinci ticaret dairesinden: 
Galatada Sigorta hanında R. İftoker ve ıeriki İstanbul şubesi 

tarafından Galatada merkez rıhtım hanında üçüncü katta t nu

maralı yazıhanede tüccardan Hasan izzet Paşa aleyhine ikame 
olunan davadan dolayı icra olunan tebligata mumaileyhin ikamet
gahının mecbul olduğu anlaşılmış ve ilanen tebligat ifa kılınmış 
ve dava arzuhaline müddeti kanuniyesi zarfında cevap vermediği 
tahkikat için ılanen icra kılınan tebligata rağmen icabet etmemiş 
olduğundan gıyap karan alelüs61 iiln ve tahkikat tekemmül 

ederek evrak mahkemeye tevdi ve mahkemece keyfiyet tetkik 
edilerek mürafaa hüküm derecesine vasıl olmuş olduğundan yevmi 
muhakemenin muallak bulunduğu 5 mayıs 930 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 Ayasofyada kain adliye binasında ikinci 
ticaret mahkemesi dairesine müracaat eylemediği takdirde hak
kında gıyaben hüküm ita kılanacağı hukuk usulü muhakemeleri 

kanunun 406ıncı maddesi mucibif!ce iliıı olunur. 



qT -Caaetemlz~e (~n 7ar.ı 9 • r••'"''•rln 1 lltlh l 11'.'an ını!ıfudar = S.''l.YISI t-11 R " R.'~.- "> KURUŞ = 
Gauteye göaderilecek mekt ıpların uzcrlne idare fçınsc idare ; rar.ıya 

alt sc ( Yar.ı ~ l~arcti .lon•ı lmalıdır. ~ 

r ..... .,... ••lhrr'•nn rlrrlrirn. l11nııd n tlac'c;T,,.,.,la .,,.,rup'ar• J- r.'m•t yten\ef"n 
~ loılclırumcan •• l'h'•nn •Cıcltricalınclan lclare rH'ul c!.&Udır 

MATBAA Vt. iDAREHANE. 
bTA:'\RCL. Babıali, An\:ara cadde 1nde "\'AKIT Yl'R.DU • 

. -r~1 J'l70 1 ltAllE f~LERI) 1971 1 YAZI l~LERI) T~ı.,afı VAKiT. poth nta,. 

HJISJIN K OLONY 1151: Limon çiçeklerinden :~:~~:~:o,:~ 90 ~eret 
Dünyada mevcut bütün mütemeddim memleketlerin ıtriyat mütehassısları, esans fabrikaları Hasan kolonyasının enfes ve ruhnivaz kokusu karşısında lal ve ayran lıcal 

ve bu nefis Şark mlistahzarından külliyetli s"pariş etmektedırler. Memleketimizin ve ecnebilerin en kibar zava\a Hasan ko'onyası istimal etmekte olup daima ve 
sahibini tebrik etmekteciirler. Hastalara hayat ve şifa verir. Baygınlık, sinir, heyecan, baş ağrısı, çarpıntı zamanlarında bir hayat arkad:ışıdır. Fiatlarda müthit t 
yapılmıştır. 35, 60, 110, 200 kuruşluk şişelerde satılır. Hasan Ecza deposudur. 

O d · b k t Ne tasfiye ve ne de modası geçmiş mallar vardır. 
roz ı- a a Hali hazırdaki reklam sahşmdan istifade ediniz· 

Son moda ve ehven fiatlı eşya üzerine YÜZDE 10 TENZiLA T 

Satılık evler ve arsalar 
Istanbul emvali eytam 

idaresinden: 
1 - Bakkal Kozmanın istikraz eylediğ·i nıebaliğ 

mukabılinde idaremiz uhdesinde vefaen nıef ruğ 
bu1unan Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Yenişehir 
ve Mun1hane sokağında 81, 83, :ı, 87, :2:2 nunıarah 

ve 533 arşın üzerinde muhterik 3 dükk~&nın yan ve 
bölme duvarlariJe arkasında l\tumhane sokağına 
kapısı olan ahşap bir oda ile bir hahisı. ~lezkur 
dükkahların yannıış olan ahşap aksanıı yeniden 
yapılabilir. 

2 - ~tehnıet Şeref ettin efendi ile zevcesi Hatice 
hanınun, Kasımpaşa Küçük piyale nıahallesi Zin
cirliku~·u ca desi eski 184, yeni ~74 nunıaralı ve 

• 100 zira üzerinde 6 oda, 2 sofa, 2 nıutfak, 2 hala, 1 

tulumbalı kuyu ile 88 arşın bahçeyi havi, köşe•le, 
ahşaP. bir ev. l\1ezkiır hane iki kapılı olup ayrı 
:-JU t • • ' ' • 
ayrı kullanılabılır. 

3 - A vranı efendi ile l\ladam Akel in, Beyoğlu 
Kamer hatun nıahallesinde Kurdalya sokağında 
94, 96 numara ı ve 102 zira üzerinde 10 oda, 3 ko
ridor, ı dükk:\n, 3 mutfak, ı danıca Ye 3 nala ile 
dahilinde terkos suyunu havi arkasında küçük bir 
aralık bulunan kargir ve n1etin bir apartönıanın 
nısif hissesi, 

4 - Kalaycı oğlu Teodos ef endiniıı, Galata da 
Kemankeş nıahallesinde Rıhtım caddesi sokağ nda 
sırf mülk eski 29, yeni 33, 3:J nun1aral 1 ,.e 67 zira 
üzer inde 4 oda, 3 sofa, 1 dükkan, ı d<1 raca, ı huh\yı 
havi kargir bir han ve mağaza, 

5 - Madam Ananva, l\iarika ve Katinanın Sa-., 

matya Hacı Hüseyin ağa matıallesi Gün1üş ha ikalı 
sokaQ-ında 5, 7, 9, eski ve· 15, 17, rn ye•·İ nuınaralı 

74 arşın üzerinde vt• tran1vay dura~'1ııda11 istasyona 
inilen •·adde üzerinde ıahta kepenkli k~\rgir bir 
dükkHnın !) nunıara1ı muayyen n1ahallinin dörtte 
iiç hissesi~e 7 ve ;; numaralı muayye11 yerlerinın 
·iörtte biı· hissesi. 

Yukarıda borçluları ve ınevkileri yazılan arsa 
ve binalar müzayede ile satıh?Ya çıkarılmıştır. Ta
lip olanlar ve fazla malumat alnıa k isti yenler her 
gün saat 15 e kadar lstanbul Adliye binası dahi
linde lstanbu) Fmvali Eytam idaresine müracaat 
etsinler. 

14,000kılo Gaz mübayaası 
Tütün inhisarı umum müdürlü

ğünden: 
15 santigratta 820-830 derecede olmak ve tenekeler derununda 

Cibali anbarma teslim edilmek şartile 14,000 kno Gaz pazarlıkla 
miibayaa edileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk teminatı 
ıt:ıuvakkatelerile 19-4.930 cumartesi günü saat 10,30 da Galatada 
milbayaat komiayonunda bulunmaları. 

......... I ........................ ~ ........... .... 

j 'TAI\BrL ŞEllHE.\JANETj iL.\N.\ Ti 
Şehremanetinden: Aksarayda Yusufpaşada Şermet Çavuş 

mahtıllesinde 116, 11611 numaralı dükkanlar Pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Talipierin 19- 4 - 930 Cumartesi günü saat on beşe 
kadar Jevazım müdürlüğüne gelmeleri • 

• 
Fatih dairesinden : 567 lira 74 kuruş bedeli keşiflı E.dirne-

kapı caddesinde tesviyei türabiye hasebile yüksekte kalan 25 
No. hanenin tahkimi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Münakasa 7 mayls 930 çarşamba günü saat 15 te yapıla
caktır. Talip olanların muayyen vakte kadar teklif varakaları 
ile evrakı saireyi bir zarf içinde o arak encümene tevdi etme
leri ilin olunur. .. 

A. Hisar Belediye mfidürlüğündeh : Bedeli keşfi 610 lira 49 
kuruştan ibaret olan Beykozda Karacaburun caddesinde Neş'et 
Beye ait hanenin olbaptaki istikamet haritası mucibince kat ve 
inşası kapalı zarf usulile mayısm ücüncü cumartesi günü saat 
on beşte mUnakasaya vaz'ı mukarrer 0 1duğundan taliplerin 
yevm ve saati mezkôrda yü2.de yedi buçuk kuruş hesabile te
minat akçelerinin makbuzunu ve teklifnamelerinin havi zarfla
rını encümene tevdi eylemeleri ilin olunur. .. 

Şehremanetinden: Galatada Arapcamii rr a'1allesinin Y e&mkk4pı 
caddesinde 10,30 metre murabbaı arsanın metre murabbama on 
lira kıymet takdir olunarak satılmak için açık müzayedeye kon 

muıtur.'.faliplerio tartoameyi 3örmek için her gün mü:ı.ayedeye gir 
mek için ihale günü olan 5 mayıs 930 pazartesi günü levazım 
müdürlüğüne gelmeleri. 

Merke:a acenıctt: Galata Köpril 

Beyo~u 2362. Şube acentesi. M 
diye Hanı altında lıtanbul 271/J 

~. udanya postası 
Cuma, Pazar, Sah, Ça~ 

ha günleri idare rıhtanıaO"" 
9 da kalkar. 

rıhhmmdan hareketle Ge 

o o o o o o o o o L'ıkor fabrı· kQsı· o o o o o o 0 0 0 Çanakkale, Küçükkuyu, E 
O U o Burhaniye, Ayvahğa gid 

O İn \~aa t n_l lİ TI aka Sa S l 
0
o ve dönüşte mezkur iskel , 

O birlikte Altınoluğa uğrı1 
O ispirto ve ispirtolu içkiler inhisar} O gelecektir. ,1' 
D umumi müc'ürlüOünden . g Geıibolu için yalnız 'rr g Taliplerin şartnamede yazıla ahkama rıayet etmemelerinden 0 alınır. 
0 dolayı Şışlide tesisi takarrür eden lıkör fabrikasının inşası o •------··-~ 
o için yeniden münakasa icrasına zaruret hası l olmuştur. O ::::::::::::c::::::::::s::::::::::.-:-

0 İhale 5 mayıs 930 pazartesi güni.i saat on dörtte yapıla- ~ !i Yelkenci \ArJ 
O caktır. Taliplere şartname er ve sılsilei f ıat cetveli muhase-

0 
H Karadeniz postası 

O bece on lira mukabiıinde verilecektir. İzahat almük istıyen-g ıerin Ga atada Kefeli hanında komisyon reistığine müracaat g ~! y e)kenci 
0 etmeleri ilan olunur. o : vapuru 16 Ca rşa rrı 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ;~ .. ~ısan " c . . lı 

İstanbul icra R ; as.:tinden: jandarma 11111/ôtanesı müdüriyet 11ı.e ı ggunü akşamı 6da Sırkecı rı 'J.. 
Calaıada Yeni cami caddesinde 10 iıa 20 bin metre minder !i dan hareketle doğru ( z~ 

mertebanı sokağında 12 numaralı mağa· kılıfhğı bezi kapalı zc:rf usuli!e :: dak, İnebolu, Samsun, 
zada a\·akkabı tic..ıretile iştiğal eden satan a anacaktır. Münakasa 19 H Giresun, Trabzon, Sürnıetl' 
Zaharya . \'eledi Dimitri i\lenevidis efen- nisan 930 cumartesi saat 14 de H Rize) ye gidecektir. y 
dinin konkordato talebile vuku hu lan 1 •• T f 5 k ·de stanbulda Gedıkpaşada 1' andar· :: a silat ıçin ir ecı 
müracaatı ı.izerine icra kılınan tetldkat •• a 

1 b. ma imalitanesinde yapılacaktır. =:=·.· kenci İlanında kain acen. 1 netice~inde konkordato ta e ınin na1..arı l 
itibara alınma:.ına ve icra \'e iflas kanu- Şartname imalatanede tevzi o!u· :: müracaat. Tel. lstanbu · ; 
nunun 278 ,e 279 uncu maddeleri nur. Tarzı teklif şartnamede ya- g:8:::A=:::.R·:::T:::.1·:N::::::~:~::~::: poı' murihince İki ay mehil \'crilmesine 'e zıhdır. ekspres ..ı 
barO\'a muka\'\'et ıırnkatlardan Sabık p ı;ır 
Cez~ reisi ~la~har beyin komiser tayinine ZAVILER ı A YDJN ı~~~~~ 3 ;.! 
\'e işbu mehlin i!Anile berabbeldr ·lıcra .'e - Sirl<eciden l areketle _ .,,.,~~ 
Tapu sicil memurluklanna i irı mesıne Nüfus ıeskeremle Kadıkö,• A~kerlık A-P'- · 

Zonguldak, E artın, r-.aP 
karar verilmiş olduğu ilan ol~nur. şubesinden almış olduğum askeri tcske- d 

resini za\·i eylediğimden ~en ilerini ala- rucaşile ve Ci eye . .J 
1 Defterdarhk llanatı 1 ca~ımı ilan eylerim. ve avdet edecektir. • ,,.,, 
1 Sırbbıan Koça nal ı ı\ hmct .\ li ;\!:ılı· T afsılat için: S.,irke~-" f'I" 

S.\ Ti LJ K ()ÜK KAN·, ~O dumu l lnllt. Tc,·ellüt (1313) l ,..,.... 
A J hrkayi Şerif a"kerlik şubesinden karşısında Nizam og u 

12 Valde hanı allı, Cak almış olduğum askeri veçikam• zaıi Telefon: ist. 354 
.- ettim ,_·enis111i 1'1karncaX-ımdan e kicinin ,~._1.,. makcılar, talımiu edilen ~ 6 ::::::mı:::::::::::::::::::::=::-· ~-•ti""'" 

.. hükmü olm:ıdıjtı ilıln olunur. g Cilt, aaç, trengı h.-ı-
kıynıeti l ı edeli def'aterı a- Adre:>: Edlrnekapı Sıırmaşık mahal· H mütah ...... 

1 lesi Tekke ı:okıı&ı !\o. 1 Feridun K:1mil :: 08-1,...0fı •t 
hıımak şartile 800 lira, sa- fi g o ~ • 8J11ı 
tış muauıtllesi aleni müza- I rr. 1~D~ogu~-~m~v~e~K~ad~ı~n!!!!!ih~a~s~ta~h!!!!!ik~la~rı51 ~~ Ahmet ~- % 

mütehassı<n ' ·· G V ..voPI" , .. 'ede usul le temdıden 21 l Doktor iE alata, 0
r ~il" · H •• • N ii Atina ·bankası yaoaD Nisarı 931 > Pazartesı !!İiı ı ii useyın aşı·t ? 

•..1 ii üçten sonra. ~ 
saat 14,30 da Defterdarhk- Türbe, eski Hilaliahmer binası :: .................... :::::::s:=r-: _,, 

ta yapılacaktır. ( tt - 57 ) ~!!!!!N!!ii!o~·~l~O~Te!!!!!l!!!!!ef!!!!!o!!!!!n :~İs!!!!!t.~2!!!!6~22~!!1Jı· .. ;;;;~···~İ .. MUdür Re/ır 


