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azife ;le seyahat edenler1 

· kaç lira alacaklar ? 
l' eni harcırah kanunu 
l\irrıler yataklı vagonla gidebilirler? - Saat 

Usulü kaldırıldı - Küçük memurlar 

~~1~da Maliye müfettişleri 
~tıınin mesaisi arasında 
:"lı b' 
~ ır harcırah kanunu liyi-
~ hazırlandığını yazmıştık. 
~fıra muhabirimizin verdiği 
'ihata · göre yeni harcırah 
~~u layihası, pul masrafı, 
' 

1
Ye, ai!e masrafı, yer değiş

~~ llıasrafı kısımlarına ayrıl-
~\!( 

' ınasrafı itasında esas, 
,.,, Yl'tn tarifeli vesait olmıyan 
... ttde 
lllYt . seyahat esnasında te-
~ ç tdılen hakiki masraftır. 
~ldılb~kuı olmıyan saat hesabı 

St tıl11ılftır. 
'nu!~~"t mevkileri şu suretle 

--.,\'t, Meclis reisi, Başve· 

kil, Vekiller, Umum erkanı har
biye reisi ve Meb'uslara, eks· 
pres ve yataklı vagon masrafı 
dahiı, yemeksiz birinci mevki 
bedeli verilir. Muayyen tarifeıi 
olmıyan nakil vasıtalarale seya· 
batte masraf aynen verilir. 150-
80 asli maaşla memurlar, mu
ayyen tarifeli vesa•tte ekspres, 
yataklı vağon da .ıil aynen mu
ayyen tarifesi o'mıyan vesaitle 
kilometrede azami 50 kuruş 
alırlar. 

70-45 lira asli maafli memur· 
lar birinci nevi vesaitte aynen 
ikincilerinde kilometre yahut 
mil başına 40 kuruş. 25 ten 

[ Alt tarafı 5 inci sayıfıımızda ] 

Mühim maç yarın 
lopa ilk başlama vuruşunu · 
9lizellik kıraliçesi yapacak! 
~eımilel hahem dün ge,di, Viyana talu',,.ı tUı 

bugün şehrimizdedir 
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Bahar geldi... Korlrunç tahminlere rağmen olduk_ça hafif ve sakin geçen bir kıttan sonra gelen 
b"har, dünden itibaren kendisini daha fazla göstermeğe başladı. Şehirden biraz ayrılırsanıE çayırların 
baştan başa güzel kokulu çiçelderle dolduğunu, renk, rayiha ve ümitten örülü yeni bir hayatın 
fışkırdığını göreceksiniz. Yollarda rastgel eceğiniz eşya yüklü arabaların bahann insani ara ait i!k 
hareket faslanı teıkil ediyor. Evet, güneş, çiçek, koku ve tertemiz bir hava .. ne yazık ki o da bir 
beyaz yaz gecesi k~dıu kıu sürüyor. 

re etmek benim için •çok kıy
metli bir hadise ola.caKht'. , 1 

M. Mauro · bu aktara Galata
saray mektebinin konferans. ~a
lonunda futbol -m.açlVı .ve ha- . 
kem al( mevzuu . etr-a.fmda . bir 
~onferans verecektir. 

1 

· M. Mauro · öün kısmen istira
hat etmiş, kısmen de hıtbol fe· 
derasyonumuz erkanının Ziyaret
lerini kabuı etmiştir. 

Bugün de Viyana muhtelitinin 
ıamatörlerini kartı :ıyacağız. Mi
safirlerimiz Avrupa konvansiyo
nelile bugün Sirkeci istasyonuna 
muV2n!at edecekler ve futbo!· 
cular1mız:la İstanbul · mmtakası 
erkim tarafından iıtikba t cdi ıe
ceklerdir. 

AyiıaroZ p·apasları ve Türklei
·seş asır Türk idaresi altında mes'ut 



Gueteyt f6nderilecelc mektupların Uzerlnc idare içinse ( ld 
alt se (Yazı) işareti konulmalıdır. ,. 
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Heıemye nıeclisi~~ı DınDAW~~fiY 1 VAKiT ın telgraf ve telefon haberleri a A 1 ... r 
-

1 ~ A R. J_ J- Vur~~orlar ~::a~:y; !:~:~ Brehmenler 
ŞER MAKINf~ dedikodu Hindistanda galeyan edilecek Matem gününde 

Verem hastanı 
tahsisatı hat 

canıyor 
., ÇORAP "'t avdeti ümit devam ediyor Ankara, 16 (Telefon) - lstan- ne yaptılar ? 

... nektedir bula gelecek Viyanalı futbolcü- L d Cemiyeti belediye dUn topJın 

J(t-v KalkUt 16 ( A A) Dün b on ra, 16 (A.A.) - ( Dcyli ... ug" ımız malumata nazaran a • · - lerin maç yapmak üzüre ura- M 
d akşam Kalkütanın cenup kısmın- d k d"l eyi)- Gandinin en kuvvetli 

ıhhl) e müdürlliğü, ı;manet 
nelerinin zarurt rna rafianna tshS1' 

'19",caret odası meclisi azasın an ya a getirilmeleri için en ı e- fu 
iP'"' d t b"ll 1 • d t ve nU 7..lu taraftarlarından olan ve odanın sabık hesap müfettiş- a 0 omo 1 e ev erme av e rile görüşülmesi Ankara mınta-

len paranın bittiğini, yeniden 229~ 
\'erilmesini, bu paranın, başka d A lıl t t t ı Kalküta Şehremini ile Hintliler !erinden Ticaret borsası aza- e en vrupa ar aşa u umut- kası tarafından karar1aştırılmış-

ı lardır . 9 kişi yaralanmıf olup t kongresi reisinin tevkifi neticesi 
ıından İsllm zade amail Hakkı ır. - olarak Brehmenlerin 24 saat 

bulunmadığından, Verem hastane 
sa istim!Aki için tefrik edilen 9<tfJ 
radan tahsis edilmesini istiyordu. 8. iki gün evel zevceıile birlik- ikisinin yarası ağırdır . Yarası 

te /\TI'Upaya gitmiştir.lsmail Hakkı ağır olanlar hastaneye kaldırıl .. 
beyin bu seyahati bir haylı mışlardır. Polis 20 kiıiyi tev-
dedikoduyu mucip olmuı, ıene- kif etmiştir. Bunlardan 9 u dam-

lerdenberi piya1ada namuski- ların Uzerinde ve damlarda da 
rane bir surette çalışan bu za- kUme halinde kiremitler bulun-
tın piyasaya bir haylı borç makta idi • Müteakiben ahali 
bırakarak gittiğine ihtimal ve- bapisane salonuna taarruz etmiş 
rilememiştır. ise de bu taarruı. semeresiz kal· 

Tahtakalede Kurukahveci ha- mıştır. 15 polis ve 11 itfaye 
nında zahire ticaretile iştigal neferi dahil olduğu halde dUnkü 
eden İılam zade lsmail Hakkı karğaşalıklarda yaralananların 
beyin 200000 lira tutan borcunu miktarı elliye baliğ bulunınak-
ödiyememİf , bunun üzerine tadır . 
fazla teessüre uğramış olduğu Karaşhi, 16 ( A. A ) - Poliı, 
söylenmektedir. Mumaileylı bu- mahkemenin haricinde toplan-
nun üzerine Avrupaya gitmiştir. mış olan gürültücü halk üzerine 

Maamafih İsmail Hakkı Beyin 9 el ateş ederek bir çok kim-
yakın bir zamanda avdet ede· seleri yaralamıştır. Ahali mah-
ceii kendisini tanıyanlarca kuv- kemeyi istila ederek camlan 
vetle ümit edilmektedir. Bundan pencereleri kırmıılardır. Kari•· 
maada koza ticaretile uğraşan şalık eınaaında 2 Avrupalı 
bir Rum tUccar da birkaç gün- polis çavuşu yaralanmııtır . 
denberi ortalıkta görünmem k-
tedir. Bu zatın Afyonkarahisarına Bombay, 16 (A.A) - Gandi-

nin katibi husuıisinin tevkif 
~ttiği dostları tarafından rivayet 
edilmekte ise de bunun da Av- edilmiş olduğuna dair olan 

haber asılsızdır. rupaya gittiği anlaşılmaktadır. 
Bu koza tüccarının borcu Bombay, 16 (A.A)- Demir-

125000 lira tahmin edilmektedir. yollar amelesi birliği Great ln

D~n Ticaret odasına büyük 
Gır fabrikanın vekili müracaat 
etmiş, Galatada bir kumaş taci
rinin Avrupaya kaçmak üzere 
olduğunu, bu firar hadisesine 
meydan verilmemesini söylemiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

sevinç göz yaşı döken Aynaroz 
papasları şimdi son Türk valisi
nin yanm adadan ayrılırken 

peygamberane sözlerini acı acı 

hatırlamaktadır. 

" Bizden ayrıldı§ınıza haya
tınız müddetince esef edecek
siniz 1 ,, 
Beş asır süren Türk idaresi 

bu manastırlan zengin, me}hur 
ve hür halde bulundurmuştur. 

dian Peninsular demiryollan 
üzerinde 4 şubatta başlamış 

olan greve nihayet verilmesini 
emretmiştir. 

Kredi f onsivede 
~ 

kazananlar 
Kahire, t 5 (A.A.)- Yüzde 3 faizli 

'e İkramiyeli Mısır kredi fon siye tah
villerinin bugiınkti çekilişinde: 

I 886 senesinde çıkanlmış tahvillerden 
il l,329 numaralı uıh,·il 100,000 

1903 senesinde çıknnlmış tah,·illcrden 
432,275 numaralı tah' il 100,000 

1911 senesinde çıkarılmış tahvHlcrden 
295.842 numaralı tahvil 100,000 Frank 
ikramiye kaznnmışlardır. 

Şiddetli fırtına 
Palma, 16 (A.A.)- Balear adalannda 

şiddetli bir fırtına hiıkUm sürmektedir. 

V AKIT ın tefrikası: 151 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Vehbiye Hanım - Bu iyiliği
nize büyük teşekkürler ederiz. 
Likin bu ceninin yaşaması bizim 
hayatlarımızı tehlikeye koyuyor .. 
Şu saatte ki vaziyetimiz çok 
vahimdir. Kocam ap ansızın 
geldi.. Biliyor musunuz ne halde 
geldi? 

Suduri - Ne halde geldi? 
Vehbiye Hanım - Böyle bas

gın şeklin de birdenbire çıkage
lişi manidardır. 

Suduri - Ne gibi? 
Vehbiye - Sadakatsizliğimi 

•e hatta gebeliğimi haber al
mııa benziyor. 

Suduri - Amma yaptınız ha .• 
Karnınızdaki dört aylık ceninin 
varlığını henüz evinizdeki insan
lar bile sezemez. O, bunu ta 

fendi dünyadaki iyilikler menfi 
fenalıklar müsbettir. Kim bilir 
neler oldu? Bu adamın halini 
tavrını hiç beğenemiyorum .• Büs
bütün değişmiş.. Hiç o eskiden 
bildiğim insan değil.. 

Suduri - Halinde neler sezi
yorsunuz? 

Vehbiye Hanım - Durgun ... 
Müthiş bir sükünetle dalgın .. 
Duruşunda da hemen infilak ede
cek bir volkan korkunçluğu Yar .. 

Suduri - Belki siz kendi ku
runlunuzdan öyle görüyorsunuz .. 

Vehbiye Hanım - Değil e -
fendim değil... Mektuplarında 
bana döktüğü ateşli sözlere 
büsbütün muhalif bir soğukluk 
gösteriyor.. Geldiği dakikadan
beri ne bir defa boynuma sarıl-

Zeplinin seyahati 
Friedrichshsf en, 15 [A .A.] i'.eplin 

balonu, saat 14.12 de lspan a i tlkame
tinde havalanmıştır. 

l'aris, ı 5 (A.A.) Zeplin balonu 
saat 17.55 te DiJon lir.erinde uçmuş \"e 
balon içinde her şe ·in yolunda gittiğini 
telsizle bildlrmlıtir. Zeplin, Bordo isti
kametinde uçmakta idi. 

Zeplin balonu, saat 21 de Montmo· 
rillon üzerinde uçmuştur. Saat 22 hu
çukta zeplinden alınan bir telsir.de ba
lonun Franeız sahili üıerinden geçti~i ve 
Ortegnl burnuna doğru ilerlemekte ol
duğunun bildirdiği Bordo'dan haber ve
riliyor 

Le llourje, J 6 [AA.] - Zeplinden 
alınan bir telsize nazatan. hava sefinesi 
saat 2.37 de Finlsterre burnu üzerin· 
den uçmuı olup ıaat 16 da Sevil'de ka· 
reya inmesi muhtemeldir. 

lJ\hey itil~f ı ve 
Yunanlılar 

Atfna, 16 [A.A.] - Aytın meclisinde 
M. Vcnlzelo~. LAhey müıakeratının hir 
tarihçesini yapmış ve n:ıeclls Ldhcy iti
IAfiarının tasdikini mutaıammın projeyi 
kabul etmlctlr. 

Yunanistanda hastalık 
Atina, 15 [A.A.]- Atina ajansı, Mo

ra yanm adasında Gala\-ryta havalisinde 
müstevli 'e mühlik surette tifüs, grip 
ve boğmaca ök:ıürüğü hac;talıklannın 

hüküm sürdüğüne dair çıkan haberleri 
tekzip etmektedir. -----------

Bir tavzih 
lstanbuldaki şirkctltrdcn bazıla· 

rmın tasfı yesf dolayısile tatili fau
liyetinc daır bazı gazetelerde in
tişar eden haberler meyanında 

Slemens Elektirik şirketlninde mevzuu 
bahsolduğu göriilmii~tiir. 

Siemens Elek erik şirkt tinin Ano 
nim şlrketllği tasfiye edilerek bA· 
dema doğrudan doğruya Avrupa
dakl Sicmens fabrikalarının Türkiye 
şubesi olarak faaliyetine devam 
edece~ tavzih olunur. 

Bu hususta icap eden muamelatı 

kaydiye derdesti icra olduğu lstih 
bar edilmiştir 

de Mısırdan beni memnun ede
cek bir hediyecik getirdi. Hoş 
ben onun hiç bir feyini iste
mem. Böyle soğuk durU'asına 
bin kat memnunum. Onun ak
pml arı, benim için tahammül 
olunmaz bir işkencedir. Fakat 
nedir ki bu ıoğukluğun arka
sında gizli bir felaket sezerek 
dehfetleniyorum .. 

Ara ııra hain donuklukla göz
lerimin içine derinden derine 
bir bakıtı var.. Bu sakit teh
ditlerden ta iliklerime kadar 
buz jibi titremeler geçiriyorum. 
Bu son kertedeki infialini belli 
etmemiye uğraşıyor amma mu
vaffak olamıyor .. 

Salih Şekür - Derin tetkik 
Ye tahlile muhtaç ruhi bir me
ıele.. Amcamın zevcesine yaz
dıjı kaynar ifadeli mektubunu 
ilk ziyaretimizde size okuduk .. 
Ve bir haylı da güldük. O sa
tlrlar kırkbeşlik, ellilik bir ada
mın kaleminden değil , yirmi 
yıllık genç bir dimağdan saçıl

mış kıvılcımlara benziyordu . 

matem tutmağa karar vermeleri 
evvelki gün mUhim bir vaziyet 
tevlit eylemiıtir. Ahali sokEı.kla

n manialarla seddederek İngi
lizleri ve polislerini taşa tutmuş 
bir çok tramvayı ateşlemişler 
ve etf aiye efradını taşlamıılar
dır. 

İktısat programı 
Ankara, 16 (Telefon) - Heye

ti ve~ile toplandı, iktısadi pro
gram müzakeresine devam etti. 

Bir facia 
İzmir, 16 ( Vakıt ) - Evveli 

günkü fırbnada Mısırlı caddesin
de bir ev çCSkmüş ve ankaz al
tında bir hanım feci surefte öl-

Bu talep bütçe encümenine 
edilmiştir. 

Bazı gazinolann bilet 1etıllall 
ücretlerini arttırarak tlvatro, sinelll' 
eğlenceler tenlp cttik1 ~ri anl&Şıldt 
bu kabU rerlerden, derecesine ~ 
saatte 50, 30, 20 lira alınması 
ediliyordu. Bu teklif de bütçe eli 
nine havale edilmiştir. 

Oktruva tarif eıinln tadili 
~anayi birliğinin teşekkürü ,.e 
ettirilip de henüz tahsil edihnlye• 
!eri } eni tarifeye göre alınıll•sı 
kındaki ricası okunmuştur, 

OktrU\'a tarifesi hakkında ~ 
Ziyn B. izahat vermiş, ıarifeniıı f 
kadar Cemiyeti belediyeye se' 
ğini söylemiştir. 

Tarifenin makabline 
müştür. edilmiyeceği, tarifenin 

Pamuk yangını kararlaştınlacaktır. 
İzmir, 16 ( Vakıt) _ 200 bal- Emanet hesabına tedavi e 

ya pamuk vapura yükletilirken olan Yeremliler için 5000 lira ,. 

kaza neticesi ateş alıp yanmıştır. t~klifl bütçe encümenirıe ha\·ale ~ 

Ç ı tır. ııf D· 
ekirge er Emanetin Maryosera ile y•P ı 

İzmi, 16 ( Vakıt) - Çekirge lAfname tasdik edildikten coıır• 
mıntakalannda mücadeleye baş- günü ıoplanm:ık üzere içtiın•• 
landı. verilmiştir. 
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Ne okuyacağız? 

l 
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Mekteplerde yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek ye~ ~ 
genç nesil, birkaç sene sonra mektep kitapları haricinde l 
yacak tek bir eser bulamıyacak. Vücuda getirilmesi elze~~ S, 
milli kütüpanemizde hangi eserler bulunmalı? Arap har~ 
basılmış kitaplardan Türk harflerine çevrilip yeniden . 
mak icap eden eserler var mıdır? Nihayet garp dili 
lisanımıza çevrilmesi lüzumlu olan eserler hangileridir? 

Esaslı bir memleket meselesi o'an bu mevzu üzerinde nıO 
kirlerimizle, ilim ve san'at adamlarımızıla görilttllk ; t 
dikkate şayan feyler söylediler. Bu çok mühim anke 
hayatımızın belli başlı bir ihtiyacına cevap verecektit• 

Bir iki güne kadar 
Vakıt sütunlarında 

~1ıııınıııı 11ıııııııııııııııııııııııııııııııııınııı•ınıııı1ııllllf111111ııııııııı1 ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ..ıffffl"""Alrll• 

ne kani görünüyordu. kün ve hır eY için~~d', 
Amcam çok hotbindir amma dukları halde biribfflll 

bu kadar ahmak değildir. Sıkı diyen ayrılmış bu iki ,1, ~ 
sıkıya sanldığı karısının hissen nilllilyU ayni dam al.tıll? J ~ 
kendisine ayni şiddetle muka- karak nasıl Mısıra fi~ f.~ ' 
bele göstermediğinin farkına dinin Vehbiye üzerin b~~ 
varması lazım gelirdi. Vardı da kocalık tesirini onu .,~111 
varmamıt gibi görünmeyi hissine kımdan koru.yacak ~.,? J 
d h f k b 'd ? y k paratoner mı sanıyor r-. 

a a muva ı mı u. u o sa malara cevap verınİfe ~,f 
bu oyunda kendi kendini aldat- şt M ff k 0 f aıı>'ı" 

ra ım. uva a '' 
mıya mı uğraştı? Bılmiyorum. Vebbiye Hanım )<ad•"J 
Kendini~ ~~~ ~enç kadın. tara- cubiyetini yırtmıya .,J' 
dan sevıldıgını zannetmenın ha- yüz kızartısile: Jı,-. 
zı ihtiyarlara mahsus bir hastalık - Affedersiniz efel' ~; 

ııu" ne şekilde olursa ~ ,.yıP olduğunu bilirim. Bu vahim hasta
lık da hodbinlikten doğar .. Am
camın da bu maluliyetini ayıpla
mıyorum. Vücut kocar, gönül 
kocamazmış derler... Fakat or
tada amcamın üzerine göz yum
duğu öyle bedahatler var ki 
bunlara ne mana vereceğimizi 
bilemiyoruz. Vehbiyeyi nikihı 
altına almazdan evvel bizim bi
ribirimizi sevdiğimizi biliyordu. 
Bu muvazenesiz izdivacın bizi 
intihar serhatlerinde dolaştırdı

ğını nasıl oldu da görmedı? Ve
··,m k i ısacdi. 

lara dert söylernesı d 
dir. Ben bu adarıııfl p ~ 
girdiğim zaman •>''tbİ 
düşmüş bir zav-allı ı;ıte~,1 
kıvrım kıvranır, Jake~' 
uğraşarak yaşlar . uıııOtı'e 
kurtulmak için °1 

jt 
olurdum... dı. b " 

Birdenbire dış'~ef' b'~ 
tü kopmasıle bera J<•P'" 
ayene salonunun tll'..:t 
açıldı. Biçimi. ıı-o itİ r:. 
zevksiz, geçkın. 
gözüktü .•• 



Deniz iistünde feryatlar 

adıköy vapuru Adadan 
gelirken delindi mi ? 

. adiseyi zabıta başka, Seyrisef ain 
1daresi başka şekilde anlatıyorlar 
~ vv~.lki gün BUyUkadadan müracaat ettiğimiz Kadıköy ·~-
' koprüye gelmek üzere puru kaptanı •e Seyriıefaın 
ıkarı Seyrisef ain idaresinın idaresinin aliiudu memurlan 
dıköy vapu- • diyorlar ki : 
baş taraftan Menuu bahis 
tlrnış, halk zabıta raporu 
ccana düş- tashihe muh-

' Ve bu ha- taçtır. 
; Seyrisefa- Vapur sade· 
d tabıta ara- ce ~n taraftaki 

1 
a dediko- zincir delikle-

\! bir mesele rinden biraz su 
\ıştur. alm1ttır ki bu 

~r~ raporu her lodoslu ha-
•dise zabı- vada vakidir. 
~Po Sular ön taraf-runa na-
\" §U ıekil- ta bulunan u-
~.eyan et- .ç Kadıköy ,, vapuru fak bir bölme· 

yi doldurmuş· 

\'Sarı gUnU 15,5 te Büyükada- tur. Kaptan bu suyun mUrette-
~ bareket eden Kadıköy va· bat tarafından boıaltılmasını 
' baş tarafından su almıya söylemiştir. Eğer hakikaten 
~ııı:'• ve alt kamaralan ta- böyle bir hadise olmuş ol-
~d e su istila etmittir. F ev- sa idi eneli Liman dairesi, 
._. c heyecana kapılan halk 
·~bııya başlamıştır. Vapur ıaniyen Seyriıefain idaresi va-
,,.ıt purun dün ve busıUn itlemeaini 
it trıkUşkülatla yoluna devam menederlerdi. Halbuki Kadı· 

lcu~ Öprüye gelebilmiş ve 
~)' r Salimen kurtulmuşlardır.» köy vapuru muntazaman ve 
tl/'3ef ilin de ne divor? bili arıza seferlerine devam 

a~t' taraftan malümatlarına etmekted;r' it 

•• 
'l~el San'atlar Akademisinde 
~eni hareket ve faaliyetler 

.~nhcl San'atlar Akademisi ı lerden ve belediyelerden yaptı-
'f aıırlanan ıslahat projesi rılacak abideler hakkında fikir 

·~ "eka-
tc tetkik 

~L tkted· 

sorulmakta, bazen de projeler 
istenilmektedir. Akademi mual-

~d ır. 
' cm· limler meclfıi bu abidelerin 

Su bN~:ıt· Türk san'atkirları araamda mü-
~ ey Ya· sabaka ile yapılması için bir 

\ . Anka- müsabaka proje~i yapmış ve 
~ ~dccek, bunu vilayetlere tamim edil-

\ ~hakkın- mek üzere Maarif vekaletine 

~\it~t \re-
1 

göndermittir. 

~tti~ ~ir rnu- Çini atelpejl 
\k t "'ile Na- t Akademide yeni açılan çını 
~ı sllıan 

\ ~t't &ö 
1 
B. Namık lsmail B. atelyesi faaliyete baılamıt ve 

~ tlah y emiştir: yapılan tecrübeler · muvaffaki-
ı,~,~t er geç muhakkak yetli semereler vermiıtir. 20 
tctk·k· Proje elyevm 'eki· Nisan Ankara sergiıinde bu ..t' edilmektedir. 

~~'de ~idelec- için atelye mamulitı teıhir edilecek-

it • btıye muhtelif vilayet- tir. » 
"ı~ h ..... ;:-___ .......... ~~-~---
~~h Gell bu gün geliyor Vapuroulır ara11nda rekabet 
t l'ill)j.,d . - 1 dil k? <ı h p." e bır hafta kaldıktan nası m•ne eoe 
~I 'j\re._ Scyrisefllin le milli vapurcular ırasın-

ar1e ,e ~ltmis alım l\latmn 
t B • daki rcLabeti men için teşekkül eden ko-
,' ta\'}·a eli bu gün öğ1eden misyon hazırlanın projeyi müzakereye 

tıı ~.: re ile Biıkre~ıen vlne başlamıştır. Müzakere esnasında bazı 
\. ~ ~ 

t l:\1:ıı ~elecektir. :\latmazel azalar bu projenin meni rekabetten zi-
~ \t L Şehrimizde iıç ırıin ka- yade na,·lun ücretlerini antırmıya se-
tı lıu s~f K r-- bep olac•~nı ileri ~ürmüşler, projenin 

~ lıar111da er. omedi Fransez tüccarlardan mürekkep ikinci bir komis-
~ktır n klasık iki eser oy- von tarafından tetkikini istemişlerdi. Bu 

~:---__ 
'9in gelmi'? 

~ Patı,.. 
1 

• • 
flıi~.. . nuduni Omer Be~ 

~ ~ gonct 1
' 

tı ;,ı erdlp;ı bir mektupta 
t husu 1 

llıe~u s l,krini görmek 
b · nen lırh geldiğini, gazete-

~ J a. g ı· <lolh. e ışlne atfedilen se-
r, t)ru ol 

Şı.ı halde nıadığını söylemek-
. lstanb lzmır polis müdü

~ıtı ~ uı seyahatinin lzmlr 
~ ızının ı~ e vuk ııtanbul seyahati 
'1fetll'ıeku bulmasını bir cesa 
%u a lc\zım ğclecek. Omer 

il, ~elmişken artık hu 
tk hb 

'1 npça ıne;~u! 

~alep kabul edilerek bir komisyon seçil 
miştir. Dün hu komisyon ilk içtimaını 
yapmış, kanun pro}eAi lizerinde tetkikata 
başlamışur. ikinci içtima pazar ıünü 
yapılacaktır. 

Nakliyat terifeıi 
Sigorta tarife komisyonu dünden ıtı

baren mutat içtimalırına başlamıştır. 

Nakliyat tarifeleri tetkik edilmektedir 

Ziraat mükemmel 
Vllıiyet ziraat müdürü Tahsin Bey 

Silivri \'e Tekirdağ kazalarına gitmi~, 7.i
rat \'&ziyeti tetkik ettikten sonra dön
müştür. Her iki kazada da feyiz ve be
reket vardır. 

Tahriri nüfus bu sene kıldı 

Ta~sim abidtsinin tamir rdildi1i arlı 
gizlenmfror. Bız vaziyetin lıusrıliind eız 
sonra f!fZftnmesi esnsr.., mümk.iin mü 

idi dus:niz ? 

iş nihayet mevdana çıktı 

Taksim abidesinin 
tamir edildiği artık 

saklanmıyor 
-·------

Mimar M. Mançeri : " sürülen 
bir cil• sayesinde abide tesi
ratı havaiyeden mutazarrır 

olmıyacak ,, demektedir 
Bir müddet evvel etrafı yük

sek tahta perdelerle kapatılan 
Taksim abidesinin tamiratı ni
hayet yakında hitam bulacaktır. 

Bu tamiratın neden icap etti-
ği bugüne kadar anlaşılma-
mıştı. 

Alakadarlar kendilerine sual 
soran gazetecilere tamirat ya

pılmadığını musirren beyan et
mişlerdi. O zaman bu sözleri 
aöyliyenlen bugün tamirat 
iıkelelerinin meydana çıkması 
üzerine artık ayni iddiada bu
lunmamaktadırlar. 

Dün yaptığımız tahkikattan 
elde ettiğimiz neticeye nazaran 
abidenin bazı yerleri evvelce de 
söylendiği gibi çatlamış ve dökül
müıtür. 

Şimdi bu çatlaklar hususi bir 
macunla doldurulacak, abide 
teairatı havaiyeden mutazarrır 
olmıyan hususi bir madde ile 
boyanacaktır. 

Dün bu hususta malümatına 
müracaat ettiğimi san' atkar M. 
Kanonikanın sabık vekili mimar 
M. Monçeri çatlama ve dökülme 
hadisesinin tesiratı havaiyeden 
ileri geldiğini, şimdi ise mevzuu 
bahis macunla bu arızanın ber
taraf edileceğini söylemiıtir. 

\
r ' ,. .. .,_.. 
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Ti ae sabiyet! 

Miting l!akkındaRi u1numi tenkit 
kadınl~rı müteessir etmis ! , 

Nez.he :\1uhit.tin H.1n "smi~ı5 ağza 
aldırmıvorlar 

Kadın birliği tarc:fmdan geçen 
cuma günü tertip edilen mitıngin 
muvaffakiyetle başarılmadığı hak
kında umumi bir kanaat mev
cuttur. Miting, maalesef, pek 
gayri muntazam olmuş, nümayişe 
kadınlardan ziyade erkekler iş

tirak etmişti. 
Kadın birliği mitinginin m:.ı 

vaffakiyetsizliği Ankarnda da 
sui tesir uyandırmıştır. 

Bu umumi sui telakkiye 
ne cevap verileceğini anlamak 
için dün bir muharririmiz Kadın 
birliğini ziyaret etmiştir. Muhar
ririmizi reis Latife Bekir ve mu
hasebeci Saime Hanımlar kabul 
etmişlerdir. 

Hanımlar bu esnada pek 
asabi bulunuyorlardı. Mitingin 
iyi idare edilemediği hakkın

daki umumi kanaate ehemmiyet 
vermiyeceklerinden bahsederek 

demişlerdir ki: 
«- Biz mitingimizin pek iyi 

idare edildiğini, en ufak bir 
intizamsızlığa meydan verilme
diğini zannediyoruz. Miting ye
rinde erkeklerin kadınlardan 
çok olduğu söyleniliyor, olabilir, 
bu, hiç kadın yoktu demek de

ğildir. Miting~, iştirak edebile
cek bütün lstanbul kadınları 
gelmişlerdi diyemeyiz. Fakat 
gene her halde kadınlar nazarı 
dikkati ce\bedecek derecede 

kalabalıktılar. 
Ankara hammları mitiniğimizi 

beyenmiyebilirler. Biz Ankara 
kadınlarına Türkocağı vasıtasile 
haber gönderdik ve bizimle be
raber ayni günde miting yap
malarını rica ettik. Aldığımız 
cevapta, vakit olmadığı için o 
güne yetiştiremiyeceklerini ve 
mitingi bir kaç gün sonra ya
pacaklcrını bildirdiler. 

Temenni ederiz ki Ankara ka
dınlarının mitingi daha güzel 
olsun. 

Bu miting daha birinci teza
hürümüzdür. İnşallah gelecek 
seneler daha şaşaalı, daha par
lak tezahürler yaparız. 

Gazate sütunlarında okuduğu· 

' 
muz ve halk arasında işittiği· 
miz muvaffakiyctsizlik şayiası 
doğrusu l>izi pek mütecss,. edi
yor. Halbuki biz teşvik ve teşçi 
bekliyorduk.,. 

Bu aralık muharı irim iz reıs 
ve muhasebeci hanımlara bir 
sual sormuştur: 

- Nezıhe H. artık kadın bir
liğine lüzum olmadığını sölüyor. 
Siz bu iddiaya ve dersiniz? 

Daha bu sual sorulurken bi
tişik odanın kapısı açılmış, ha
deme kadın odaya girerek, La
tife Bekir ve Saime hanımları 

içeriye çağırmıştır. Fakat Latife 
ve Saime hanımlar, kendilerine 
tevcih edilen suale ce•ap ver
meyi odadan uzaklaşmıya ter
cih etmişler ve demişlerdir ki: 

- Bu yalnız Nezihe Hanımın 
fikridir, tabii herkes, her kadın 
böyle düıünmüyor. Esasen Nezi
he H. ın birlik hakkında söz 
söylemiye hak ve salahiyeti 
yoktur. 

Fakat tam bu esnada konu
~ulan odaya Efzayif Suat H. 
girmiş, Nezihe H. bahsinden 
gayet sinirlendiğini söyliyerek La-

tife ve Saime Hanımları kollarından 
tutup odadan çıkarmıştır. Mu
harririmiz de istediği malümatı 
almış olduğu için Kadın birli
ğinden ayrılmıştır. Bu hal de 
ispat eniyor ki bugünlerde Kadın 
birliğinde mülhit bir asabiyet 
havası esmektedir. --------
Fırka müfettifi ve vali vekili 

Yal ovada 
Fırka müfettişi Hakkı Şinasi 

Paşa ve vali vekili Fazlı Bev 
dün Y alovaya gitmişlerdir . 

Romen talebesinin ziyaretleri 
Şehrimizde bulunan Romen darül

fünun talebesi dün camileri, edebiyat 
fakültesini ve darülfünun. kutüphanesinf 
gezmişlerdir. Ziyaretlerine bugün de de- ' 
vam edecekler \'e gece Türkocağında bir ı 
müsamere \•erecekler. ---

20 nisan kongresi 
Ticaret odz ı umumi k~tibi Vehbi B. 

20 nisan sanayi kongre inde hazır bu
lunmak üzere pa1.ar günü Ankaraya ıi

decektir . 

Mübadele işleri 

1 istanbulun hayatı 
Muhtelit mübadelede Yunan heveti 

reisi M. fokas Tc\'Hk KAmil beyi zlya
ret etmiştir. 

Satıcılar saltanatı 

Kank&y köprOsn üzerindeki 
ıeyyar satıcılar saltanatı bazan 
pek tahammülfersa bir şekil al
makta, geçecek yol bulamıyan 

yolcular gözlerile ortadan sırrola 
zabıtai belediye memurlarını 

beyhude ere ara brmaktadırlar. 

Piyankodan sonra 

Tayyare piyanko müdüriyeti

nin aldığı bütün tedbirlere rağ

men numara listeleri yine para 

ile satılmaktadır. Bu sermayesiz 

ticaret pek karlı bir it olduğu 

için talibi de çoktur. 

Maliye müfettitleri 
Anadoluda teftişlerde bulunmak üzr~ 

$ehrimizde S6 maliye müfettişi topl1n. 
mıştır. 

Bu akşam 
Si nemalar: 

Alkazar - Çelik kasanın esrarı 
Alemdar - Karliye Laten 
Asri - Casus Markita 
Ekler - Y aşıyan ölü 
Elhamra - Leylaklar açarken 

' Etuval - İhtiras 
Lüksenburg - Casus kadın 
Majik - Renkli Fener 
Melek - Hollivut revüsü 
Opera - Elinizden öperim.Madam 
Sık - Silik çehreler 
Beşiktaş Hilal - Verdön 

Bar ve Müzikholler ı 

Garden - Elli Lis, irena, Nandi 
Balet, T almaç ve Siril, 
Bekefi, Vantura 



( 

·- 4 - VAİ<IT 17 Nisan 1930 

• 

lkhSadi program ye kredi 
Hükumetçe hımrlarmrakta 

oJan ikbsadi programın 

en mühim csaslarmdan biti 
memleketimizde umumiyetle "~ 
bilhassa zira ıahada kredi ihti
yaçlarını geniş mikYasta tatmin 
etmektir. iş hayabnda çifişttrak 
ve kazanmak kabiliyethre malik 
olan herkese bu iml<inı vermek
tir. Müstahsillerin mahsulü me
sailerini :Kredi kıtlığından dolayı 
yok bahasına ellerinden çı1Cır
mıya mecbur olmama1arı için 
kendilerine yardım etmektir. Bu 
hususta iktisadi proğramın Jfa
zarı dikkate aldığı ilK tetbir 
bugün 30 milyon sermayesi l:iu
lunan Ziraat bankasını 100 mrl
yon liralık bir kredi müesıesesi 
haline getirmektir. 

Memleketimi"%in lktı!atli vaii
yeti ciddiyetle tetkUt eallirse 
görülür ki kreaiden daha pa
halı birşey yoktur. İStanbuJ, lz
riıir, Eskişeliir gibi liOçük veya 
b1ivük bankalar l;11lunan yerllr
a e bile mühim bir kısım hilli 
tefeciler elindedir ve bu {g#eci
Jerin ikrazat mu~abilinde aldık
lah faizin miktari hazan % iöo il 
bulmaktadır. Şehirleraeki kredi 
pahahlığının bu derecesine ba
ICılırsa kôylertle krediye muhtaç 
blan çiftçilerin half eri kolayhkla 
anlaşılaliilir. 

HaU>ulH her sınıf iş adamla
rından ziyade rurkiyedeki u -
mum nllfusun yuzae aoksamnı 
tqkil edeiı köylüler ve çiftçiler 
bugün krediye muhtaç bir hal
dedir. Bundan dblayıdir iti ismet 
Pata hükumeti her şeyden ev
vel Ziraat bankasının sermaye
sini tezyit ederek gerek köyler
deki, gerek ıehirdeki ~ift~iletitt 
en hafif şerail ile kredi ihtiyaç
larını temin etmiye karar ver
miştir. 

Hali huınta şehirlerdelii ik
tisa81 buhranın başlıca lmille
rliı8~n biri tefecilerin esareti 
albnda ezilen çiftçi/ erin İftira 

kabiliyetlerine darlık gelmeıi, 
mntevassıt esnafa borçlarını 

verememeıi, köylerde •e kOçOk 
kasabalardaki alacaklannı ala-

mıyarak tinynk tacirlerin de 
iaruri olarak sıkmtıya dOıme
aidir. Binaenaleyh Ziraat ban-

kuının sermay~si her sınıf çift
çileri tefeciler elindeıt kurtara
cak derecede artırılır, bu sayede 
ucuz kredi bulacak olan çiftçi 

mnstalislllere refah verilirse ta
bii olarak şehirler de ikttıai:li 
bir inkişafa mazhar olacaktır. 

Yanm O&tr eove!kı : 

VAKiT 
17 NiSAN 1880 

._.. .... -·---············----·-............. .. 
Almanya gazetelerlnln 

lk-ıı adi noktai nazardan bir 
meıufeket _bü_yUk bir ağaca teş
bil:i edilet>llir; llunun kökleri 
1'8ylerClir. Kökleri toprak içinde 
gıda bulamıyan bir ağacm dal
farl ve yaprakları nasıl kurumı
ya mahkum kaldığı Bibi köyleri 
ildisQi ıstırap içinde bulunan 
fiir met'nl~ketin şehirleri için 
refah ve saadet imlHinı olamaz. 
Bu itibar ile Ziraat bankasının 
ıermayeıini yüz milyon liraya 
ibliğ ederek takviye etmek ve 
ilel'ümum çiftçileri kredi sıKın
tısından kurlatmak şenirler için 
ae iktısa<li bir salah tedbiri 
olacakbr. 

Aceba hükumef Ziraat ban
ltisının sermayesine ilavesi icap 
eden 70 milyon lirayı nereden 
ve nasıl tedarik eöecek? llitimal 
İi.i bu sual bazılarının zihinlerini 
ferelİffnde dUşilrecektir. 

Fakat biz temin edelim ki 
hUkfimet için bu iml<an vardır 
ve bundan dolayı enBişe ve te
feddn<ie hiç manal yoktur. Esa
se'fı ziraat Bankasının sermaye
sini 100 milyon liraya çıkarmak 
aemek bu kadar parayı mutlaka 
bir sene içinde Bankanın kasa
larında toplamak aemek değil
air. ÇOnkü toplanmış olsa da 
liü kadar parayı bankanın bir 
sette içinde yerli yerinde kuUa
nabilmesi mUmlfün değitClir. 
ŞU halde hllkümet her sene 

Ziraat Bankasına 20 yahut 25 ter 
milyon lira bulup verebilirse üç, 
ilört sene içinde maksat husule 
kelmiş olacaktır. 

Bundan başka bir nokla dalı'l 
vardır. Hükftmet saClece Ziraat 
Babkasmın sermayesini artır
makla iktifa eaecek değil<lir. 
Aynı zamanaa bu bankanın 
timdi tatbik: etmekte olduğu 
ikraz usullerini daha ziyade 
basitleştirmelt suretile tadil ve 
isllh edecektir; bu sayede timdi 
Ziraat Bankasından sın usul 
müıkülitı dolayısile istifa<le 
edemiyen kliçOk çiftçiler de 
IEredi alabileceklerdir. 

Nihayet yeni teşkil edilecek 
olan Devlet Bankasının mevcut 
kredi mlles§eselerinin kuvvetle
riiii irhrmalC, lfü suretle mem
leketin kredi ihtiyacını ehemmi
yetli ttılttfil~ta temin etffielt gilii 
bir kıymeti olacağı <la dnutuJ
mamak lazımdır. Hülba ikhsatlt 
proğramın en mUhim bır esası 
bu gOnkn kredi buhrahnına 
ameli yoldan çare bulmak ola
caktır. 

.Alelıiliet .MUH 

Cem lyetlert:le: 

it litlyen tnlmırlır'i"" 
OllZtl san'atl.tir birlifft mımaf'.l §U

bcsınden: Ana.doluda 150-200 lira lic
retle vazife almak lstlyen mimar arka
daşlarıml7.ln Birlik fnimart şubesine mü
racaatları. 

Konferans 
Bugün Unhpanında fırka kaza mer

kezinde muallim Zeki Apturrahman bey 
tarafından millt iktısat hakkında bir 
konferans verilecektir. 

l{adın birliği ve iltiJiği 
ezin~ }4ııt'Jliiı fJlliB1#., {btrl:;iE 
~ndur Hitın 8ırif~n n İff-

zumu olmadılına aaır fikir fleyan 
~dip duruyor. •d:thc Hanım, mtş
hur kndın mıtlnı!;lnden lki ,;ün 
evvel bir gazete muharririne ver-

di~i beyanatta "Kadın birli~ ôe
nim çocuJtumdur; yeni ıaare heyeti 
onun it' eyi annesi sayılır.,, Bu 

sözii snylefükten ~onra $imal 
hu ne\ ındın ortadan kildıtılmasını 

istemek bıraz garIHlm~ gittf. 

Şu halde hlr 1 lazrcti Siilcyman 
bulup mc~eı~yi Ôna mı haviİe 
ettirelim? 

~ezihe H:ınım, ne btiyor? Kadm 

Hır lfüllt;lnl kattlırıp' ron mttfn~ 
lılr cenaze ititifnıinc bcn?.ctmek ml? 

..,oıirn Kadınlar bi Jf~-i sabıJC 

rciı;i ııin yeni hır miting yapmak 
niyetinde oldu~unu haber alfült. 
Aman, ,~az gc~ .. m: ÇUnk1i tecrü-

beyle sabit olcttı ki kadınların 

mıtingı erkeklere zahmet oluyor. 

1,aplu i.4M 

Borçlar meselesi 
Paris mukavelesinin tatbiki 

görllşütmuş değildir 

Taymts gırzeresi sötf ~~fen nüs 

halarinaan biHnffc Osmanlı bor~

ları hakkında Paristen aldı~ı Eir 
haberi neşretmekıedİr Hu ha~ere 
gtlrc Ankııraya g~lml~ olan aayln
ler vektllcri I 3 nazlran I 928 tıt
r ı hinde Parlste akledilcn hor~lıır 
mukavelesinin tatbiki hususunöı 

ı rar etmi~ler ve Türkiytnin haric! 
karşı itibarını ftıüfiafaı! ~tffitsİ 
için Paris mu!Cahiesf muc fünce 
tcahfüiöatıni Ha eimest 7.ıtrurf olHu. 
~unu soylemişlcr. Taymisln f> ris
ten atdıgı tıu l1aber tashihe muh
taçtır. Vakayt ilr yakından aİlka
dar olan, ve doğru m~!Omat alan 
mahafıle göre hadise şu ~eRlldedir: 

Ankaraya gelen dayinler vekill~

rl ile vuku bulan tema lard:ı J S 

haziran ı 928 Patı ltilAfıriın cııau

~u şelHlde tatöikl mhzuü bahis 
olmamı,tır . .J\nkarada dayihler v~
ımıerine malt vaziyet izah eallmt~-
tlr Daylnler vekilleri de au vazi
yetin hakikaten nazııfı aık~afe 
alınması l~zım geldiğini kabul t,•c 
tasvıp e . ınişlerdır. 

AncaR muay\ en bir teklif aef-
meyanına salahiyetleri olmadığ· 
için Parlc:e dönmli ,1 rBlr. 

l lomillerlc temas c.tikten 5onra 
t kllf ı:erdetınelerl için ıhlfak 

oluhmuştur. Şimdi bu t@kHfe 
intizar olunmaktadır. JJaylnl~r ''e
killeıinln tekrar memlel<@flmize 
~eklikleri ztimırn ~llerln~e bir telt

ıır bulvnmafll tabıt ~ttrnlmlkfedir 

lB lincU Sa} ısı Hir Avrupa iflec
hıua~ı ncfa cllndc çıktı. taH Rtt lflh 
kı.ılnktan lmla~:ı fıı:ıltılar. GUliUh h
yatro, slnetna "c m Ü?.lk hare~ellui. 
<ircta Garhn, lludnlf Valanllnn te 
Kamlll:ı 1 Jom·un lmatt Kemal\ üs
tadı J:ık Tibo na~ıt yetişti ? 1 likAye 
moda müsabaka. Y. S. 

kavlince ticaret komisyo
nu reisi jeneral kont Lo
ris Mellkof için Ruıya ban
kasından mahiye altmı! 
binden yüz rlrmi bin ruble 
mıkdarı itibar verilmi! 
ve mumaileyh ser fi yat 
hesabını ancak Çar haz
retlerine verecekmiş. 

Doktor Haf ı-z ...... C_e_m_a_l _,B ....... 
Tıbot tetkikat ve ft!nni tet~bbuatta h.iıııllİlill•İlillilıliiliiilliİl•iiııılllllİlliıi•lil 

Türk Spor Bu altc;anın hafiyeler için 
heden vii'll-

bulunmak Uıcre sekli a~tian beri mc
maliki ecnebiyede seynhnıta bulunan 
doktor hafıı Cemal B. İstanbula avdet 29 untu sayı~l buglin şayanı aı1tht 

e •••• ..... ~~~ :-.~ 
~.~:..~ ı:~t.l•Y.l l"ı·L 

" • 
0 

MuRtarriri : Ö tf-ı e r R ı 

Yolcular yenı bir tehlı 
kartıınnda kaldılar 1 

Gök gürle;.~sine benzıyen sayha1 
6 alıği t ttetmisti. Burada asladl 

tlolaeıyord u ! ! ... 
-15-

Y6lcultr fRf e giel~ tiir ırma
ğa \tardılar. 91ilar k8pBltl rierek 
ptcı;or, ay ıtıkİarı k8pOtitet'Sen 
Blf im liayAiiı flJ uilı fftiri· 
y8r8u. 

AlttinitflftH ri d \tlitl ~a@tt 
IÔküffi Gu fffi U klerift jtli ıillf 
iflılı ~· Ev•elA Meıtufe i8ylecfi: 

- Öu köpilkler tam biilm 
gibi değil mi ?.. Asıf ıfmili hep 
;tkıyorı faltat bu köpekler bir 
ıey dejil, bunlar kabanr, söner 
v_e yok olur: H4yatta öyle de-
ğil mi?:. onuniı da cereyanı devam 
~der, onun da selleri denize 
aatüUır. Biz" kapü~ler ğil>i gelir 
ve Jiclerız, falial liayat bakiair. 
Hayat ariatlaılaf if eriyefotı •e 
İflfniz~ tiıtcanni, ylh yoJ3a k1it
Hl&tfiitl dtfclr t etlelirii ... 

tt~tliyorllttli... Gld~ ğUle Bir 
Hehrln yitlP,ti vartltlar. Sulir 
il &icluğtf Ittn ~hritı ~fıtıı 
kolaylıkli geçetiiliyotıual. Geçi
len nehrib Gır tualm<lan ah r 
farıfi5a fe~melC Gir muvaffaki
yetti. Nehirden J.İne dağhk bir 
yola iifjMıtfır, tiiitıh rece yal .. ' 
almıjlar, giln <llSğdufu zaman 
hır ht:yatiw ftftnıtlu, 1~ek 
1 ffitılif, s &tl a;Bliiütıantı. 

Ôfllhin llcifitb bufiaa feçlr
fti lf r tat. Y oıadlf 8111 ilen 
ltalk'.iltjlit, *tJaneıil 1emini ü
z lemtflef , ıcmra telmlr JGlt 
koruım-.Jar. 

Yol fOlr irızahtlı; 811rai1 bir 
illian •eya l:iay•athn t;alunma
a+ bir ferdi. YOicuiar akpma 
kadar ilerlemişler, alrpm üstn 
bir il<i iaaf istirahat ettikten 
sonra devam etmiflerc'!i. Gece 
yansınAaft ~onr~ya lcaaır aevam 
e~en Yfileülüktiilt •6 ta ihifra
.,, it~ tlt~n hlf yf! vlfılmıf 
b\irad lt!ttltkuf @Hen yblcular 
li!t tltlfti ilOıl~f Uyandıran 
ıUkreliııeter liıiŞıifDda titreniiı
ler, Alev ve Duman kulaklan
nı dikerek oldalrhın yerde dur
ifiUtllft1ı. !flllil tatıflff liltirlar 
kaçmak l~ltl hhlflnt;&rliflU. 

8ü gak it&fl~ıd!ltrıe Henziyen 
sayha ne icli? .. 

Mesrure cevap verdi: 
- :Aılıtllar 1.. 

Bu hie B~ltl~nilftUy~ft l;ir lia!@reli. 
Oenie~ki aılanlann liUcumuna 
uiramak ihtimal haricinde de
ğil. Acaba bu arslanlar diyann-
dan fftndllzün ıeçmek daha 
n a lilfılt blm•I 11\fYi? .• 

ZeydUBUiı hu flkrl&i kepAI tH
vip etmiıler ve mağaraya benzi
yen yerd~ i~c~yi f~çihlieyi ka
rarlatlırrnıtlardı. 

Mailranın haıında aslan gtık
remeıi duyulmıyöfctu . O halde 
bu mağaradan iıhf ade elmekte 
mÖmkOndU. 

Yolcular atllrmdln inmi9ler 
ri itlannı mıtafa1a Hoftıı 
ıevketmiılerdi. Atlar v~ ICatit
lat ma;aaranm ilinde daha ~mln 

Duman yerlerinden 
yorlardı. Kim bilir, beiki 
çalial lalan vardı ... 

Ö lialde hep dışarôa ve 
kalacaldardı. Erkekler b 
tnajaraya mQcavif lfıkaç 
aaıtannı keserek ateş y 
Jar ve onun etrafınaa o 
lardı. G~ce sıcak oldu ' 
Mesrure Baha ötede of 
ağacın altma yatmış ve U 

tu. Hal<lun ile kardeşi 
tutarak istirahate karar ~ 
Belki liir taaruza uif• 
Onun için ihtiyatı elden 
!Damak iyi olur8u. Birihtİ 
Halduna düşmüş, ZeyduJ' 
muştu. Hayyanlar otlıyorı 

yorgun olduktan halde 
yatmıyorlardı. 

Demekki onları korkııt•°' 
lafı ayl<ta hitan bir tehli~ 
dı. Bunun sebeliini tali~ 
kAH yolffu. Sonra aslan 
ftı~tert ae lteılhnifti. o 
tıyahık dühfiaktan t;~ 
çare yoktu. Haldun atıl 
iki dal aaııa atbktan s6b1' 
kenara oturdu ve bu gatİP 
cera Uzerinde 80ıfincey~4I 
Oiıu en çok meşgul eo 
nesrure ldL Bu kadın 
v~ netlen bukadar çok 
liyordu?.. Neden onlara ;,, 
etliyorau? .• Bu bir dost ter 
dOtmanmi ili? •. Fakat oofl 
!erinde tlnımanlık okulll~ 
idin midi?.. Bu kadın işti 
öt~cle uyuyordu... F ak•t 
g6t1~ri neden ışıldıyordu?> 
oiıöh g8zleii yemyetil 
sapün midi... Soma bd 
bByftyor, bllyUyor1 bft ~ 
sonra birdenbire bBtllll 
rini kaybediyot midi.? 

1-faıaun biraenl>ire ~ 
sıçradı. Fakat ortada J 
yoktu. Ne g&z var, ne ~ 
dı. lJemek ki daf mlf, 
riiyaya dalmışb. Hald~ 
sindeki ağaftan bir dal·#J 
ateıe atmış, bunlar b• .fi 
alevlenerek ortalığı ayd 
o <la denn bir uykuY~/ 
kardeıinin yanında otu ~ 

f 8' 
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Haydar Rif at Bey cevap veriyor 
Adliye vekili benimle fftahlteıneJe 
çıki.nak için masuniyeti teşriiyeeinİ 
tf!rketmeli Saile bir vafliiiclas sıfa

tile hareket etmeli -
~ldıfzmız mtlJiiPlür: 
"Ah Naci bey lmtaaı altında Eaıkaıı 

Vardır: Benim All Naci beye ıöylt
'ecek btt eytm olamır. MıhmUt 
~at Bt:yle de mihkemeCI, konupca
~ıı ... 

Mahmut Esıı Beyt· hotınef ~lmıv" 
lrıti:bur muyuz. sualine gehnce: hürmet 
glstcrrnek llya~at ~8stermlye vaboste 
0 au~unöan Sunu dalla zfyacle Meh-
ın i • 

Ut beye sormalı<Iir. 

Ben her taraftan vaki olan mşrlar 
~~rlne susmayı tercih ~ttıln. Fakat 

ahrnut Esat b!y zorluyor, (ftlybr. 

Son bır defa açıkça söylıyeylm. 
EvvclA tunlaıı : 

be Benim 20 sene evvel Meuduh 
h Y'ln trnzaslnl atmaltlı~m orı&ya atı-

Yor, bu bir ; hakimleri t,.hdıt tttl· 
tim llerl ııUrüllıyor. Bu iki ı bir de 
)'aııhanemd n bir adamın ıtladlklısı 
tttııfından tflA!I cttlrıldlğl. aonra dil 
~çlunun vekAletl de alınitak iflhın 

aırna,~,. liu uç. 
Btrindaı artık cSkıdı, o hedeft bıJ. 

ıfiı)'cn ~almacı. 
lktrıcısınc cetal:Jım fUdÜr : ilin ~di-

~tn, t€k kır hAlif m Hayeiar 
ifat l:>ana l>ôyle 61 ' y farıfı a stn. 

~~f! T kiline kar11 bu daveff 1apı• 
Ilı •.• 

f,.L;~tOntllsOne gelince : Btr gEnç re
"'lllftitı~ çalışıyordcı. Şimııt bir f da· 
t~ muhakemat mod0rlid8t. fttt ~nt 
~I Uç yüz hralık bir aen~ot namına 
~Yot. Dava açıyor. Bir torln tahatl 

~rrityor. 06non btrınde ıfltı ettlrl• 

~· trt~aı gtın ıind~ tilytn olunu 
~at Hıkfnet ~Oleyriiın fe Kenan 
~er jdj komiser Cem ti Mf. Ufa· 
'tı de yazflian,.y gehp ~afad ğMıd 
da Yorİar. Ona böyle bır tı yapbAtn

~ 11 dolayı teessorletiml s6y]Oyorum 
~ ~hd klere masraflarına hiıhiubcn 

ltnd~n bit 1ey veriyorum· 

~ ~~lbn ccmaa orada iken ıchrlmlı 
~ti ıı avukatlann<lan Mcfr RtÇo bom· 
~Rtbı yazıhaneye dUıOyor. Mdtllsln 
~ı oldu~unu, bir Torl'. avukata ve· 
~ vercrnlyerek para da geffriecitiln· 
~ ~lı kaza o duAcnd, bu ketteltsi 
h~~ f>~dbahtHk teıkıl ~ttıiifıt yina 
~ liilatıtra~ mOtlü t 6Hftfli 6ft 

e lıtt 
~ Yor Ve aıtlanıyor. 

t._ ~ vekAlet vt rm~~ r b I! Ocret 
luh>ru lıp lllAsının r( tlrnıltcegını s6y

dc )' ın. Bu suretle vekllet alıp iıt 
it\, ~ll1Yorurn. ~62Um yerine llelıyot. 
'@" ~:'" ~nadaa buriaah lf;icetılr. za. 
dtdi I ar letkllC HHlmıı ve hıç id-
~ ın itlr. 
'i'~dt 
Bc

11 
:aasa gelelıın: 

bey b ~rtndım kı Mahmut E'.aat 
le •çtı~lrn kendı aleyhine btlmukabe
•lptrı ~ davaları masuntyeti tttrılye 

et~asın f • ....,......,,_~ a atmak üzere müdı aa· 
1\11\nr-:zaar.s:ı·n, n ııııiıw 

":~· ."~ ŞARJ. BOY~:R 
\> •rırık· Yetının temsilleri 
P(\~N~~a ak,amı saat 21,30 da 

f f3oıtıarş ~ TlYATROSUNOA 
t~t RAn.~~~ en ~eşhur eserl olan 
I enı~u '-'dil nı.. SF:Vtr ıLf: piyesi 
.Jl{ 1\1 ccc!Ctir. yncıı RJR KISIM-
~1utı:ııırtcs?NOLOK ve ŞARKILAR 

•rak 1 gUnü ı:. 3 ş;ı t1RtMEnosııat lv, O da nıatinc 
ll'ıı .IE:L ~E. Fi E Ctıttiartehl ak-

Rt t r .LES o~: PALAc~: 
.. Şc er her .. .... ....,... gun açı ktir. .......... __ ···-... ·--== .. 

da bulunacaktır. Bu halde ıillhlar 
mOsavt detildtr. uriitn. fazla söze 
mnıbde etmez. Mıhmtıt E ın ber 
umüffi lfllivtcmesrn'tl~ henfm il~ "e 
u.-n m ôiettm'den az Çd~ ril\afiti ôtan 
e~Arı umumiye (1 B t H ip g8f rmfe 
~tndıncfe kuvvet :Ye cesatcl buldfor 
mekuıluktan ~ekılecek ve karfıma 
benım Ribı sad • btr feri olar ak ç ka· 
caktır. O lst~dlği kadar avukati•r 
topla ın, btn hı~ b'r doatu rahatıız 

etmly~l:~lttt. O l1ailı qıklna hrkı 

rte!t gllfi ken8ıslnl 'mft~lltıt! 
ta8e d~Blıtr. Ben Bu ıozuffii kınt1rfı. 
Uncli 1 ne buyurur ., Bu ttltrıfh Has· 
mene btr mtilAllaıadan münf>aı~ of ma
yıp ayni derecede kendıslnin de, Tort 
adlıyeslnln de lehınt-dır. ÇonkO lcen
dıal daha ıkt a1 evvel l~tanbu da tcv· 
h d n g6rb'en ytriiıl kadar davayı But
aııyıı nakle.tırrntı ve sebep olatak bu 
Havalara• Hiüchleı tnevlilfnde poll 
mftdoro ve şehremin( ğtirı ıelirın liO: 
yOk makamları bulunmak: it•l>itifi! 
mahkemenin teılr altında hÜkOm ver· 
mesı Jhttmall mOtalta kılındığını 6ne 
ıilrmUftOr. lehlerine bu kadar 
istihsal td lmtı blan alaluıdarlartn 
Bürü ~hetltrtnae duytfUtü ıolrtın 
li11l@Hnin der~ hı kenffilertnden 
mlnrielle Cltnllfelillır. 

Hal b8yle ı~~n ı·iôaf idtiye Teldlt 
~nim lfetlıım~ mel>'us, vekil, adliye 
~lf olsd ~ tekirde Ye ottır· 
dutu btnadalcı bir mahkemede dava 
ıçmııhr. 

Bunu pek Alt lstanbulda açabtlirdt. 
Bu davanın lstanbulda aleyhime muı

tıntik Naıım bij-e •nlffiıt olan da
Tli da i&1ılmeb~ oldDfirndaii uıolan 

öii ıklrta maatle-itfice Sttnlafih l~vkldt 
e*Uen blr zaturet ıdt. 

f stanbul ÜçUnctı Cezii1 geçen çar
pmba gOnil loıfen gece yedi buçuğa 
kadar ve ~rtesl sabah aaıt dokmBan 
baılayarak l:;tre kadar bllA fuıla gıya· 

bımda m9dıfaa dtnlemtt ve ~ ay 
hıpte ve aair~ ve salreye gayrı hbtl 
fe' eti dlmak bıere hrit •MetU hu 
bah~l k aı imd iihm~id thdyti IJ~ 
yurmujtür. 

Şıttidt v'iılJ~t tucftır: 

1 - Btnlfri ~ n<ltilne yaıdifiitl 
ftJzlEref Nkfitlflııfi mühlpbbafl~ tttflt~I 

rAne, olın ade~ı 06rde liaht olriHJica~ 
buluoın mektupları neırettlrmelc el -
~rlertnt ıçı~ fal~bhft~ faRilıen ıb~oı 
ile Ret;tıd rm~k: 

2 - Adıtyehln Hiifthtft! ah f~ 
~l uzatması bellemehal cllrfim olan bı
zı evrabn tHerc döımeatnc gıst ~apa· 
mak. •orgu ıual açtırmama~: 

3 - Kendı davuıoı benim mu· 
kabıl davam ile bırle,dtrmcmek yohıau 
tutmak. 

4 - l':Öcarı umumtyeyt guete pı· 
tudlarlle botinağa velıımak . Hılbukt 
" Hakikat ııya~a klllkmıı •e yola çık 
ırlıştır: hıt bir mani 001111 yolubtl ie
ı mlyecektlr .•• 

Hllvtİat RINJI .. 
M. Holttat mezun 

Muhtelit mübadele hitaraf azasından 

M. Halttat bugün iki ay mezuniyetİc 
meml~ketine gidecektir. 

M. Büve gitti 
İwlçreli profesör M. Rü\·e şehrfmlıdc 

hirkaç ltonferan~ \'erdiiden sonra dün 
memleketine hareket etmiştir. 

AdJi.Yceg~ 

Tabii ömür kaç 
Aeııedlt1 

~hh/,,,,, Wdarlffğanden 
lli~ft~a e k M ~A 
Bu, lavın ~ar&61Piı1fti1~ 

Havat ,,ıgotta1iu ınilan .ıo
hilacak 

pır mmıae evvel t!faftbul birinci 
fu:ikuk mahkemesinde ~avagitı şirkeri 
ale}lilhe asıf~n ~lr dal\'ihJn rü'yetlne 
bailanmıştı. Hüseyin ~f nin karısl 

Hadce H~ tocac;ı~tn b"P.uk fülvii
~azı ~orbsu~6an Hi~Jl!R ~azla bo 
ğtılıtrak öfdfi~i kayBile, Şirketten 
tattnlnat ishyörau. l\bhk~me. evveli 
Stflhiye müC:für1ü.ün8cn faı;Jf örn
rün bç sene olduğunun sotul
!11asına karar vermişti Dön mah
kemeye ~elen ccva,p okunmuştur. 
Bu cevapta fennt nüfus tahrittffln 
yeni yapıldığı, bu fffüustf ticfc 
kat'1 bir ccvabn Esas olacak l ·ta
tistilC bulunmadı~ı. hft şef sofle
mck mümküH blniadı~ı bitalriti
yordu. 

Mahkeme, ~ayat slğorf~sı ~1Fket
lcrin8en YB7.iyetln sorulma ı ı~ın 
Ttciret mü<lürlil~e müteklı:ere 
g-öntlermeği kararJac;ttfmtl: muna
kemEyt başka güne hırak~ıştır. 

iarl4ıflat' rriüillfttlk lll<te 
Tütk parasının kıymetini kofü

ma kanu.n1Jtia muhalif hareketle 
mainu!1 dört sarraf Hakkında yapı
l an Tttnldkat ev tiki; tlUH ııilliy~re 
vcrllmt~if. Y ~Hlhcl ffiliUantikllk 
"'!a~ntinlarl istlc rı~ efRiİslft. Te;
kiİlerine lüzum ğÖrÜlmemIŞHr. nh
kikat dcnm ediyor. 

Avukathk imtihanlfrt 
~ fttkadilt: lmtlhanlannın sürEd 

icrasına dair 28 Teşrinisani t §26 
tarih ve 6405 No tıllmatnaffü•filn 
H. bendindeki Matt, teşrinievvel 
ve z~ fıkr.!ısindakl ritsan tf$ffiilsa
nlye de~İşdrlltnişdr. 

.... , ••• ,..,..,. tftftılll'l 

Yt18ft. ~tttt>!IU ffiİMteeiti Mesrö 
~1~ryôseradin m'Usadtre olunan 
Po'1Cef ve lt.ulM masa ve sinCiilye-
leH He fiş ve t@fhrUitı Aatıye 
Emanet <!ilr~sfrttie mı.iteşeklm eş
yayı ömt!ti;e Tft!iflre karnı~;bnü 
tat-afindıtt i,_.:9§fj f'Haf }tlİttU 
~id f ıı t~ rttifaaf!d@ ite utttltak-
tır. 

~rlln 
IAJllH: litast <llln i ô34 kutu,ta aııl

fı\ı~. t6J~ tttnıtı Çıtmıt. foss.t rur1ış. 
fa kafJıı.nfhıfffr. __ 

Nl••h "''"••ımı 
S11tilr Klüii M~b'tıiit inır-

lı1ıtn Ffrhflt B. in kerlme•i Ne-
llh~ it lı Mettlt Arif pajlöıil 
tdrtliiu Y iYtii haı,t lthıviii&Ht 
ııyir Zihitl lıii 'kidemll fÖibitı 
Necıtl Ahf ne ili ftltlll m~ti-
idfliİ lcta aJuınıtlftüt . Aeai1et 
teitiennı eltenı . 

-
Vaz.if e ile seyahat edenler 

kat; hra alacaklar ? 
-"l 4t-

[ u~t tarafı l ınci "3\ ~f~a~ 1 ı yar eHffiım Rakiki masraflar 
yokarı aslı maaş'ı bHumum mü- verilir. 
fettişJer e mUfettlş mtiavinlt!tl Aif,.Heh maksı.ıt· k:.ır a, a ı, memur 
birinci kısımda aynen ikinci kı- tarafrndan iaşe olunan 

. . kı· .h .1• ana, on 
sım vesaıtı na ıyede ı tı,ar sHtiz yaşından aşağı 0 - l ko-
ettikleri liakiki yol masrafları"' asız kız, karısı tarafınfan• ba-
ahrlar. 40 lira ... asi maaşı b.un: kılmıya muhtaç koca, malul ba-
aan az asli maa_şlı memurlar ikıncı Ba, kocasız kız kardeııerdir. 
mevkide yemeksiz ıataksız se- Aile masrafı da:m·ı b' . . .1. . , • ır me-
yabat ederler. Tarıfesız vcsaı 1 rnuriyetle bir tarafa 8öhderilen-
naklıye ile ıseyallatfa buluHattlar Jeri, memuriyet merk~zi d - ·-
ikty~ ayrılıyor. Asi maaşı !lS ila şenlerden yeni memuriyet =~-
40 lira olanlara kilometrl! yahtit halline götürülecek kilesi l:;u:u-
ffill başına azami kiri< l<uruş nanlara, tekalit edilenlere, açıkta 
25 liradan az olan Bilumum me- iken vefat eden mumur aileleri-
murlara uzami 30 kuruş \'erllir. ne, ciheti askeriyede vekalet 
Hademe, kolcu, mübaşir ve bu namı altında asaleten l>ir vatife-
derecedtki memuı tara maaşları ye gönderil(!nlenn ailelerinin 
ne olurse olsun üçüncli mevki nakline verilir. 
b~let yahut tarife~iz vesaitte Proje, eski kanunda tebdli 
kılometre . veya mıl başına 25 tnckah masrafı olaralt g6stcrilen 
~uruş v~rılır. . ahkamı, yer dej'iştinhe masrafı 

P ermı ve paso ıle seyahat namı altında şöyle yenile,tir-
~fte~Jere yol hıastafl verilmez. meJttp Ye teshil etmtktttfir. 
Pro1ede tlt:tmi!t ve seyahat }>öv- y d - i f hn fı l 
mıyeleri atasındaki fark ktidı- erfi eg ' 

1 
e a mas~ba ' ttl'fo 

iLi t O L fi masra mn yansınuan ı at~ r. 
n m ı ır. tomooı e seyaliaHe B J< A h .1 •'--"! ki ı . 
120; arabaC!a 40, hayvanda ~Ö e ar ya ut aı esım na ttmı-
kilometre, kürekli, yel it ehli, dtö- ~en d memurlara bu masrafı tS 
t8rlU <!eniz vesaitinHe ilO mil ra an az olmamak Uzere yol 

f t - la ı: u•f_ üh masrafının dörtteblH olarak •e-mesa e vasa ı o r&K oırg T . . . 
sayılıf. Bundan azı gün sayılmaz. n ır. AıJesını sonra nakleCl~dle-
Şahsi sebeplerle seyahat durursa ~e ~~tel>aki nısfı da t-ettlir: A-
yevmiye verilmez. Seyahat, ika- ıles~nı beraberinde f6türenler• 
met yevmiyeleri Meclis reisi, verıl:cek yer değiıtirme ma~tafl 
Baıvekil, Vekiller, Umum erkanı 30 hradan ai olamaı. 
harbıye reisi için tahsisatlarının Bu masraf aile nllftltile ali-
Jlhsınlf1 Yllit:I~ selHziair. Meb'- kad~r değildir. Ve ilivelen 
uslara &@kit lira<lıf. Daiffii me- tasfıyeye tabi tutuhıH yahut 
mürlyctle barice göhderilen açıkta kalan memurlata da 1f!ri-
hariciye memurlarına ti liradan lir ... 
az olmamak Uıere maatlafının Ücretlilerin ve yevmiy@Hl~rih 
yüzde yirmisidir. 30 günlOkleri nt@tnmb bareffitleki 

Dahildeki bülUn memurlara emsal farkile heratJt!t liaff~l <1@-
200 kuruştan aşağı olmamak receye tekabOI editörsa hatct-
Ozete ak\t maaılarımn yüzde se- rahları o derect! bzeriHi:leii verilil· 
lttıidit. Vekiiet iiiUfettiş ve mil- Azimet bttttırahı liat~~et ifrli_. 
fettiş bıuaYinlerinin ye\frtıiyf!leri sında, a•det htttcırafij da iv~@tt~ 
kadrolarındaki en yüksek mil· peıinen ve kıtt'I sarfiyat t@lihtt-
fettlt mastı tizetinden verilir. de •er:ilir. Kllt't tttiktir kestirilf!-
Pr6J~, all~ masrafi için, riieiiıu- mezse a•ans Yerili#. 
tUH tayin te ya taliYili sırasında Y enldi!!n fftelibriyete ilffianlaf 
ailesi meyanına dahil ve iaşesi alb ay hizm@t etmeilen latifi 
memura alt olaHlartlan lier biri ederlt!ts~ harcıtali geH ihhı~. 
için yol masrafi ile memura Sefahatte, seyahate mOsiit •e 
verilen yevmiyenin ü~te biriair. takibi Hfütat olan yollann en 
Aite efradına; muayyen tarifeli kısasını ihtiyar mecburtdlt. 
vesaitte ve münhasıran hayvan· Eh lüsa yolun tayiHiiıd~ na-
la yapılan seyahatlerde memura fla vel<ileti ile haffla mli<für 
•erilen bHct esmanı ve ya hay- . üftiUftıiliği mü,tereken btbtim 
\tlft ldtös1 lfden Yl!rllir. MuilyYen olunacak harita esası olacakdıt. 
tarifeli bl&uyan vesaitle 2 nufus En kisa yolun takibinde asri 
için ybl dtasrafı verilmei. vesaiti nakliyenltt işlemdihe 

Bundan fazla aile efradının müsait olup &lmadığı da natan 
beher nufusunaı mefflurun te- IHbare ltlı\iır. 
diye ettiği hakiki yol masrafının Proje, mettibrun beyannatııt!-
d8fHe biti vetıllt. Aıie ~fradı, sine büyUk lilr itimat g8ster-
ka,. İiufiıı olursli dlsıln . alacak- ib 't ld ,,. 1 n eK e o uğunc!an Öu itimadı 
~ol masrafı tnemura verı en a- sui istimal eaenler lialtkında da 
kiki miktann bir mislini geçe- ahkatn ce:taiy~yi muktevidir. 
mH. ihİ memurun masrafı Bunlar t::~zai takibat ff@tic~sl 
elti ı~e ıilesihin nihay@t 1 OO beklehmeksizin sınıf tettlih, 
ve hepsi t'O olur. t 

Ailenin sbnra getirilmesi za- mahkemelerce f aıht niildarlü do-
'· t..ı f t h b kuz mislinin cezaeh ~alısili, tE-rÜff an•a ue e racımın er iri ~• 

ifiB llti!tiiüta •erilen hakiki yol kerrürünae devlet iıtztnetinaen 
t.. .l larclchr. llu heyandatti~lefi las-

nll•tlnffltt tı6ttte biri verilir. k 
ABetk ltb suretle aile efradının tik etletilE!r He t!eza önumifiUh 

243 üncü ma<hlesile cezalandmlır. 
mecmuuna verilecelt yol mas- Mülhak Ye husüst btıtce erle 
tefi nıemura verilen miktarHi idare olunacak devlet mUesse-
yarısınHiin eksik bir mislınHeh l 1 l i. l a· ~eleri e vı ayel ve oc e ıye me· 
fazla olamaz. t ~ ı L mut ve müstanaeih erinin narcı-

Aile efradı, l<aç olursa olsun, rahları da bu kanun hiiİ<rhUne 
mecmuuna verilecek yevmiye tabı olacaktır. 
miktarı Hıemüri Yerll@H y~vrlıi-
yenin iki mislini geçemez. 

Hariciye memurlannın mu 1y
Jeb tarifeli o!llUJ8D vasıtalarla 

llileleri i in ihti-

Ferah sihenırıda 
Bu ak,:ıtn l\A\1 'iLi ~ıl:hl::~t' E f 

14 '-' sın1 t ) atm l\rımık O:rd t Bh 
n \n t bale. 
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Borsalar 
A(ıhh K11 andı 

Kambyo 

• • 
Balıkesir vilayeti idarei bususiyesi namına 2 mayıs 930 tarihin-

de Balıkesirde icra kılınacak At yarışlarının kayt muamelesi Z~ 
nisan 930 tarihinden 1 mayıs 930 tarihine ' kadar devam edecejı 
ilAa olunur • 

DÜŞKÜNLER: 3 
Oğul 

1 lnıfliz hra1t Kr. 10 
'" T.r. mal.:ıblll Dolar 

lstanbul dördDncü icra memurlufuna: 

l\ladam Riomun M Lui Brossar 

Yazan ı Sadrı Etem 
Geççe kalmtt olacağım ki., . 

Madam Neri bir ucunu elinde 
tuttuğu gUmtit ıaph g6zlük ile 
6teye bdriye bakarak beni an
yordu ... Necipten ayrıldım, ma
aaya geçtim ... 

içtikçe gençlef ti... Dinçleşti... 
azdıkça azdı ve F atseri ile tek
rar dansa ka,ktı ... 

Ben fırsattan istifade ettim 
yerımı değiştirdim, gezinmeğe 
başladım. 

Madam Neri adam akıllı sar- Sacidin bulunduğu masaya 
hoş olmuştu. GUzel ve endamlı 
F at.eriyi sıkıştırıp duruyordu. 
Kocası ıöylemeıi ayıp ama ... 
horluyordu... Belki de uykudan 
ve bonıltudan başka teselli ım
kinı kalmıyordu. 

yakın bir yerde durdum .. 
Sacit bulut gibi söyleniyordu. 
"- Kartımı takdim edeyim. 

"f erhat pafa zade Sacit Şi-
naver,, diyor. 

Adamcaiıu acıdım .. 
"- Madam dedim... Mösyö 

Neri rahatsız oldu galiba .. 
"- Rahatıız olmaz o.. pin

pona hiç rahatsız olur mu? Ona 
gelme, evde rahat et, yat aşağı 
dedim.. bir türlü razı olmadı •.. 

Madam Neri kendine şöyle 
bir çeki dilzen verdi: 

"- Kıskanıyor, kıskanıyor •• 
diye ilive etti: 

Uf olıun diye: 
"- Tabii değil mi? Madam 

dedim .•• Benim de kanm olsa 
idiniz ayni şeyi yapardım. Sizin 
gibi bir civelek kadını yalmz 
başına nasıl bırakırdım ? 

" - Sabi mi ? Öyle ise bir 

viski daha. 
Biz viskileri içerken, Sacit 

karşımızdaki masada bir kadınla 
ıöründil ... 

Ben bir taraftan Madam Ne
riyi dinliyorum, o hlla Venedik 
karanavalından bahsediyor. (Ve
zü ) yanar dağının livlannı 
yanar . dağın geceleri Tireniyen 
denizine nasıl akisler bıraktığım 
anlabyor. Gecenin bu saatinden 
aonra böyle kaknem karıdan şiir 
llflar, dinlemek karakolda da
yak yemekten, tıramvayda ezil
mekten daha iyi değildir. 

Bir taraftan da Hikmete bakı
yorum,o, tek gözlllklü kadınla işi 
becerdi. Durmadan dinlenmeden 
dönüyorlar. 

Tek gözlüklü kadın da dans 
ederken beni görünce sırıtıyor. 

Naçar sabaha kadar beklemek 
llzım. 

Sacidin masasındaki kadın da 
beni dlişündürüdü.. Yani aklı
nın bir şey gelmesin!. Bu ka
dın Sacidin yanında ne diye 
oturuyor diye... Kardeti gibi bir 
kadın mı. yokıa ıevgilisi mi? .. 
Hoı bu da dtitünülecek şey mi 

dersiniz? .• Haklııımı,siz saat iki
den sonra benim gibi bir tıraşa 
tutulsanız, biraz da fazla kaçır
aanız kendinizi meşgul etmek 
için bardaki elektirik ampullerini 
bile sayarsınız. 

Can sıkıntısından patlıyaca
ğım. Sacidin yanındaki kadın 
dikkat ediyorum, öyle pek laü
bali durmuyor, Sacit te ona 
hürmette kusur etmiyor. Kadı
nın giyiniti de fena değil! 

Hem bu kadın ya Macar, ya 
Rustur, Sacit ona hulus çakar 
vaziyette ... 

Merak ettim... Nesip önüm
den geçerken sordum. 

"- Bu kadın kim? .. 

Kadın cevap veriyor: 
.. _ Benim adım da Kontes 

Valesko. 
Almanca konuşuyorlardı ... Faz

la bir şey anlıyamadım. 
Derken caz başladı, Sacit, 

kontesi bir bayii hızlı, hızlı çe
virdi, kadtn gayet memnun 
görünüyordu. 

Masalarına oturdukları zaman 
kadın Sacide: 

- Bir cıgaranız var mı? diye 
sordu. 

Sacit, elini cebine attı, cebin
de cıgara değil paket namına 

bir şey kalmamış.. Önündeki 
bardağı tıkırdattı, garson geldi. 

Sacit garsona emir verdi. 

- Hemen şimdi bir Boğaz 

içi.. • 

Garson hiç istifini b~zmadan: 
- Y oo. . Bu şartlarda yok •.• 

Akşamdan, akşama bir viıki 

hakkınız... Onu ikiniz de içtiniz .. 
Patron hiç anafora gelmiyor •• 
Paraları peşin çık, hatınn için 
aldırayım .. 

Sacit elini cebine atmaya 
lüzum görmedi.. Kıpkırmızı, 

mosmor bir şey oldu. Dama 
kaldı. 

Garson kadına döndü. 

- Eliz, dedi cıgara mı istiyor
ıon, anam sana can kurban ... 

Kadın bozulur gibi oldu. 

Ritmedı 

BfJyükada 'ya gideceklere: 

SELEKT 
Lokanta ve Birahanesini 

Tavsiye ederiz. 

Zayi ihtisas vesikası 
73 numara ile 31 kanunusani 

927 tarihinde 
Tıp Fakültesi 
seririyatı cil
diye ve efren
ciye müderris
liğinden almış 
olduğum ihtisas 
vesikamı zayi 
ettim. Bunun 
nüahayi sani
yesini alaca-
ğımdan eskisinin hükmü kalma
mıı olduğunu ilin ederim. 

Dr. Aeım Ktrmenli 
Beyoğlu i~tikl~I radıl~·i 

Olivo pasajı ~o 15 

Matbamıza geltrı eçu/u: 

Eli~i 

. 
hanlı 

zimmetindeki alacağından dolayı mahcuz 1.1 ret 
IMıı 
nrahml 

k f'rın~ 
Le\'I 

Flori• 
Karon 
~tllnı 
Po:eta 
Mırlı 

7.lott 

olan Pangaltıda icadiye sokağında 5 nu-
maralı hane ile Üsküdarda yeni mahallede Seyrisef ain 
mezarlık karşı sokağında 85 numaralı iki 
hane ve 85 numaralı müketTer gazino , .. ____________ _, 

otuz gün müddetle müzayedeye kon· Merkes ıcenteıl: Galata KöprU batında. 
muştur. 5 numaralı hane kaptan ze elvan Beyoflu 2362. Şube acentnl: Mahınu· ... 
çini döşeli bir medhal üzerinde yerli dtye Ham altında lıtanbul 2740 
dolaplı bir oda bir merdi\·en altı mez· 
kur medhalden yerli ocakla bir kömür
luğu mermer rn ya!a~ bir kuyuyu ve 

çimento döşeli bir mutbak mezkQr med
ha.lden ~·ukarıya çıkıldığında bir sahanlık 
üzerinde ik oda bir helA bir merdiven 
altı ikinci kata çıkıldıkta bir sofa üzerin-

. .. . 
Penıö 

!tı f,cy Kara$ 
1 Tiırk Urası Dinar 
•· Çer\'oneç Kuruş 

Nukut 

1 lcterlln ( tnılltı) 
ı Oolar ( Amerika) 

20 franlt (Fransız 
20 l.lret [ 1ıalya 
O Frınlt Relçtka) 

Drahmi {Yunan] 
20 Frank [h\'lçrel 
~o Leva Ru lııar) 

ı Florin (Felemenk ) 
'20 Kuron [ Çcloslovılı 

t ~llınc \Avusturya) 
ı Peı.etı ! ispanya] 
ı RayşmarlılAtmanya 
ı Zloti '.Lehistan, 
ı Peıırıs 1Macaristan 1 

20 Ley [Romanya) 
O Dinar iYugosloV'ya) 
t Çe..-oneç Sevyet ' 

Altın 1 Bonı Sı 50 
Mecidiye \ harici 20 

Bank.Do 

ıcaret ve zahir~ 
t'ıatlar 'Jlcaret .,...., lrltlt.tumu•llltı 

tar.,.._ •.tlmt r 

Buiday 
Yumuşak 
Sön ter 
Sert 
- Zahireler -

Çudar 
Arpıı 
Mım 
Fasulva 

Okkaaı 
,..... Aaprl 
K. P. K. P 

11 20 14 
11 ıo 12 ıs 

r ıs 

7 2'1 7 37 
• 

o Bulmaca o 

Dünkü bulmacamızın 
balJedilmit teldi 

2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 

Bug'lfnhd balmacamız 

Soldan aaja: 

de biriıi şehneşa iki oda bir hela üçüncü 
kata çıkıldıkta sofa üzerinde birisinde 
taraçayı havi iki oda ve sofada el yıka· 
mak için ayrıca bir maha.1 mevcuttur. 

~:Jcktirik ve terkos suyu techizau ,·ardır. 
Nişan 'e Nomyas zevcesi Elis müste· 
cirdir. l lududu bir tarafı Gabriber Efen· 
di ve bir tarafı sarraf Yahni arkası Ohan· 
yan ccbhesi icadiye sokağını mahduttur. 
Mesahası 79 ar~ın murabbaından 74-32 
arşın murabbaında binadır. Hücceti 
muhammlnesi iki bin dört yüz yirmi 
üç liradır. Üsküdarda yeni mahallede 
mezarlık karşısı !!Okağında 85 numaralı 
iki hane ve 85 numaralı mükerrer ga· 
zino mezkQr mahallerin üstüde halen 
77 numaralı hanenin alunda 75 numa· 
ralı dükkıln ve 77 numaralı hanenin 

altında 8 I numaralı gazino ittisalinde ga· 
zino tarafından kullanılan bahçe nrdır. 

işbu mahallerin üzerinde bulünan ye· 
ni numaralardır hepsinin mesahası 722,5 
arşın mürabbaında olup bundan 193 
arşını haneler 176 arşını iki haneye ait 

bahçeler 38,5 arşını gazino bahçesinde 
bir kat mahaller 315 arşını gazino bah· 
çesidir. 75 numaralı dükk!nın zemini 
çimento ve kırmızı çini olup rafları 
'ardır. Boş 77 numaralı hanenin zemin 

katı renkli çini antre tahta aralık kırmızı 

çini roılnz ocaklı mudak bahçede ku
yu içeride samıç ve merdiven orta
sında birinde dolap bulunan iki a!ma 
oda bir hnlıi birinci katta bir merdiven 

ba~ı üıerindc bir şehinşah diğerinde yük
leri bulunan iki oda çatı katında bir 
merdiven başı bir dolap. dolap ve bal· 
konu havi bir oda olup Teofen efendi 

sakindir. 74 numaralı hanenin zemin 
katında zemini renkti çini taşlık bir 
merdi,·en altı zemini kırmıı.ı çini maltız 

ocaklı halt ve dolabı havi mutfak ve 
bahçede sarnıç -.·e merdi\"en ortasında 

dolabı havi diğer bir oda bir hala bir 

taraça çıtı katında bir sofa üzerinde iki 
dolap ve taraçayı havidir 1..eon l::f. kira· 

cıdır . 
Gazinonun zemini renkli çini büfevi 

ve arkı~ındı bir kat kı5men çimen;o 

kısmen tahta mahaltin zemıni kısmen 

çi~ento kısmen tahta otnp saç ocağı 

ha~dir. Bahçe salaş ve üzeri açık hu · 

dut ve etrafında Ü:>tü demir parmaklık 

yırım duvar vardır. 

Ebniyenin dış ve içi yağlı hoyaıldı r. 

hududu ŞilAhsı ı caddc5İ ve ~aatcı A gop 
ve Bcdros hanekri ,.e Bağlarbaşı tram,·ay 
caddec;ine mahduttur. Kıym eti muhamm e· 

nesi dört bin c;el..i7. yüz yirmi heş lira· 
dır. Talip olanların kıy meti muhamme
nelerinin yiiıde onu nisbetinde pey ak
çesi 24·5· .30 tarihinde 928· 1 1 ~5 I dosya 
num.ara~ile ~aat 14 ten 16 ya kadar biz
zat veya bilvek~le ,.c fazla matOmat 
do?yasından ita edıleceği ilan olunur. 

[Sj, istifham [2]. 11 - Xiyet [4], .Ay
dınlık şehir [5]. 

Yukardan afağı: 

1 - Ziyasızlık [8], su [2]. 2 - Ya-

ı - Derin çukur (4). sönmüş ateş 
(4), Rusça e,·et (2). 2 - Tekdir (4), 
havalan (2). 3 - Yol (~). Fransı zca 

alım (2), bir Uz memleketi (4). 4 -
Fikir (4), ziraat aleti (4), 5 - Şeker 
yapılan madde (6). 6 - Nota (2), tııs· 

lan değil [4], sinirli [5]. 3 - Hat {4], 
ti (2 1• 4 - Şiş [2}, deli [6]. 5 -
Kanat [3]. 6 - Taş tas [5], beş kıta· 
dan biri [4}. 7 - 3 [2], peşin verilen 

ti.udanya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çarıarn"' 

ba günleri idare rıhtımından 
9 da kalkar. 

Trabzon ikinci postası 
( CÜMHURİYET) vapuru 17 
Nisan Perşembe alqanıı 

Galata nhtımından hareketle 

Zonguldak, İnebolu, Sinopı 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Riıeye 

gidecek ve Of, Trabzon, Po
lathane, Gireson, Ordu, FaUI 
Samsun, lneboluya uğrıyarak 
gelecektir. 

İzmir sürat postası 
( GÜLCEMAL) vapuru t8 

Nisan Cuma 14,30 da GalaU 
nbtımından hareketle Cumat" 
teai sabahı İzmire gidecek •e 
Pazar 14,30 da İzmirdell 
hareketle Pazartesi aababl 
gelecektir. Vapurda mükemıııel 
bir orkestra ve caıbaot 
mevcuttur. 

Yalova postası 
Her gün bir vapur 8,45 de 

Köprüden hareketle Büyükad• 
ve Yalovaya gider ve af'1 
günün akşamı 17 de kalkaf,Jı 
Büyükada ve Köprüye gelir· 

Antalya postası 
( ANAF ARTA ) vapuru 20 

Nisan Pazar 10 da Galat• 
nhtımından hareketle lzıııit• 
Küllük, Bodrum, Rados, f e~ 
biye, Finike, Antalyaya gide' 
cek ve dönüşte mezkfır is1'e' 

lelerle birlikte Dalyan, M•: 
maris, Sakız, Çanakkale, Geli' 
boluya uğnyarak gelecektir· 

BARTIN POSTASI 

Sulh ı;a~~~nPerşeınbe 
günü Sirkeci rıhtımından ~ 
ketle ( Ereğli, Zonguldak, B• ·~ 
Korucaşile, Cide ) iskeleletl 

azimet ve avdet edecektirj,J 

Yük ve yolcu için ro• atf 
müracaat: Sirkeci salonu ~ ~ 
smda Mizan Oğlu Han N°· 
Telefon İstanbul 354 ,ıl 

•'' ' ........................ fjtl 
i Felemenk Bahrise ; 
5 Bank~ası .... 
• d&•'' 5 Merkez Amister <P'·rJIJ 
: Mezun ıermayeıi: fi. 2S, <iJJ•('JIJ , 
: Tediye edilm·~ ıermayeıi: 6•<iJJ,"rJI' I 
: lhtiyat akçesi: 

3
• , 1 

5 lstanbul şubesı 1 
• p~~ s 
: Galata Karaköy f15 ı 
i Tel: Beyoğlu 3711 be9İ 1 
i lstanQul tali ~ıı~.., 
: lstanbul Alalerncı (10 
: Tel: İstanbul 569 ,_,a' 

- Yeni av.. Bu akşam göril
yorum aferin oğlana, karıyı ka-

ELfŞI gazetesinin ikinci nushası çık· 

mı~ur. 1 ıanım karilerim ize tav&İ) e ede· 

bir kı~ım para [3]. 8 - muallim (4], 
bir peygamber [4]. 9 - Açmak, bah· 

gtr edatı (2). 'l - Üzüntü (7), kudret 
(3) 8 - inanmış (4', gök (4). 9 -
Gayretli. (6). ıo - Nota (2 , ikinci (4) 

: Her nevi Banka ~:!.. 
: ve kiralık k......--.. 
; ................••• 
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lO~D0l8 08Zİ00 ue ~Oyüt ffile ~ftnS SBIOnU. 
- Salonumuz tezyinat, mefrutat, mevki itibarile -İstanbu öa 
~.ul~~an _salonların_ fevkinde olduğu gibi mü!i~ .ve sair eğI~c~-
ılietüe de programımız gayet eğlenceli ve neşelidir. Müzik 

aıeşbur Hüseyin Kaymof Bey riyasetinde 
fevkalade numaralarla devam etmektedir. Salonda her gün 
saat 18 den 24 e ve Cuma günleri de 1 den 24 e .kadar 
dans muhtelif eğlencelerle devam etmektedir. 

Salon; Cumadan maada günlerde müsait şeraitle, nişan
lan?1a, evlenme hususi merasim ve ziyafetler için kiraya 
Verılebilir, müdüriyete müracaat olunması. 

Müdfiriyeı 

Dört adet kamyon satılması 
.., Tütiiıı i11hisarı unıunı ınlidlirlti
gündeı1: 

Aıapkapı levazım anbarmda bulunan dört adet kamyon pa
~tlıkla satılacaktır. Taliplerin her gün gidip mezkur anbarda 
~lnyonları görme eri ve 21-4-930 pazartesi günü saat 10,3(l da 

Yüz:de d. b k · ko . ye ı uçu temmatı muvakkatalarile Galatada mübayaat 
hlısyonunda bulunmaları. 

1500 metro mik'abı kereste 
mubayaası 

Tii tii n in lı i sarı u ı n u 11 ı 111 ii d ii r 1 ii-
· L111 d c nc 

ttı Samsun fabrikası ıçm muhtelif eb'atta 1500 metro kereste 
23~bayaa edilecektir. T af ip erin her gün gelip şartnameyi görmeleri 
}' ~·930 ç.arşımba günü saat 10,30 a kadar teklifleri ile yüzde 

\ y Cdı buçuk teminatt muvakk~talcrini kapalı zartla Gala tada muba-
~ komsiyonuna tevdi etmeleri. 

füuacu~ey rusı ınüdürlüOün~en: 
b' ~ara kuzu'armdan (1500) baş erkek kuıu parça ~alinde 
l ıl~üz.ayede satılacağından talip olanların yevmiihale olan 20/4/930 

~trıhine müsadıf }lerşenbe günü saat 14 te Karacabey Harası 
·~de bulunmaları ilan olunur. 

E.kmek ve sebze münakasası 
Baytar 111ektebi alisi rektörliiğiinden: 

ltı{i YUksek baytar mektebinin bir ay ık ekmek ve sebzesi mevkii 
le ttakaaada olup 30 nisan 930 saat ondörtte defterdarlıkta müeı
~.~atı tüccariye ve ziraiye muhasibi mes'u lüğilnde ihalesi icra 
~ğından talip olanların müracaatları. 

Kocae i vilayeti daimi 
encümeninden: 

tı · !İtalıkhlıt - .Saba~ : Çuh~hane yo'u ol bapta ,i şartnamesi ve 24446 
ıhaı~ k~şfı mucıbmce 23 - 4 · 930 çarşamba günii saat on beşte 
d,.. edılmek üzere kapah zarf usulile münakasaya vazedildiğin-

•• t ı· ~tdi ba ıp olanların teklif mektuplarını ve ehliyet vesıkalarını yüzde 

ht huçuk teminat makbuzlarile mezkur tarihe kadar Kocaeli vila
ı u. 

ıöı- 81 1lıi encümenine vermeleri ve tafsilat almak ve şartnamesıni 

~iycnlerin Kocaeli baş m'ihendisliğine müracaatları. 

ıralık ka~1Jr hane Kiralık kctffir_l_ıl-L --
a,~,~'a' t.. { r 
B , a'(aratı ı ak !iye ıdar···n en: 1 l t V t ~ < 1 tl k kel l l 
tşikt t tıulll, l aş a Akaretlerde 5-9, 14 

. ra 1 h I Brş ktoş akaraır '°~/ive ida e~•nrlrni 
ıe i ane er pazarlık sureti-

! 
car cd· Beşıktaşta Akaretlerde 105 

arı ııeceğinden talip o:an-n \Te d nlimrolu hane ile 20,28,32 nüm-
tlnıak . aha ziyade malumat rolu dükkanlar bilmüzayede icar 
ıı ısteyenl . . . . ~Çlirıcu erın nısanm yırmı edileceğinden şehri halin ikinci 
llç, k dÇarşamba günü saat on çarşamba gününden itibaren 
tı il ar h \ıtnar d rna ~lli mezkurda 54 yirmi gün müddetle aleni mü-
1" a a nı"t 1i•tıa u evcili kaymakam· 7ayedeye çıkarılmıştır. Talip 
<>ıı Uç .. "e Yevmü mezkurun saat olanlar m ve daha ziyade mallı-
"' .. tnb Unden on b~ı·ne k d t k . t 1 . . "" a ma a ma ıs eyen erın nısanın 

erJit t ar 
tl:ıUdiriy raş a lstanbu• evkaf yırmi üçiincü çarşamba günü 
tl:ıiitaca e ınde ıdare encllmenine saat on üçe kadar mahalli mez-

at etmeleri. kurda 54 nümroda mütevelli 
[) . kaymakamhğma ve yevmi mez-

1' • A K t • 1 1 kurun saat on üçünden on beşine 
(~İdi ' . • u 1 e 1 kadar Çenberli taıta İstanbul 

•· rılı 1ı 1 ~ LA aı.ın ıkları ııılitclıu~ ... ,.,. Evkaf müdüriyetinde idare en-

k "''"' ' rr •'""' ı ' , .~..ı riimenine müracaat etmeleri . 

Acele ıatahk hane - Üsküıfar 
Toptafı Aıik \'alid(' mahnlle~i Köprtilü 
konak soka~nda No. 3 aln odalı hane 
ııccle satılıktır. T11liplcrin \'nlide camisi 
mUcvini Mustafa F.fcndire mürııcantları . 

Kiralık ve satılık köşk - Eren· 
köyünde Sundiyc l lat hoyund'l yelli 
odalı dcrununıla lcıını \'e \'a(i hahçc\'İ 
hn\'İ kırk beş numaralı ko k kira'ık \e 
saolılmr nrzu edenler itsalindekl im, ke 
mUracaıu eylemeleri. 

Satılık hane : ~ eh?.adc başında 
Çukurçqrnc ~anında Taş han arkasında 
:\1armaraya nczııretli 9 numaralı beş odn 
'c müşıt:ınilatlı müceddct k:\r~ir haııc 
~atılıktı r. içindekilere 1Jliıracnat. 

Satılık hane - ~eh7.ndcbaş111da 
Çukurçc~me yanında Taşhan arkasında 
ı\farmaraya n"7.nrcıli 9 So. lı hcş oda 
'e müşteınılatlı rnılccddct kı\rgir hane 
eatılıktır. içindekilere müracaat. 

Alım ve satım 
Yazı' makinesi - ı..urı:ınıtmış 

Rcminı;toıı markalı Turkçc, lnırillzc.: 
kl~vyelı • idarede 1 J numar:l\ a miıracaat 

İyi cinsten - lliı ~c,:ıh:ıc \C)n 

tiyatro dtiLbu nü ~acın almuı:: r'tİ\' o rum. 

Ketideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, 1 
Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

ş, 

lliiyiik ikrarniye 45,000 liradzr. 

•• 

l)Pııd i k Scroıı1 dariili tihıarı ııı u
d ii rl iiğ·ii n den: 

Pendik Serom darüıistihzan ıçın 60 baş öküz ile 6 baş beygir 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip olanların şartnamelerini 
görmek için her gün milessese müdürlüğüne ve münakasaya işti

rak etmek istiyenlerin yevmi ihale olan 17 nisan 930 perşembe 
günü saat on üçte defterdarlık binası dahilinde müessesab ziraiye 

mühasebeciliğınde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. 

Müzayede ile öküz satışı 
l)end i k s ron1 dariilistiJ1zarı 

< 1 iirliiğiiııdeıı 

.. 
nıu-

Pendik serom darülistih:ıarmd::ı mevcut 59 baş ökUz aleni 
müzayede suretile satılacaktır. Talip olanların öküzleri ve şartna-

mesini görmek için her gün Pendikte Serom darülistibzarı müdür

lüğüne müzayedeye iştirak etmek istiyenlerin yevmi ıhale olan 
17-4-930 tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte defter-

darlık binasında müessesatı ziraiye muhasebectliğinde müteşekkil 
mübayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Vakrı idarehane~inde ( Durbiln ) adresine 

=mür=acaat.==============ı Türkiye ı·raat bankası 
İs aravor 

Daktilograf iatlyenlere umummüdürlüğünden: 
Kııı: ame11 hnynt mektebi daktilo kırr

~undan mezünuırı. Orta mektep tahJlimi 
bitirdim. ,\ lüc.::,:,e e'<.~rtlc, tk:ırcthanclcnlc, 

~ a;,,ıhanelcrdc, 'e\ a em.;aJi veri erde dnk
tiJograflık etmek isth-oru~. BiJ\ k hir 
mcmurcve ihti,·:acı olanlann adresime 
hildirmcİeri rica olunur. 

.ı\k sarayd:ı ~ofularda yeni orta 
5okaktn 8 numaralı e,·de 

lfny(rt 

Ders 
İngıl zce ve Fransızca En 

yeni u ullcrlc hu ·u l clcr:-lcr. Tepcbaşı 
51 ~o. l lacopulo ap:ırııınnnı ikinci kat. 

ı ~ı~ııııııı~ııı'ııııııııııiıııııııııı~ıı1ı~ıı ııımıımı~ııııı~ıııııını~·~lli ııt ıııınıııııııııı~ ~ı 
lsta11h11/ ı·at111ıekıepleri 11 iibaı ant 

k,0111isyo1111 re 'süti11de11: 

lstanbul yatı mekteplerinin 
930 senesi mayısı sonuna kadEı r 
ihtiyacı olan ( ekmek, kaşar 

peynırı, mercimek, tere yağ ) 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

İhale 21-4-930 pazartesi günü 
saat 16 da Ortaköyde Gazipaşa 
yatı mektebinde müteşekkil 

komisyonca yapılacaktır. Talip
ler muvakkat teminatlarını fm
dıklıda yüksek mektepler rnes'ul 
muhasipliğine yatırarak muka
bilinde alacakları makbuzları 
teklif mektupları içine koymalı
dırlar. Şartnameler her gün öy
leden sonra komisyon katipli
ğinde görülebilir. 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, Ankarada kain idare 
merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahalline yeni 
bir bina yaptıracaktır. Bu ışe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 

ibraz edeceklerdir: 
1 - Talibin mali kabiliyetini göst~rir vesikalar. 

2 - Talip tarafından evvelce yapı mış olan işlerin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. Talipler Ankarada Ziraat 

bankası levazım ve mebani miidürlüğüne lstanbulda Galatada 
Bozkurt hanında mimar M. Monçcriye müracaatla bu baptaki plan 
mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

olunur. 
Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat bankası 

umum müdürlüğüne ve lstanbulda Ziraat bankası İstanbul şubesi 
müdürliiğüne tevdi olunmalıdır. 

işi deruhte edecek zat ihale bedelinin ° o 10 nu nisbetinde temi
nat gC:)sterecektir. Türkiye Z~raat bankası, mutlak surette her han
gi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

~c---~~c.-.~~;::~:=~~ ~==---~~c:::._.:ıc::._.~ı:::---:::t~ 

~ KAPPEL ·.·.: ~ 
@ tamamile tekemmül etmiş .~ C"!J 

~ f '~"'~ ~ü~;m<Un;: :.: ~~;~ ~el te.clh ~ 
~ ettiğı makınn KAPPELdır Hafıf, metin ve zarı ~~ 

~
• Heı cihctı teahhüt olunur, ve taksitle satılır ~· 

Türkiye yegane umumı acent~sı 1 
Y Şinorkyan. lstanbul. So.dıki}e han 31-33. Td. S 2256 

~r.::---::ac:~ ~~c--::ır::._.~~~~c:---::ı~~~c::--::ıc::----a-~ 

P.T.1~.le\razın1 ı11üdürlüğünden: 
Mübayaa edilecek olan 1,000 adet büyük ve 1,000 adet orta 

boyda yerli mamulatı Pamuk bezi Posta çuvalı aleni miinakasaya 

vazedilmiştir. 22 nisan 930 tarihine müsadif salı günü münakasası 
icra kılınacağından taliplerin şartname almak için şimdiden müna-

kasaya iştirak için de mezkur tarihte ve saat on dörtte Yeni Pos
tanede mübayaat komsiyonuna müracaatları . 
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pı: 

~11.etcve ~ondc rllecck mc~ı 1plarıı Ult'f ı rı• t ı' ırc lçın(c ldarc 'azı\a 
ı lt •c Yazı i•arcti kon imalıdır 

•• 
Olüm 

har~rcileri , 
• 

Haşa rat• muza h raf at arasın 
da tekessür ederler. p ı slik
ten hoşlanırlar . naklettikle
rı m i kropla rı yemeklerinize 
sirayet etti rırler. Onlar sizi 
öldürmeden ~vel sız onları 
öldurün i.ı z ve bunun ıçın , 

Fl it i ıstı ma l edinız. 

Flit sınek , s ıvrl sınek. pire, 
güve. kar ı n ca. hamam bö· 
ceğı . tahta kurusu ve em
sali haşaratı itlaf ve yum• 
urtaıarı nı kat 'iyen imha e
der. Tehlıkesiz dır ve katı
yen leke yapmaz. 
Flit 1 ha~arat olduran diger 
mayıterle karıştırmayınız . 

Sarı teneke - sıyah ku~aj'a 
dikkat ediniz. 

_--paha _:.çabuk _6ldürür 
Umumi Deposu : J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul - Galata Voyvoda Han 

.. ta; 

l~TA~Bt:L ~EllHE~l.\~ETİ iL.\.\.\TI 

Tkrrette muvaffekiyet yel
nız i• bilmiye t'eO 1, müeı· 

seıe yerinin 

MERKEZ 
bulunmasına d , bağlıdır . 

DRHnn un nnnı 
TEKMİL 
veya.: 

ODA 
ODA 

i{iraya veriliyor .. 

ANKARA CADDESİN
DE VAKrf Yl'.JRDUNA 
~1ÜR,ACAAT .EDİNİZ. 

En1niyet sandığı 
nı iicl iirltiğü nd•·n: 

Defterdarlık ilanatı 
~ ................... W .. ~llll_!m--------
Çatalca ınalrniidür- D sküdar n1almüd 

liigiinden: lüğünden: 
~1 uhammen :\l :ktarı r\e,·i emlak' 
bedeli lira Donum Satılık ev maa gazino 

7500 1500 Murat fakı çiftliği rası 50-52 sokağı ZilbtO 
Çatalca kazasmın Dağ yenice mahallesi Kalamıt fevkinde 

köyü civarmda ve şimend fer is- oda ve bir salon tahtında 
t .. syonuna üç saat mesafede gazino bahçesi tahmin 
yalnız bin beş yüz dönüm zira- ' t 6000) lira kıymet bir ı 
ate elverişli erazısı bu unan iki taksitte tesviye edilmek 
Murat - faki namı diğeri Murat tile birinci taksit ihaleyi m 
yenice namde maruf çiftliğin kip alınacakhr. MOzayedeye 
müıkiyeti :;atılmak ve bedeli tirak edeceklerden % 7 bu 
sekiz sene ve sekiz müsavi tal< " 1<-tl 
sitte a ınmak şartile 17 nisan pey akçesi alınacaktır. ~ 
930 tarih inden itibaren yirmi muamelesi 28-4-930 pa~ 
gün müddetle ve kapalı zarf günü saat 15 te Üskildar r 
usuli!e mü1ayedcye konularak müdürlüğünde kapalı zarf ttJI 
7 mayıs 930 çarşamba günü lile yapılacaktır. (R) 
saat 14 de ihalei kat'iyesi icra • Yqi köyde İmraniye ~ 
edileceğinden talip olanların hallesinde 12 dönüm 2 e'Jj, 
şeraitı müzayedeyi anlamak üze- tarla, bedeli mubamm'm:1· •il 
re ~atalca malmüdürlüğünde lira 25 kuruttur. % 7,5 pey 
m9iteşekkil komisyona müraca- satış muamelesi ?1 Niaan 
atıarı ilin olunur. p _J/I azartesi günü saat on dll""' 

Gemlik n1aln1iidiir- Bakırköy Malmüdürlüğünd•.,. 
[ü(Jünden: pı lacaktır. ( R.) 

T 
lf. Bakırköyünde Sa=-

ersane kulubes=, Yal ıayazma, Tuzıa, Kavak, Amahiros, Narlı mahallesinde asmalı soa .. 
ayazma Göztepe, Zeytinburnu, mütegayyip Rus tab 
Armutlu, Kotana, Mııiso, Koca- Niktar hanıma ait ~ 
çukur namındaki 12 parça dal- mıktarındaki gazino a 
yanm mayıs 931 gayesine kadar aatış muamelesi 11 nisan 
icara verilmek üzere 28 nisan perıembe günü ıaat 00 
93o tarihine müsadif pazartesi 
gUnü ihaleleri mukarrer oldu- öakırköy mal mlldürllljOaC-. 
ğundan talıplerin Gemlik mal- pılacaktır.(R.) 
mildür:üğüne ve mahalli mal *Azatlı baruthanesi da · 

Eı~ılak ·ve eyı anı baı ı ka~J is ta 11uu 1 

şubesiııden: 

Rahd Hanımın 279 iknız nu-
maralı deyn l'enedi mucihince f:m
niyct l'andığından l!'tikraz eyledi p;ı 

mcbl~ mukabilinde Sandık namına 

mt rhun bulunan l\a:-ımpaşada Bed
rettin mahııllesinde \'aşm'lk Sıyıran 

soka~ında eski 24 v~ yt!nı 42, 44 
num.ı ralı \•e s::ksen <uş• n arsa i.ı zt:

rine mcbnı üç buçuk kanan fha. 
ret al u odu, il-i sofa, uc mutlak 
ve ıki arşın aralık ve müştemi Atı 
s:ı i re y i havi bir hanenin tamamı 

,·adesi hitam nda borcun ' 'erilmt"
mt !'tnden doları 50atı lığa çıkar !arak 
hin be~ yfü~ l ı ra h ·del ile mfü; re-

memur.uk'arına müracaatları. bent su arının çekilmeıindell 
.. s .. tılıl iizeriude lı i t- tehassıl arazi üç senelik mu 

11 emiş b.n .. h arsa, N 1 H- men bedeli icar SOO lira 
Yi~ıae ~ n~ ak, Yen .şehir c. ı d- detile üç senedir. % 7/S 
tJes, l\urtulu~uıı aşağı ~ıs- akçesi icar muamelesi 21 • 

Satılık çayır otu 
ÇtrJ)tCı çayırmda hasıl olan otlar bilmüzayede sat 'acağmdan 

ta\ipterin ihaleye müsadıf 26· 4-930 cumartesi gün!.i saat on aıtıda 

n . ı. 5U ar:--11ıli : r. Bt•deli 930 pazartesi günü saat 
cfef'cıtcn v;~rılmek s.ı rtı· le dörtte BakırJcöy malmüdor) 

• de yapılacaktır. -M-

tub.e~iı.e müracaatları. t B ) 
ta h ıuin ..cl : l~n kJ\' llıt .. lİ 4ı H> lf Yeşilköyde tayyare 
liradır. Satış ~nuamelrsi rezesi kumandanlığı de 
aleni miizayt·de :le () ıı : avıs mevcut yai bidonlarile te 

.... Bir Mayısta açıhyor -
Zümrüt Yalova Kaplıcaları 

93 ~alı ~i'ınii ~aat ı J,30da lerin sahtı 21 nisan 930 
<lefwı daı·hkta .VC:tJl.lac,tktı r. tesi günü saat on bette 

köy malmüdürıüğünde 1 
Her t6rl& 11hhi tesisab, tı er sınıf Otel ve Lokantaları, her ( '1 - 2 3 ) caktır. (M) 

eğ1ence erile l Mavısta 

• 
lstanbul gümrül\leri baş müdür-

. ' 
risi ı amma k~t'i katarı çeki!mi 
iken hu kere yüzde on zam ile başka 
bir müşteri çıkarak muıayede bedelim 
bin alcı yüz ell ı liraya ihl ~~ ey
lemiş olma ı cihetile mezkôr hane 
ni n 19 4 930 tarıhine müsııdif 

--~----

İLAN 
Galatada YPuicamı caddesinde 12 

numaralı mat!;azada a\·aı.J.abı ticaretile 
iştigal eden Za~an·a Veledı Dimitri I\le-
ne\ idi efendinin icra 'c iflı\s kanununun 
2:6 ı ncı maddesi muribince konkordato 

önümüzdekt cümartt'si günü tt-k lüQünden: 
G lik 1 b 

talebi icra daire•i itiraz merciincc na· 

thnr evazım an arı dahilinde pazarhkla ve müstacelen 

b 

· t · k d · rar son müza\•tde.-inin icrası ,.e zarı itibara alınmı ş oldu~undnn kanunu 
azı tamıra ıcrası m~ arrer ir. Talipler keşf ve şartnameleri görüp 2 

k 
1 - 21 4 93 muamelesinin ikmali mukarrer bu mezk ı'lrun 83 iincü macldı>c:ine tedikan 

mllna asanın yapı acagı · · O pazartesi günü saat 14 te teminat d mumaife, hte a l acakla rı n lanlnrın bilciimlı> 
evrakını mlistashiben baş müdürlükteki komisyona müracaatları. Jun uJtundan talıp olanların mt"z· kôr günde nihayec saat on heşe ' e5aiki heraherine alarak işbu hin dı • 

G b 
· k "' ·· - / kadar Sand ı k idaresinde hazır bu- ku7. yü7. ntuz ı:ene~ i mayı!'ın ı n nn he. 

az~ enzıı1 ,,e va runıyagı ınunakasası l lunmaları lüzumu il!n olun ur. şi nci perşemhc ~ünü ot!;leden ı:onra saat 
1 ~ 14 de Galarada Ahit h anında ikinci 

Yüksek orn1an n1ektebi rektörlüğünden: 1 Doğum ve Kadın hastalıkları katta 41·42 numaralı ~azıhan mizdc is-

Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktezi 1800 kilo 1 mlltebauısı batı vücut eylemeleri ,.e aksi ta~dirde 
benzin 1650 kilo gaz ve 150 kilo vakumyağı kapalı zarf usulile müna- H •• D~ktor • yani müracaat etmi}enlerin konkordato 
kaaaya konmuftur. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün 1 useyın Naııt müzakeresinden hariç bı rakılacakları illin 
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DOKTOR 

Ahmet Haı11ft 
Galata, Voyvoda ~ :: .. 

Ei Atina banka11 yanında he( .. 
:i üçten ıonra. 
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Ameli hesahı ticari ı!I! 
.\mell u!'>ulu defteri 4 kıı;ıın , 
\ mell \ 'C tatbikt kamhi)'O . , 

Ticari mıı hlmat 'e bankacılık fi 
Yeni muhasebe usulu ~ JJ. 
Amcrıkan usulü: Ye\m. O. ~-e 
;\ Juhtasar amali erbaa 

mtlakuaya İfbrak içio de yevmi ı ha e olan 7 mayıs 930 çarşanba j Türbe, eski Hillliahmer binuı ve ihtar olunur. 15 nisan 930 
gün& 1Ul qn bete defterdarlık binasında müessesab ziraiye mu- No. 10 Telefon: lat. 2622 Zahar~ a EtenrHnin konkordato ko· 
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