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ltalya mi li B ta 

Mısır, Sudanı istiyor ! 
Na.has Paşanın Lon~rada ileri sürdüğü 
•artlar karşısında lngiliz gazeteleri 

çok şiddetli lisan kullanıyorlar 

M. Mavronun 
teklifi 

Mısır başvekili Nahas Paşa
~ll İngiltere hükumetile müza· 
tretle bulunmak üzere Londraya 

gittiği yazılmış· 
tı. Nahas Pa
şanın lngiliz ha· 
ridye nazırile 

~ yaptığı müla-
katta ileriye sür· 
düğü talepler 
lngiliz matbu
tttında büyük 
bir ha) retle kar-
~ılanmıştır .Son 
posta ile gelen 
Ueyli Me7l ga-

'-Nahas Paşa zetesi bu mü-
~1ehetle diyor kı: 
~tün bir millet namına ko
~ ~nu iddia eden müfrit 
htftçı baıvekilin ileriye sürdü
~ tartlar, bu heyet Kahireden 
Ilı tket etmeden kaleme alın
~~· Bu Nahas Paşa tarafın
~~ aüıüle.n fattlar tama-

Yeai feyı--.. 

t ~ltırda İn~Jiz askeri işgalinin 
~ 1 için vaktile sabık başve-
' Mahmut Pa~a tarafından 
~~-:tlanmış olan muahede şera-
~ hemen her maddesi Nahas 't tarafından değiştirilmiştir. 
'ile Yeni tartlardan bir tanesi 

~trt kontrolümüze dairdir. 

~baa Paşa Mısırdaki biltiin 
~ ı ıakerlerinin Süveyş kana
~ farkına çekilmesi hususunda C: etnıektedir. 
~~~~ gününe kadar Sudan 
~· hiç mevzuu bahis ol
~ · O gUn Nahas Paıa ve 
~~d maliye nazırı Makran 
~ İngiliz hariciye nazırile 
'-• rlarkcn bu meseleye te-

lh '1tnıitlerdir. L "'tı. 
°"tic· 11 naıırma bu mülikatta 
tt-.a,~'~en hiç kimse refakat 
'~•tt ~11 birçok tefsirlere yol 

lı it. 
·ı ,,,h, 
1 tli •li 1 Paşanm Sudan hakkmda 

~iltn tdUğü talepler şudur: 
~tlfııı: Sudan İngiltere ve Mısır 
111tıarı b~n DlÜftereken idare o-
11tırııaı dır Mısır toprağı aÇdo-

t- 1 ır 
~lı ' . 

~ Clarıa b· 
Ua\tj .. • ır Mısırlı Umumi vali 
l ... ta · 

~ c!,.,, Yın olunmalı. 
ldar M llleclisinde lngiliz aza 

ısıt lı.aza da bulunacaktır. 

'""' 
b.\«t'P•ra 
lılda ı. rı Patatesıerı ıstan-
k '~ar 'l 
•bet ed 81 ~a patatesine re· 

l>•tatd enııyor; çünkü Ada
ot_11 k•n lstanbula kadar 

llltlldif ısa. nıesafe için ıi-
llıi} er nakliy~ıi ve tab-

\'e tabı· 
)tk~rı ıye ücretlerinin 

İatarıb uldMarsilya patatesinin 
c u ak· 
·~ıı... t ı satış fiyatından 

Utuyor 1 

Bütün ayaletlerde Mısırlı me
murlar bulunmalı. 

Nahas Paşa, bütlln hu talep
lerini kabul et
tire miye ceğini 
bil ir. Fakat o· 
nun niyeti Su
danda herhangi 
bir şekilde Mı
sır idaresinin 
ipkasını tem ·r.
dir. Ondan son
ra Mısırlıl ar n · 

raya akın ede 
cek ve bir güı 
yeni bir taleple 
bu memleketi. Ma ' ran Al·cif 

büsbütün Mısıra maledecektir. 
İyi haber alan mahaf le göre 

Nahas Paşa Sud~n mesel~sinde 
şayanı memnuniyet bir neticeye 
varamazsa o zaman Mısır mese
lesinde ayak direyeceh tir. Zira 
V efde göre Mısır efkarı umu
m iyesi bu müzakerahn inkıtamı 
arzu etmektedir.» 

Bu yazılarla, aşağı, yukan, 
İngilizlerle Mısır arasında yeni 
bir ihtilaf çıkmasına intizar olu
nabilir. 
------ ·---.---
Gazi Hz. 

iş bankasını ziyaret 
ettiler 

Ankara, 17 ( Yakıt ) - Reisi
cumhur Hz. refakatlerinde Baı
vekilimiz olduğu halde İş ban
kasını ziyaret ettiler. 

Sanayi kongresi 
Ankara, 17 (Yakıt) - Sanayi 

kongresi 22 nisanda dartte lk
tısat vekıli tarafından açılacak

tır. 

Federasyon reisi
miz tarafından ka

bul edildi 
Viyana-fstanbul maçanı idare 

etmek üzere şehrimize gelmit 
olan ltalya hakem encümeni 
reisi M. Mavro dün Federas
yon reisi Muvaffak Beyle görü
şerek İtalya Federasyonunun, iki 
memleket arasındaki revabıb 
dostaneyi gençlik sahasında da 
teyit için, milli takımımızla bir 
rr:aç tertip etmek arzusunda 
olduğunu ve bu gayeye vusul 
için her türlü teshilih iraeye 
amade bulunduğunu söylemiştir. 
M. Mavro neticeyi ayni gün 
Roı~aya bildirmek mecburiye -

M. Havro 
tinde olduğundan cevabımızın, 
prensip itibarile olsun, derhal 
verilmesini bilhassa rica etmiştir. 
Muvaftak Bey bu yolda bir te
masın Türk sporcuları ıçın 

fevkalide şayanı arzu olduğunu 1 

ve eaasen bu kadar nazikine 
bir teklifin reddine maddeten 
ve manen imkln olmadığını söy
lemiştir. 

[Altarafı 4 üncü sayıfamızda] 

Viyanalılar dün geldiler 

Vlyanah oyuncular Sirkeci iateayonur.da 

Viyana amatör muhteliti oyun- Kafile on beş k'şiliktir. On 
cuları dün konvansiyonelle şehri- üçü oyuncu ikisi de idarecidir. 
mize gelmiştir. Misafirler Sirkeci Mıntaka reisi misafirleri kısa 

istasyonunda Futbol federasyonu bir nutukla karşılamış, kafile 
reisi Muvaffak, umumi katibi reısı buna mukabele etmi~tir. 
A. Şerafettin beylerle İstanbul Viyanalılar Novotni oteline misa-
mıntakası erkanı tarafından kar- fır edılmişlerdir. Maç hakkmda-
şılanmıtlardır. ki mütaleamız iç sahifemizdedir. 

Yarın 12 sayıfa 
• 

mı ge ıyor 
Bir aile fac1a.sı 

Bir genç, kendisile Samsuna gitmek 
istemiyen genç karısını vurdu 

Ve sonra kendi beynine sıktığı 
kurşunla intihar etti 

Evvelki gece _ 
sabaha doğru 
Aksarayda tüy- • 
ler ürpertici bir 
aile faciası ol
muş ve genç 
bir zevç rovel
verinin ilk kur
şunile genç zev
cesini vurduk
tan sonra ikin
cisini de kendi
ne sıkarak bey
nini parçalamış
tır. 

Dün bu facia 
hakkmda bir 
mu ha rririmizin 

mahallinde yap
tığı tahkikatın 

tafsilatını kay
dediyoruz: 

Aksarayın bü-
' 

tün seyrek ve Faciaya mlıne ol.arı ev 

ahşap evlerle dolu Molla Şera· aylar geçirmiflerdir. 
fettin mahallesinde 45 yaılarında Bu mliddet içinde bir gün 
ve resmi bir dairede memuriyeti resmi vazifesi Samsunda olan 
bulunan Celil B. zevcesi ve Necmettin B. refikasına artık 
çocukları oturmaktadırlar. Celal 
beyin genç kızı Nüzhet H. ge
çenlerde gene resmi bir ma· 

kamda bulunan Necmettin B. 
isminde bir gençle evlenmiş ve 

genç çiftler kurdukları yuvanm 
bütnn saadetlerile dolu uzun 

. ... . 
EfkArı umumiye 

ıtltrenmek "stert 
Muammer ismınde bir aktö

riln Taksim polis merkezinde 
bir başka viliyetin polis mü
düril tarafından dövüldüğü 
haberi yazıldı. 

Dövülen genç mahkemcy' 
q-itmiı ... gidebilır. Ef~in _umu· 
'.'.niye davanm netıcesınder 
"!vvel, Taksim merkezi hakkın· 
ia vilayetçe yapıldığını muhak-

• kak bildiğimız tabkıkattan ha-
berdar olmak ister : 

- iddia edildıği gib', Tak· 
sim merkezine bir başka vila
yetin polis müdcrü denildığı 
gibi gelmiş midir ? 

_ Bu zat ile Muammer 
beyin, hatta dayak faslı olma
dan, temasına müsaade edil-

miş midır? . 
Yazılan dayak o merkezın 

kendı memuru tarafından atıl· 
mış olsaydı bu kadar acı bir 
akis yapmazdı. 

Biliriz, vali vekili bey, dahi
liye vekili bey kadar dayak 
.1leybtarıdır. Dayak atanları 
Muammer bey takip etsin 
vilayet de şu merkez erkanın; 
cakip etmclıdir. 

Efkan umumiye bu takibin 
neticesini J,trenmek ister . 

... • s ~ 

onu Samsuna götüreceğini söy
liyerek beraberce yol hazırlık
larına başlamalarını teklif et. 
miştir. 

f stanbuldan ve ailesinden ilk 
defa ayrılmak mecburiyetini 
kendiaine yükliyen bu arzu Nüz
het hanıma pek ağır gelmiı ve 
zevcini bu fikirden vazgeçirtmek 
için tatlılıkla gönlünü almıya ka
rar vermiştir. Fakat genç kadı
nın bütün teşebbüsleri müsbet 
bir netice vermemiş ve genç 
adam pazartesi günü yalnız kal
dıkları zaman ona asabi bir 
sesle: 

- Beni müşkül bir mevkie 
sokma.,. Perşembe günü Seyri
sefain vapuru var, muhakkak gi
deceğiz demiştir. Bu kat'i emir 
Nüzhet hanıma pek ağır gelmiş 
ve zevcinin kat'i kararla asabi bir 
genç olduğunu bildiğinden Per· 
şembe günü ne yapacağını düşün 
meğe başlamıştır. 

Fscia gecesi. .. 
Çarşamba gecesi olmuştur. 

Saat 11 de Nüzhet H. Kal~i 
heyecanlarla çarparak pencere· 
de hala gelmiyen zevcini bekle
mektedir. Nih~yet kocası gelmiş 
ve odasına çıkmış, aralarında mü
nazaa başlamıştır. 

Saatlerce süren bu münakaşa 
da genç adam onun git
meğe mecbur olduğunu söyliye
rck ret cevabı alınca asabiyetle 
titriycn bir sesle bağırmıştır : 

- Yine inat öyle mi?... Peki 
Niizhet ... 

Ve bu "peki,, sabaha kadar 
onun ağz.ından çıkan son söz 
olmuş ve üstüste sigara içerek 
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Muallimleır i çıin '. 
Meclise veni bir 

la viha ~erildi 
r- V AKIT m telgraf ve telefon haberleri ] ... ______________ _ Afyonda 

- ---
Eski bir şehrin har•· 

besi bulundu , İlk ve orta tedrisat muallim
leri hakkında hazırlanan bir layiha 

Mübadele 
meclise gönderilmiştir. Bunda ' Atina haberlerine göre 
~~alliml.erin terfi ve tecziyeleri son vaziyet nedir? 
ıçın yem esaslar vardır. Cezalar At' 17 (A ) TU k' 'h b. . ına po - r ıye 
ı tar, ten ıh, maaş kesilmesı ve f' · E · B h · · M 'h O . se ırı nıs . arıcıye nazın . 
ı raçtır. ayak atan mualJımler- M'h 1 Ak 1 ·1 d" b · 
den para k ·1 kt" ı a a opu os ı e un uzun ır 

esı ece ır. "lAk b l B li 
-~ mu a atta u unmuştur. u m -

Matbuat kongresi Jakat esnasında Enis B. Türkiye 
Matbuat cemiyeti reisliğinden: tarafından projede icrası talep 

Cemiyetin heyeti umum içtimaı edilen tadilat ve projede mev-
20 nisan pazar gilnii saat on üçte cut bazı maddelerin daha vazıh 
Türkocağı salonunda yapılacak- bir surette tcsbiti lüzumu ve 
tır. Azanın teşrifleri rica olunur. Türkiyeyi bu tadilatı talep etmi-

tek bir ıöz bile söylememiştir. 
Sabahın ilk ışıklarile tek tük 

işlerine giden amelelerin neş'eli 
sesleri, ayak gürültüleri başla-
mıştır. 

Bu aralık bir koltuk üstünden 
ağlayan Nüzhet H. odadan çık
mak istemiş, fakat zevci önüne 
dikilerek korkunç bir sesle ba
ğırmıştır: 

- Nereye? .. topla eşyalarım .• 
Böylece kavga yine patlamış 
ve geceden beri t~ rlü türlü ta
savvurlarla bir çılgına dön~n 
Necmettin B. hala zevcesinin 
ısrar ettiğini görünce asabiyetle 
kapıya atılmış ve ani bir hırsla 
tabancasmı çekerek çılgınca ateş 
etmiştir. Bunu gören zavallı Nüz
het H. ancak acı acı: 

- Necmettin.. Necmettin .. 
diye baykırabilmiş Ye kanlar 
içinde kapının önüne düşmüş 
hemen ölmüttür. 

Aylarca göğsünde uyuttuğu 
en sevgili bir batın kendi kur-

ıunile kanlar içinde yere yuvar
lanmasmı gören bedbaht koca 
bu manzara karşısında deli 
bir hale girmiı ve tabancasını 
kendine çevirerek beynine ateş 
etmiştir ••• 

Genç kadının çığlıklarını ve 
ftıH\ıte inli yen kurşunları 
duyan herkes hemen odaya 
koımuşlar ve bu talisiz çifti 
yanyana beyinleri parçalanmış 

aın bulmuşlardır. 

Derhal 

ye sevkeden sebepler hakkında 
şayanı memnuniyet izahat ver
miştir. iki rccülü hükumet ara
sında cereyan eden bu mi~kale
me esnasında mütehassıslar ta
rafından tanzİ!D edilen projede 
bazı noksanlar bulunduğu ve 
müzakeratın tabii bir şekilde 
inkişafı için bu noksanların ik
mali lazım geldiği iki tarafça da 
tesbit edilmiş, fakat yeni tekli
fatın daha ziyade tavzihe muh
taç olduğu da Yunan nazın ta
rafından ileri sürülmüştür. 

Türkiye sefiri tavzihe muhtaç 
görülen noktalar hakkında An· 
karadan talimat istiyeceğini ve 
talimata aldıktan sonra M. Mi
halakopulos ile tekrar mülakat 
edeceğini söylemiştir. Mülikat 
esnasında gayri mübadil emlak 
meselesine de temas edilmiş ve 
Yunan hariciye nazırı hükumeti 
metbuasının bu meselede hnttı 
hareketini tesbit edebilmesi için 
Türkiyenin noktai nazarını sarih 
bir surette dermeyan etmeıini 

ileri sürmüştür. 
Dünk j mülakatta Yunan ta

limatının Enis B. ile M. Mihali
kopulos arasında ikinci müla
katın neticesine kadar tehiri 
kararlaştırılmıştır. 

Yunen cevabı, Enis B. talimat 
alarak mübadil emlik ve İıtan
bulda Tazıyet edilmiş olan emll
kini itilafname mucibince geri 
alacak olan Yunanlılann tabiiyeti 
meselesi hakkında Türk noktai 
nazarını vazıh surette tesbit 
edinciye kadar teehhür edecek· 
tir. 

Bu mülakattan sonra M.Miha· 
lakopulos M. Venizolosu ziyaret 
ederek izahat vermittir. Türk 

VAh.ı I ın tefrikası: 152 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Vehleten canavara tesadüf 

etmiş ceylan gibi nazik vücudu 
1 e leden tırnağa kadar ürperen 
Salıh Şekur : 

- A .. Amcam! 
sayhasını kopardı. 
Yehbiye hiç ses çıkaramaz 

bir baygınlığa düştü. Yıkılma
mak için tutunacak yer aradı .. 

Gelen herif hoyrat bir sesle 
haykırıyordu: 

- Jrz düşmanı yeğenim Şe

kur, kapı arkasından sözlerini 
işittim. Kendi kendine hallede
mediğin muammalara cevap 
vermeğe geldim .. 

Zevcesine dönerek: 
- Y ehbiye sen karnı güna

hının aleniyetile yüklü re7.il ka
dın, ayı pençesine düşmiiş ece
füıı nrıyan bir zavallı aradığın 

ölümü benim ellerimden bula-

caksın. Bu semahati senden 
esirgemiyeceğim. 

Paltosunun cebin de kabzesini 
elin de tutuğu revolveri çıkarar

ken Avnüsselah, Suduri, Ali 
Safder üçü birden, karısının 
aleniyete vuran hiyaneti önünde 
kudurmuşa dönen bu kocanın 
hemen üzerine atılarak kolların
dan bedeninden, bacaklarmdan 
sım sıkı kavradılar. İstimaline 
mahal bırakmadan bileğini 

burup silahını etinden aldılar. 
intikamın da hasir kalan Ab

dullah Ömer Efendi yeıının 
şiddetinden etrafındakileri ısıra• 
cak bir göz dönüklügüle yara· 
lanmış bir öküz gibi bögUrüyordu. 

- 57-
Sabriye ve diier hiımetçiler 

içeriye koştular. 
Avnüsselah onları üst perde-

Gandınm oğlu 
Uç ay hapse mahküm 

oldu. 
Karachi, 16 (A.A) - Sabah

leyin çıkan kargaşalıklar esna
sındabir kişi ölmüş, yedisi ağır 

olmak üzere 26 kişi yaralanmış

tır. Vaıiyet akşama doğru 
düzelmiştir. 

Kalküta 16 (A.A) - Karga
şalık çıkmış olan mahallerde 
askeri müfrezeler dolaşmaktadır. 
Artık sükUıı büküm sürmeğe 
başlamıştır. 

Yeni Delbi 17 (A.A) - Gan-
dinin 9 Nisanda tevkif edilmiş 
olan oğlu Devidas, 3 ay adi 
hapse mahkfım olmuıtur. 

Navsari 17 (A.A) - Kalkfita 
ve Karachi kanlı mOsademele
rinden bahseden 6andi, bu 
şiddetlerin girişilmiş olan cidal 
için muzır olduğunu ye fakat 
bunlann hükumetin tahriki eseri 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Mücadele, billfaaıla devam etme
lidir demiştir. 

Navaari 17 (A.A) - Gandi, 
taraftarlarile akşam üzeri bir .müd

bet müşavere etmiştir. Cumartesi 
günü Bardoliye gidecektir. 

Bombay 17 (A.A) - Gandi, 
Y oung İndia gazeteaine gönder
diği bir mektupta, Gejerat'ta 
halk tarafındao yapılan nümayiş
lerin her türlü ümit ve intizar 
fevkine çıkmış olduğunu, Bom
bayda ve civar mahallerde 
mecusilerin de daha az tezahü
ratta bulunmamıı olduklannı 

söylemektedir . Gandi , halkın 
cebir Ye şiddete müracaat et-
meksizin tezahüratta bulunması 

pek ili mümkün olduğunu temin 
etmekte ve bu imkanın geçen 
sekiz gün zarfında kifi derecede 
sabit olduğunu sözlerine ilave 
etmektedir. Gandi. taraftarlarına 
süvari kuvvetlerinin ve usturpalı 
polislerin hücum.lan karşısında 
yerlerini metanetle muhafaza et
meleri lüzumunu beyan ederek 
sözüne nihayet vermiştir. 

sefirinin izahatı ~erek reımi 
mahafilde ve gerek efkin umu
miyede Türk zimamdaranıruo Yu
naoistanla anlatmak istediklerini 
ispat etmek itibarile memnuni
yetle karşılanmıştır. 

den tektire ılriıirek : 
- Naaıl oluyor da eli silihh 

bir adam konsültasyon salonu
na kadar sellemehüsselam gi
rebiliyor .. 

Sabriye - Bu adam tımara
ne kaçkmına benziyor. Kimimizi 
iterek dıvara çarptı. Kimimizi 
yere demdi deli gibi içeri sal
dırdı .. 

Salih Şekürla baygın Yehbi
yeyi derhal baıka bir odaya 
qırdılar Şimdi OçO bu intikam 
kuduzu bedbaht kocayı teıkine 
çal1Şıyorlardı. 

Herif cebir gömleği giydiril
miye uğratılan hir azı ı gibi 
kendini zapta çalışan kolların 
arasında kıvrım kıvrım kıvrıla
rak kurtulmıya abla abla hay
kırıyordu; 

- Meşru intikamıma mani 
olmak için kollarımı ne hakla 
tutuyorsunuz ? 

A vnüsselah bir vaiz makam ile 
cevap veriyordu : 

- Beyfendi burası sulbü se
lih ve teselli evidir. Burada 
cinayet olamaz.. Buraya kafir 
giren mümin çıkar ... 

M. Meclisinde 
Seyrisefaine 385 bin 

lira tahsisat verildi 
Ankara, 17 ( Yakıt ) - M. 

Meclisi bugün Scyrisefain ida
resine maliye bütçesinden 50 
bin ve idarenin 929 bütçesine 
münakale ile 120 bin ve gene 
idare bütçesine ceman 385 bin 
lira fevkalade tahsisat verilmesi 
kanununu kabul etmiştir. Sonra 
umumi hıfzıssıhha kanununun 
müstacelen müzakeresine karar 
verilmiş, Sıhhiye vekili söz ala
rak bu kanunun ihti!·aca kafi 
ilmi esaslar koyduğunu söylemiş 
ve yedi madde görüşülmüştür. 

A_fyo~, 17 ( Yakıt ) - ~uh ~ 
nahıyesınde ç alışan Amerık~, 
lar mühim asarı atika buldı.ıır 

Bu~asının ~ski Sinada şe~ri~ 
yerı olduğu anlaşılmıştır. Bır ~ 
Romalılara ait ve 1skender ll 
kadar meşhur bir Jahit bulıl 
muştur. 

Masraf bütçesinde 
tasarruf 

Ankara, 17 (Yakıt) - V 
killer heyeti iktısat progrartl 
bitirdi. Masraf bütçerini tet 
başladı. Azami tasarrufa çal' 
lışılıyor. 

Himayei. etfal reisi 
Ankara, 17 (Yakıt) - Hi İ 

Zeplin dolaşıyor yei etfal reisi Fuat Bey ted 
Sevil, 16 ( A.A) _ Zeplin için Yiyanaya gitmet üzere &ti 

bula hareket etti. balonu, saat 13,10 dan beri 
şehir afakında dolaşmaktadır. Çocuk bayraınındB f 
Balonun saat 15 te yere ineceği Ankara, 17 (Yakıt) - 23 ..J' 
zannolunuyor. san çocuk bayramı günO r'. 

Sevil, 16 (A.A) - Zeplin, rimizdeki otomobiller çocu'ıll 
saat 18 de yere inmiştir. meccanen geıdireceklerdir. 

Sevil, 17 (A.A) - Zeplin, Fransız sefiri 
Kral ve prensler de hazır bu- ~ 

Ankara, 17 (Yakıt) - Fr,,... 
lunduğu halde yere İnmiş , saat · 
18 buçukta İspanya tayyare mü- sefiri lstanbula hareket e'!:;I 

dür muavinini de alarak Frid- fezi üzerinden Loire nehri ~ 
rihsbafen'e gitmek üzere hava- sabbına doğru teveccüh , 
lanmıştır. miş olduğunu bildirmiıtir. 

Madrit, 17 (A.A) - Zeplin, çok vilayetlerde şiddetli fırıltııı' 
Grinviç saatile saat 2,24 te lar hüküm sürmektedir. -~ 
Ortegal bumu üzerinde bulun- ve Bürgoz ıehirlerinde kar ~ 
duğunu ve muhalif rüzgarlar mışhr. Valans'ta son de~ 
dolayısile Fransanın cenubundan şiddetli bir rüzgar porl 
geçmemek için Gaskonya kör- ağaçlarını tahrip etmiıtir • . J/ 
~ ı111111 11ııııı 111ııı 1 ıı ı ı111ııııııııı111111ıı ıııı11ııııı ı ıııı141111ıııı ı ııı 1 1 1 ıı ı••nı ı11 ıııııııııuıınıııııııuııııı•ıııı ıı ıı ı•ııııı11 1ıııı•ııu 1 #'_ { 
~ / 

) Ne okuyacağız ? .. 
Mekteplerde yeni harflerle okuyup yazma öğrenerek yetit~ 

genç nesil, birkaç sene sonra mektep kitapları haricinde 01'11 
yacak tek bir eser bulamıyacak. Yücude getirilmesi elzem ot:! 
milli kütüpanemizde hangi eserler bulunmalı? Arap harfle~ 
basılmış kitaplardan Türk harflerine çevrilip yeniden b..,._ 
mak icap eden eserler var mıdır? Nihayet garp dilleriod,
ıisammı:ta çevrilmesi lüzumlu olan eserler hangileridir? ,)' 

Esaslı bir memleket meselesi o!an bu mevzu üzerinde mütef ._, 
kirlerimizle, ilim ve san'at adamlarımızla görüştük ; b~ 
dikkate şayan şeyler söylediler. Bu çok mühim anket fi 
hayatımızın belli başlı bir ihtiyacına cevap verecektir. 

Pazar günü başlıyoruz 

~ -:~ 11ıııı ı111111ıııııuımııııı ıııı1nıııuııııu11~1ını ıı1111ııımıu11ıııı ı ııı1111ııııııı11ııııııııııı1 1111ıııııııu 11 ııııııııı 1 uııııııııııııı•1 j;f 
Abdullah Ömer Efendi kur- - Ben namusumu onu / 

tulmak için debelenmesinde şid- liyenlerin kanlarile yık•1 . 
det göstererek: ğım... ~ 

- Bırakınız beni, melfın kalp- - Kan leke çıkarmaZ ~ 
lerini kurşunumla deleceğim. Cinayet cinayeti teıniıl~ 
Cezalarım vereceğim. Şeytanın iğvasını yen.. k 

Avoüsselah daima bir vaiz gel.. .,f 
ağırhğile : Meyus koca şaşkın " : 

- Susunuz .. Susunuz rabbi- Avnüsselahm yüzüne bak f~ 
min gücücüne gider. Ceza - Güzel söylüyor~un :~~ 
vermek cenabi zülceliJe mahsus- ~özleı inde bir mürşıt . ~ 
tur... var fakat ben kendirııı 1 

- Sen benim kulağıma ne 
ezan okuyors11n? .. 

Ömer Efendinin dini taassu
bunu hisseden Avnüssclah; 

- Ey müslüman seni seli.ha 
davet ediyorum. Kul kulun ce
zasını verdikten sonra cenabı 
adili mutlakın cehennemi boş 

mu kalacak? Allaha havale et. 
O güzel yapar müntakımı haki
ki kendisidir. Kalbinden şeytam 
kov. Rahmana dön. Bekle .. Al-
labın onların üzerinde parlayacak 
gazebini göreceksin. 

- Efendi sen kimsin? Ne 
selihiyetle beni azmimden çevir
meğe uğraşıyorsun? 

- Ben seni dalaletten kurtar
mıya müekkilim, 

kt d. d w ·1· !..İli mu e ır egı ım... ~ .1 ,or .
0 - Sen müslüman degı IP1 

- Elhamdulillah ha~ t>f 
fadlı rabbi.. rıı•~ d_J, 

- Kalk hemen °8
, 0 ı"OJ 

G .. - .. d bütün kıP bb ognun en ru r• J,I 
fıskü fücuru çıka.r .. Hu~abl•~t.· 
aleminde kalbını g s\'İ)'e_11,,1 
temizle, vicdanını _te,11 bV tef 
İnsana huzur ve jtırııJ1 yete 

· cİPa ..ıı_-" gelir. Şeytan sen• .,. ~ 
vikediyor. Sen rabrııa 

11
sib' ·bf 

B .. · ne JJ !J-
u mumına lıkfaŞI' bO..-

önünde gittikçe 3 deP A 
bir ~ükünet pey~a e ~I 
lah Ömer Efendı: ı•ıfl'~ 

- Bilirim hiddet .-.alı 
0urpıı-/\Jlahın divanın• ~ 

çok beladan \.~·~ 
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"Kadın 1 arın yeri siyaset sahası değ" , a 
~adri ~a~t Paşanın dün ~u~ilnkil ~-G~ül-h-an_e_p_a_r_k_ın_d_a_b_l_r_ce-s-et~-

e ~ cag r. " 

gecekı. konferans;. müsabaka 
.. \Viyana - İstanbul muhte-

ç k l ]itleri karşı ka rşJ\ a .. ı 
·ı 3 numaralı evde o uran adam 

0 CÜ ar} Bugün Scadyomda mevsimin ilk 
bcyndmilel temasını icra edeı.:ep;iz. 

nıçin intıhar ettı ~ 

k k 
Profesyonel bir takımla kar~ıln., ı 

urtarma :;0:~z. i~·~;,at e~··y~~kan~bi ~1!~;~ !Beynini parçalı yan kursu , 19 yaşında-
ornunan bir yerden • lur.;o :\lt_·,·sl k• d ı· k ( b~ d •• id •• •• • 

ı•stı•yorsak gibi bir üsıadın mah~m::- bır icınn 1 1 e 1 an YI ıran a O 'U m_· uştür 
ile seçerek bunıya gönderdiği mu~1 
telitin kuvntli, fenni bir ekip o' Evvelki gün geç vakit Gülha- I3unun üzerine lzmirde bir 

Kadınları aile oca· 
ğına raptetmek 

çarelerine 
bakmalıyız 

Kadı i Ra~it Paşa konfe-
ransında bu iddiayı 

Kadri Raıif Paşa ispata çalıştı 
l\'lntahassıs doktorlarımı~de1;1 ~üderris Ka~~i Raşit _Paşa ~ara

d fından, dün akşam yırmı bır buçukta Turk O~agmda Ka-
~ lb!arunız ve intihap hakkı» mevzuu etrafında hır konferans 
trılnıiştir. 

a f Kadri Raşit Paşa koferansına bir çok muharebeler gören, 
~ ll~t çeken memleketin dai~a lı~yatiyet ~~s~erdiğini ve bu haya
l ~ bOtiin dünyaca nazarı dıkkatı celbettıgını kaydetmekle baş-
""'1~. hunun sebebini teşrih etmiş, şöyle demiştir. 

lül'kiye niçin hayatiyet gos·teren bir memlekettir 

~ -. Bu hayatiyeti medyun ol~u~ımuz n?~ta neresid~.r? Ben, bu 
>'atiyctin mt.nbamı kadınlara ıstınat ettrrıyorum. Turk kadını, 
~ğunu cesurane besliyor, fedakarane em:ı.i.riyor, ona kendi sütünü 
;~erek büyütiyor. Bu Türkiyeyi yaşatan en büyük amildir. Bu ya
tlı:aağa kafi geliyor. Bunun çok ehemmiyeti vardır. 

Çocuklar, en ziyade doğu~larının birinci senesinde, yani meme 
~tl\eainde ölUrler. Avrup:ı istatistiklerine göre, birinci sen~de bin 
h~lt\an yiiı. altmışı, ikinci seneden beş yaşına kadar da, dort sene 
~llnda bln çocuktan y u, vuu ölür. 

aın hk senedeki vefiyatın İ<ısmı <.zammı, inek sütil içen çocukların 
Uk llıü tqkil _eder. M~mc .le bü.yütülen çocuklar .~rasınd~ . vefiyat 
·~~t~ede yuzde beş, ınek sütü ıçenler arasında ~uzde ellıdır. inek 

\l ıçen bin çocuktan beş yüzü ölüyor, demektır. 
~i~ Ç0cuğun asıl ilk senesı, büyük melh ,...,.. senesidir. Çocuğu işte 
~ bu senede kurtanyoruz ve onlar ı lcmleketimizi yaıatıyor. 
tdlıtıtler çocuklarına kendileri meme verdikçe bu iş böyle devam 
~r. Çocuklarına anneleri meme vermiyen memleketlerde çocuk-

tı Yüıde ellisi kaybolur. 
~cuklarına emziren anneler azalıyor 

~ ~İtıat tuttuğum istatistiklere ıstinat ederek söyliyorum, on beı, 
'ltı sene evvel memlekette yüzde doksan iki buçuk nisbetinde 
~ .ler çocuklarına meme veriyorlardı. Geçen ı 929 senesinde bir 
~tik tuttum, meme veren annelerin adedini yüzde seksene 

}! buldum. 
\ı~ u, beni düşündürdü, bu, böyle devam ederse mesele ciddi-
~, ektir. Vaziyeti mümkün olduğu kadar tashihe uğraşmanın 

b t\ıdır. Çareler aramalı, vaziyeti eski haline irca etmelidir. 

~•ki:"' buna sebep olarak kadınların hariçte çalışmasını görüyorum. 
teli)' tn erkek kafi derecede kazanıyordu; kadın, bununla iktifa 
tlçıtOt, evinde kalıyor, çocuğile meşgul oluyordu. Şimdi o da ha
tıl~ Salıtmıya başlamıştır. Kadınm çocuğile esaslı surette meşgul 
~lı ~111 temin için milli serveti ziyadeleştirmek, halkı ferdi zen
l'-~tnıek, cemiyetler müesseseler teşkil edip doğuran kadına 
hıı~ Qı etnıek lazımdır. Hükumet de kendi bütçesinden yardımda 
tııl:>ll ~t, vaziyet kurtarılır. Bunlar, Çocukların vükayesi için Av-

1( 1 •tın ittihaz ettikleri hattı hareketlerdir. 

Ş~ları intihap hakkı verirken 

Cltıla.~di bir mesele var. Kadınlara intihap hakkı veriyoruz. Bu, 
bib._,~ Unıunıi işlere karışmak cesaretini fazlaca verecektir. Ve 
~'%trı~e hal~~kar vaziyetini kayb ede~ektir. ~v~upa, çocukların 
~Q~r nıas, ıçın mühim senet ve teşkılata malıktır. Halbuki bizim 
~'life·. Bu, gayet nazik bir noktadır. Bence kadının en güzel 
~ek 11

• kendi aile ocağındadır. Bu aile ocağına bağlanma vaziyetini 
.\ııııa etini takviye etmek icap eder. Esasen mesela Fransa, İtalya, 
'İlt 0tly~ gibi Avrupanın müterakki memleketlerinde de kadınların 

cagında kalması e1ası gözetilmiş, tercih edilmiştir.,, 

.,. ıı."' liarp maliıllerinin gezintisi 
·.~Ya b~alulleri cemiyetinin menin doğru olmıyacağını söy
ı~R1tıet 1

1r tenezzüh tertip etti- lemiştik. Harp malülleri cemi-
'- llliıdee hde yazılmış, bir re- yetı, seyahatin Varnaya değil, 
~ Proğr u seyahatin mufas- Yaluvaya yapılacağını bildirmek-
' ll nıaıu anu da dercedilmişti. tedir. Bizim arzumuz da bu idi, 
~llda Yaı:ı~t ve tafsilat karşı- memnun olduk. 
~i ~ft,n b ghrnız. bir bentte ta- Harp malülleri cemiyetine 
~ ~ bit lti a !edıldiii bir sırada menfaat temini :çin hazırlanan 
tı:aı~kctııu~ olrnadan ecnebi bu deniz gezintisi bir, bir buçuk 

crıne seyahat tertip et- ay kadar ıonra yapılacaktır. 

masına intizar cdt:billriz Her n·lin ne parkında alnından kurşunla teı zihanc ile muhaberede bu-
ağabe ·!erinin rüksek oyunfa;ını 
sevrede ede bu genç amatörlerde vurulmuş bir gencın C' s •di lunduğunu, kendisine makastar-
de cazip, seri v~ müc ·ı::ir bir ovun bulunmuş, ilk lık teklif ettik-
husuk gelmiş olmalıdır. lçleri~de tahkikatta bu !erini söylemiş 
1 toff manlar, Gcşveydllar gıbı birin· gencin intihar ve lzmire ha-
d derecede aslar hulunma-.a bile ettiği anlaşılmış, reket etmiye 
ıııkıın heyeti umunıivc ·ile bızi ali· bir elinde ta- karar vermiştir. 
kadar edecektir · banca, öbür e- Bu karardan 

Vivana muhtclitinin kuvwti hıık- linde de bir sonra, Kemal 
kınd; karilerimb~e bir fikir vermek kağıt görülmüş- efendi vapur 
için son merkczt A vnıpa amatör tür. Bu kağıtta iicreti olarak 
kupası mi.ısabakalarının llt>tayicini, « intiharım dan salı günü arka-
resmi snlnameden alarak aynen kimse mes'ul daşlarından 25 
dercedi) oı uz: degv ildir» deni!- b 1 

Polonya - Macaristan 5· ı lira orç a mış 
Polonya - Çcko~lovnkva 2-2 mektedir. ve bu parayı 
Avusturya - Çekoslm·~kya 3 ı Müntehir gen- İzmirden gön-
A \'USturya - l\lacnrisıan 3-2 cin hüviyetini tesbit ıçm cepleri dereceğini söylemiştir. 
Polonya - A rnsturva 3- 1 araıtmlmış, bir terzi adres kartı Fakat, zavallı genç, İzmire 
Çckoslo,·a

1 
kyn - l\l~ca:-lstan 2-1 çıkmıştır. Bu kartın delaletile gitmek karannm perdesi albn-

Bu maç arın neticesinde Polonya intihar eden gencin terzilikte 
5 1 hl · ·ı k · da karanlık, feci bir karar ver-

puvan a rıncı iği kaza nara · hu çalışan 19 yaşlarında Kemal 
payı almış, Avusturya 4 puvanla efendi olduğu, Alemdar cad- miş bulunmaktadır. Kemal efen-
lkincl. Çekoslovakya 3 pm·anla desinde 13 numaralı evde otur- di, bu karann sevkile doğruca 
üçüncü ve ;.\Jacaristun O puvan!a dugv u anlaşılmıştır. tabanca sablan dükkanlardan 
dördüncü gelmıştir. 

Buna mukabil bir de Türkiyenln Dün yaptığımız tahkikata gö- birine gitmiş, vapur ücrctile bir 
Polonya ile yaptığı maçları gözden re, Kemal efendi Behçet B. is- tabanca satın alarak cebine 
geçirirsek görürül ki Polonya takı- minde bir zabn himayesindedir yerleştirmiş ve Gülhane parkı-
mı l 924 de 2 O, ı 92 ~ de 2- 1 ve ve lstanbulda başka hiç kimse- na gelmiş, parkta bir müddet 
1926 da - fena t~şkil edilmiş bir ıi yoktur. Kemal efendiyi yakın-
kı k 6 

· dolaşmış, sonra kimsenin gör-
t!l · ma ar~ı · - I galip p;elmi~tır. dan tanıyanlar, onun pek haluk, 

Bu vs7jycte ı11:ızar;ın. şer;,ıiti şa miyecegı bir köşeye ,ıgid~rek 
ireden sarfınazar, iki tnkım aras•n- terbiyeli bir genç olduğunu' tabancayı alnına dayamış, ateş 
da ac:aı.-1 )'Ukarı bir tevazün mev gayet sakin bir bayat geçirdi-~ n • • h h · b k etmiştir. 
cut olmak icap eder Şeraıti .;alrc ğını, er angı ir aş macera-
ılc kastetmek istediğimiz şeyler bil- sile alakaaı olmadığını söyliyor- Çıkan kurşun Kemal efendi-
ha~c::ı iki tarafın rnrzı teşekkiili.i ile lar. Fakat bu genç adamın in- nin beynini parçalamış, zavallıyı 
idman derecesidir. Bu noktal nazar- tiharında acaba nasıl bir gizli o dakikada öldürmüıtür. · 
dan Viyanalılar hakkında hiç bir sebep ve saik vardır? Bunu Park gayet geniş olduğu için 
şey bilmiyoruz Bize helince takı- tesbit etmek mümkün olama- tabanca ıesi işitilmemiş, hila-
mimız mıılômdur. Bir iki yeri ıhıi mıştır. Yalnız Kemal efendi b k 1 
!Af · ı ki b 1. h · hare parkta dolaşan e çi er,, 
i:l ı mucıp oma· a erauer cyeıı bünye itibarile zayıfmış ve sıh-
umumiyesi şüphcsi1. kı en iyi ele· tarafından görülerek zabıtaya 
manlardan terekküp etmiştir. Yaln z hatinden sık sık şikayet edermiş.. haber verilmiştir. 
biz bu tn~ımın ftnni hir sur"'ttc Kem;ıl efendi san'atında çalış- k - ~ k 'k b d · Cebinden çıkan terzi artile 
çalıştırılmamıs olduğu kanaatinde ma ta ı en günün irin e lzmire · · k B h B evının adresi öğrenilmiş ve 
hulunuyoruz Bunun neticesi olarak gıtmeyı urmuş ve e çet eyin 
ne oyuncularda. ne takımda hiç de müsaadesini almıştır. hüviyeti tesbit edilmiştir• 
bir terakki eseri göriilmedikten baş· 
ka hafif sukut emareleri bile belır
miye başlamıştır. 

~laamafıh takımım z kendi top· 
ragında ecnebi timlere karşı daıma 
giizel o~ unlar gö~terrniş~ renklerimi· 
zi muıeadrlıt defa}gr znf ere isal 
ermiştir. Bu sebeple yüzümüzü ak 
~tmek için canlı ye mliessir bir 
oyun oynıyacaklarına ve kırmızı 
beya7. renkleri bir kere daha ga· 
!ebeye isal edl'ceklerine inrizar edi 
yoruz Kendilerinden ricarnı:t. ecnc· 
bt hakemin levullere kat'iyen mii· 
samaha ctmiyccit?ini n:ızarı dıkkut· 

ten Ui'llk tutmıyarak miimklin oldu· 
ğ.ı kadar cemız ve teknik bir oyun 
oynamalarıdır. 

Seyircilerimizden de kar~ı taraf
taki takımın dost bir mılletin mi
safırlerl olduğunu unutmıyarak ken
dilerıni rencide edecek hıırekAtta 
llUlunmgmalarını has attn rica ede· 
riz. T. M. 

M. Mavronun kanferensı 
Bugiinkü maçı idare ed~ct·k olan 

hakem l\t. l\lavro dün akşam on 
sekiz buçukta Galatasaray konferans 
salonunda futbol tarıhçesi ve ha
kemlik hakkında bir konferans ver
miş lir 

l\I. l\lavro pek vAkıfane esaslara 
istinat eden konferansım sporcu 
Türk gençliğim: muvaffakiyecler 
temenni ederek bitirmiştir 

Konferans salonunda hszıı bulu
nan federasyonlar ve mınraka er
kAnı ile Viyanalı futbolcüler ve 
sporcularım.z tarafından hararetle 
alkışlanmıştır. 

Komünistler - -
Adanada~ da beyannameler 

dağıtmışlar 
----·-

İstanbul ve İzmirdeki takibat ilerliyor 

Şehrimizde Şerif, Hasan, Ra
mazan ve Ahmet isminde dört 
kişi komünist propagandası 
yaptıkları için tevkif edilmiştir. 
müstantiklık tahkikata başlamıştır. 

İz.mirde de komünist teşkila
tına dahil bulunmakla maznun 
olanların isticvaplarına devanı 
ediliyor. 

Karşıyakada Necati ~fendinin 
evinde yapılan taharrıyalta 1 
Mayıs amele bayramı için ko
münistler tarafından tanzim edi-
len beyannamelerden yirmi altı 
nüsha bulunmuştur. 

Bunlar 11 nisan cuma günü 
atılan beyannamelerden daha 
muntazam bir şekilde ve taş 
basması olarak basılmıştır. Ele 
geçirilen beyanname muhteviya
tına nazaran komünist teşekkül
lerinin bir mayısta beyannameler 
atmak için hazırlıklar yaptıklan 
tahmin ediliyor. 

Necati efendinin evinde bulu-

nan bir not defterinde, Kemalist 
burjuvazisinin yükü kafidir, gibi 
cümleler görülmüştür. Bu sebeple 

Saffet, Necati, Aptullab, Nazif 
ve Kudret isminde beş kişi tev
kif , 1 .ıiştir. 

Dünkü posta ile Adanadan 
İzmir gazeteleri matbaalarına bir 
mayısta ameleleri tezahüratta 
bulunmaya davet eden beyan
nameler gönderilmiştir. Bundan 
anlaşılıyor ki İzmir gibi Adana
da da ayni mahiyette beyanna
meler tertip edılmiştir. 

Makınisl Necati efendinin 
cebinde bazı aşk mektupları me
yanında bulunan bir kart üze 
rinde: İşsizlerin yekunu nüfusu· 
muzun msfım tutuyor, yazılıdır. 

Avans verildi 
Dün Garbi Trakyadaki muc:akkalal 

cahiplcrindcn 62 ki, İ\•c numara 
ikınci a' an~ tC\ ziııtı ) apılmışur. 

·--

sıra-ile 
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W&\OCJJrijl C .. DO• f ' · ~~~ -~~ Hukuki bir bahi5.}, l 
~-. ;·:,~ .. ~ f•eluYil .. ı·i Son açılan davalar 

lktısadi program 
ve nakliyat 

Hükümetçe hazırlanmakta 
olan iktısadi programın 

Türkiye cümhuriyetini ve ona 
merbut her türlü müesseseleri 
memleketin iktısadi inkişafına 
yardım edecek bir hale getir· 
mek maksadına müstenit oldu
ğunu söylemiştim. Bu noktai 
nazardan bakılınca memleketi
mizde şimendifer ve liman gibi 
umumi ticaret harekatına vasıta 
olan tesisatın zaman ve imka
nın müsait o'duğu derecede 
DevlP.t idaresine geçmesi ve te
sisatın hepsinin varidat menba
ları şeklinde değil, icabında za
ı-arına da olsa memleketin is
tihsalatını ve ihracatını artırmak 
için fedakarlık yapabilecek su· 
rette idare edilmesi lüzumu der· 
hal teslim olunur. 

Bunun için yE>ni iktı~adi prog
ram Devlet şimendiferlerinin 
tarihlerinin esaslı surette tadilini 
ve bu tadilat esnasında bugün 
ııtf nakliyat ücretlerinin fazlalı
ğından dolayı mümasil ecnebi 
mahsullerine rekabet eden bir 
kısım mahsulatımızın himayesini 
istihdaf etmektedir. 

Nakliyat meselesinin milli ik
tısadiyat s,hasında ne mühim 
bir rol oynadığını gösterebilmek 
için bir misal zikredelim: 

Adapazan havalisi patates zi
raatine çok müsaittir. Burada 
patates yetiştirmek için 1 milyon 
dönüm arazi vardır; 1 dönüm 
topraktan hali hazırda 1500-2000 
okka patates alınmakta olduğu
na göre yalnız A~apazan civa· 
rmda senede 1 - 2 milyon ton 
patates yetiştirilebilecekıir. 

Fakat şayanı hayrettir ki bu
gün Adapazarında yetişen pa
tatesi müstahsiller bedava olarak 
verseler bile bunları lstanbula 
getirerek satmak mümkün ola
mıyor; çünkfi Adapazardan İs
tanbÜla kadar olan kısa mesafe 
için sarfı icap eden şimendifer 
nakliyesi ve tahmil ve tahliıe 
i1cretlerinin yekunu Marsilya 
patatesinin satış fiatından daha 
fazla tutuyor ! 

Yalnız bu misal şunu isbat 
eder ki şimendifer tarifelerimi
zin bu günkü •ekli ve şeraiti 

altında iktısadi istihsalatımıza 

inkişaf vermek imkanı yoktur. 

Bundan c:lo l avıdır ki iktısadi 
progr <ım De\let, şimendifer ta
rifPlerinin m·ıı iktısadiyatınııza 

azami derecede hi1met edecek 
bir şekle konması t>sasını kabul 
etmiştir. Bu maksatla Avrupa-

} cırım QSlr eı ıe/i._i : 
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ic'em· E:c'en De!i Mehmet 
hekkınt'e Rusyfj sefaret
hsnee':inc'en BebıE:liye dün
kü gün de tehriri seni 
olı:rek bir tekrir gönde
rildiöi işitilmiştir. Bu tek
rirde beş, on gür.denberu 
Petersburgten hEreket et
miş olen Rusya Dersee
det sefiri Mösyö Noyko
fun bu maslehet rehini 
hitam oluncıya kadar 
rvıoskoveda tevakkuf e
deceği bilc!irifrııiştir, di
yorlar. 

Muharriri : Ömer Rıza 

Manzara pek müthişti 
Haldun kılıcını hayvanın göğsüne 
sapladıktan sonra ne olduğundan 

haberi olmamıştı 
-16-

Gece tamamile sakindi. Fakat 
bu öy e derin bir sükünetti ki 
insana bir ağırlık gibi çöküyor· 
du. Nöbetçi yo cu bu ağırlığa 
tahammül edemiyerek ayağa 

kalktı Mağaranın önünde do' aş
mağa başladı. Gidıp geliyorken 
kınınd.ın çektığı kıl:cma dayanı

yordu. Mesrure atların eğerlerin
<' en birini yastık yapmış uyuyor, 
ay ışığı dalların arasından süzü
lerek onun yözüne eı.ksediyordu. 
Haldun durdu ve baktı. Daha 
evvel bu kadar güzel bir yüz gör· 
memişti. Acaba bu güzellik se· 
madan füsun ve sır döken ka· 
merin eseri midı? ... 

Haldun baktı, sonra düşündü. 
Bu kadına bu kadar bakmak 
doğru midi? Bu kadına fazla 
bakmak onun esiri o lmak değil 
midi? 

Haldun ansızın yüzünü döndü 
ve ateşe doğru ilerledi. Bir dal 
daha kopardı ve ateşe uzattı. 

Dal elinde tutuştu. Birden bire 
kadın çığlığı ortalığı inletti. 
Atlar kişniyor ve katırlar tepi
niyordu. Ha dun hem~n koştu. 
Elindeki alevli dal ortalığı ay
dınlatıyordu. Manzara müthişti. 
Mebrurenin önünde sapsarı bir 
hayvan duruyordu. Haidunun 
ömründe görmediği bu hayvan 
muhakkakki bir dişi as ıandı. 

Aslan kadına hücum etmiş 

onun belinden dişlerini geçirerek 
alip götürmek i stemişti. Mesrure 
hayvanın d · şlerinde sallanıyordu: 

Mağaraya doğru ilerlemiş, sonra 
dönmüş, arişe doğru iler iyerek 
sonra beyabanlara atılmak iste
miştı . F al(at hayvan ağzında 

taşıdığı yük yüzünden adım 
adım yürüyordu. 

dan bir tarife mütahassısı celbe
dilecektir. 

Şimendifer ve kara nakliyatını 
ucuzlatmak lüzumuna saik olan 
sebepler tabii olarak deniz nak
liyatı meselesi ile de hükumetin 
aladakar olmasını icap edecektir. 
Bundan başka lim.mlardaki tah
mil ve tahliye işlerini de islah 
etmek lfizım gelecektir. Binaen
aleyh yeni ıktisadi program aynı 
maksat dairesinde bazı prensip
ler tayin ve kabul evliyecektir. 

1 

Bu gün herkese malüm olan 
bir hakikattir ki Zongul ak 

1 
maden kömürleri Pireden İstan-

1 huldan daha ucuza satılıyor. 
Zonguldak ile İstanbul arasındaki 
mesafe ise Zonguldak ve Pire 
arasındaki mesafeye nazaran üçte 
bir derecesinde daha azdır. 
Onun için Türk mahsulü olan 
kömürleri ecnebi vapurları lstan
buldan alacak yerde Pire Hına· 
nmdan almağı tercih etmektedir. 
İtinalı bir tetkik ile bu ıktisadi 
garabetin sebebi araştırılınca 

gene karşımıza bir nakliye ve 
liman meselesi çıkıyor. Binaen
aleyh ikt!sadi porgramın tatbi
kinden sonra milli menf aatlari
mizi tehlikeye sokan bu vaziyet
ler de bertaraf olacaktır. 

.AWuHet .kuH 

Haldun, elindeki tutuşan da ı 
dişi aslana atmış, ateşin kıl a
rını yaktığ nı duyan hayvan 

kadını atarak Halduna saldırmıştı, 
Aslan pençelerini Halduna sap· 
lamak için kaldırmıştı. Bu müt
hiş bir andı. Ya aslanın pençe
leri onun vücuduna saplanacak 
ya o daha evvel davranacak 
yıldırım süratile bir şey yc.pa· 
caktı. Haldunun kılıcı elinde 
idi Haldun onu kaldırarak dım 
dik tuttu ve bir adım iler.iye
rek hayvanın sapsarı gö~süne 

sapladı. İkisi birlikte yere yu
varlanmış, Haldun onun yumu
şak fakat ağır sıkleti altında 
ka'm·ştı. Haldun kı ıcını hayva
nın göğsüne sap.adıktan sonra 
ne olduğundan haberi olama
mıştı. 

Bayğınhk uzun sörmedi. On 
onbeş dakika sonra Haldun yıne 

yüzünün üzerinde yumuşak bir 
şey do aştığım duymuş ve ölme 
diğini hisse m:şti. Bu yumuıak 
şey aslanın tüyleri değil, Mesru 
renin yumuşak elleriydi. Mesrure 

soğuk su ile onun yüzünü yikı
yor. Zeydun onun ellerini uğuş
turıyordu. Haldun silkinerek 
kalktı, yeni doğan güneşin ışıl-

tısında aslanın yere serili cesedini 
ve onun göğsünde saplı olan kılı 
cını görmüş, Mesrureyt! dö o erek: 

- Demek ki seni kurtarabil
dim, demişti. 

- Evet, kurtardın ve kurtul
dun. ikisi için de sana medyunum. 

Zeydun hadısenin o u vurken 
vuku bulmasından ve kenisinin 
bir yardımda bu.unamamasından 
çok müteessirdi. O da bu mühim 
macerada bir hisse sahibi olmak 
istiyordu ... 

Rttmedı 

M. Mavro 
( L'l5tararı 1 inci 5a) ıfamızdadır 

Bunun üzerine M. Mavro ilk 
müsabakanın fstanbulda mı Ro
mada mı yapılması münasip ola
cağını sormuş, Muvaffak bey de 

cevaben Ankarayı teklif etmiş
tir. Müzakere neticesinde İtalvan 
takımının iki müsabaka yapabile

ceği ve bunlardan btrinin sırf An
kara oyuncularından mürekkep 
bir takımla Hükumet merkezin
de ve diğerinin İstanbulda icra 
edileceği anlaşılmıştır. 

İtalya federasyonu bu maçın 
f spanya - İtalya maç ile bir gün
de yapılmasını arzu ettiği için 
bu baptaki müzakerat hitam 
bularak İspanya müsabakası te
kerrür ederse birinci maçın 13 
hazıran cuma günü İstanbulda 
ve diğerinin 15 haziran pazar 
Ankarada icrası muhtemeldir. 

M. HOlttat gitti 
i\luhtelit mübadele bitaraf azasından 

l\l. f lolştat dün ebpre<.Je memltketinc 
gitmiştir. Kendisi Türk. bitaraf \·e Yu
nan murahhaslan tarafından teşyi edil
miştir 

Nasıl bir hadiseye "iftira,, denir? 
Adliye Vekili Mahmut Esat 

beyle Haydar Rifat bey ara
sında açılan cf avalar dolayısile 
temas edeceğim hukuki nokta
lar, zannediyorum ki, karilere 
her .şeyden ziyade hakim tiğin 
ne kadar güç bir meslek olması 
18.zıın geld ığini söyliyecektir . 
Hakim huzuruna çıkan iki taraf, 
hakim gözi e, beridir, masum
dur ve müsavidir. 

iki taraftan birine .. sen hak
lısın! ,, öbürüne: " sen haksızsın 
veya suçlusun ! ,, derse, bu hü· 
küm, muhakemenin ortaya dö
keceği hakikatlerden doğmuş 
olacak !.. 

Hepimiz muhakemelerin uzun 
sürdüğünden şikayet ederiz. Bu 
şıkiyetler m z n adam kıtlığı ile 
vasıta eksikliği ile izah edile
bılenlerini bır tarafa bırakınız, 
haddizatında bir hüküm vermek . 
için iki tarafın iddiasına ve 
aradaki ihtı afların hallinde 
hakem olacak kanun, örf hü
kümlerine nüfuz etmek lazım ! 

Bu nüfuz için her hakimde 
beşerin fevkinde bir kudret ara
mıya hakkımız var mı? 

Hususile kanunlarımızın yeni
lendiği, hadiseleri bütün hususi 
nüktelerile kavrı)'arak kanuna 
tatbik etmekte çok mlişküllere 
tesadüf edı mek tabii o!duğu bir 
zamanda beyhude geçecek gün
lerin bir kısmını da masum bir 
mazerete bağışlama ıyız. 

Size küçük bir misal: Esasta 
İta 'yan kanununun tercemesi 
olan ceza kanunumuza göre "bir 
dava esnasında iki taraf veya 
vekılleri canıbinden dava hak
kında mahkemeye verilen evrak 
ve irat o '. unan müdafaatın muh
tevi olduğu elfaZl tahkiriyeden 
dolayı takibat icra o'unmaz . ., 

Maddedeki müdclfaa tabiri 
yalnız dava hakkında olmakla 
mukayyet, hasma, hakime, müd
deiumumiye karşı olsun, bunda 
mutlaktır; adliye vekaletince 
bastırılıp mahkemelere verilen 
bir şerh de müdafaa hakime 
karşı olsa bile hükmün değiş
mediğini açıkça söyler. Son gün
lerde bir mahkememiz, çok doğ
ru olarak «şerh kanun değildir» 
demiş ve «kanun hakime karşı 
tahkiri kabul etmez» mülah.,za
sile buradaki tabir iki tarafın 
yanız birbir erine karşı olan 
müdafaalarına maksurdur, içti
hadında bulunmuş. 

Kanun hakime karşı tahkir 
kabul etmez de birer vatandaş 

olan davacılara karşı eder mi? 
Fakat iştilıat, hem kanunun 

salahiyet verdiği bir yerden 
içtihat... Buna hürmet ederiz ve 
bu uğurda geçecek zamanı he :fer 
olmuş saymayız. 

Son açılan davalar da buna 
benzer meseleler uyandıracaktır. 

işte hepsinden evvel salahiyet: 
Ceza muhakemeleri usulü kanunu 
muhakeme salahiyetini suçun 
işlendiği yer mahkemesine verir, 
ya postaya verilmiş bir mektupla 
işlenmiş olan suçun muhake
mes1ni neresi yapacak? Bir 
iftira suçu ihbarnamenin 
~erilmesile değil, verilen ihbar
namenın memur tarafından 

alınmasile tekevvün eder, bu 

muhakkaktır. Böyle olmakla be
raber ihbarnamenin postaya ve-

rilmesi o mektubun muhatabı ti 
rafından hükmen alınması .,'{' 
)arak, meseli postaya verildil 
yer adJiyeside salahiyet idi 
edebilir mi? Bu bir ... 

lstanbul gazetelerinden b-1 
lan aleyhine açılan bazı da 
larda, Temyiz, İstanbul muddl 
umumiliğinin iş'arını kabul el 
rek, geçenlerde bir kari 
verdi ve bu karara mabket 
ittiba etti. 

Bu davalarda MiüddeiıJoı' 
milik, Polis müdürlüğil, Kotoı' 
kumandanlığı davacı mevkiiJ 

olup fstanbuldaki yüksek 1' 
kamların davacı bulundukfl 

davalarda mahkeme heyetiıı' 
hissiyatına mağlup olarak bill' 

raflıktan inhiraf edecekieri ti 
talea kılındığından ve bu lı' 
-maznunların talebi olmad•f 

şüpheyi dai görüldüğünden bİ 
si te İstanbul müddei umuosil' 

nin iş'arı kabul olunuyor, nı&Jlı' 
keme!er, Bursaya kaldırılıyord" 

Son davada davacı Adliye " 
kili olduğuna ve tesir makarlltl 

da değil şahıslarda olacsı' 
göre, Temyizin varit gördilğil ~ 
ncıktai nazar bu muhakerıt' 

tatbik sahası bulacak, Ank•~ 
dan da öyle bir talep gid~ 
mi? Yoksa o noktai nazar}.J 
nız o muhakemelere mi miP: 
l<alacak? Bu da ikinci mesel~ 

Bununla beraber huni"' 

ehemmiyeti hep ikinci derec~ 
dir. Asıl mühim noktaya 1 
geleceğiz. >f-~ 

Söndüren kadınlı~ 
Bir gazetede okudum; /..., 

rika kadınlarında ye~ 
merak uyanmış; tulumbacılı tf 

Bir yanğın oldu mu, be 
koşuyor söndürüyorlarmıŞ· j 
Hoşuma gitti. Şimdiye.~ 

yakmasını bilirlerdi. Sır 
söndürmesini öğrensinler. I 

Bu moda bize de sirayet~ 
de şu etfaiye işini k~dı I 
havale etsek! Bu şubenın t1l 
dürlüğüne de Nezihe p.tu ~ 
Hanımı getirirdik, fena olıO 

Ron1cn seyyahl~f;,,.1 
B .. b '. g6lt ugun şe rımıze 

seyyahı gelecektir. 

Cuma 

om 
N•san 
1930 ı~~ 

Vandrödi Sen ( Kal) 1&5~1 
/,ab1' : lf JY 

Gün~in doguşu: SJB - bl' : 1' 

Ayın doğu~u : 24.~/ 
- ~ Namaz vakitle~•'"' 
:>ab'lh oıı.. ikindi 4 k••"" -;J.'Sf 
3.46 12.13 ıs oo ıe.s ı 

· ha~a Jıl" 
Bugünkü il ıoJo" 

~ ehavv 
BugDn r(Jzgôr mu 

kop:ılı olaca . tır . 

ı 
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Adliyede: 

l aharri memuru 
}' c!kııp Ef. ihtila$tan muha
keme olunuı,ordu.Tevkıt 

ediJdi 
• İıtanbul ağır ceza mahkeme
~lllde dün sabah yeni bir ihtilas 
•vasının rü'yetine başlanmıştır. 
Dava, polis müdürlüğü taharri 

~enıurlanndan Yakup Ef. aley
nde ve eskiden maliye tebliğ 

~enıuru sıfatile çalıştığı zamana 
\!t bir ihtilas meselesindendir. 
.
1
•kup Ef., Beşiktaş mal iye tah

:~ şubesinde tebliğ memuru 
en zimmetıne para geçirdiği 

~?~tasından, evvelce İstanbul 
ıtınci ceza mahkemesinde altı 

ty hapse mahkum olunmuştur. 
Dün mahkemede bu cihet de 

~!aşılmış, vaziyeti tetkik edil
ltıış Ve tevkifıni mucip görülmüş, 
~ahkerne huzurunda derhal tev-
ıf •d'l . . K d' . . A ltb "' ı mıştır. en ısının resmı 

l ancası tevkifhaneye sevki 
111~· 

ıne usulen alınmıştır. 
I Muhakemeye kendisi mevkuf 

; arak devam olunacaktır. 
0liı Hu rOsi Ef., 1 5 seneye 

mthkôm olc'u 
· Birkaç ay evvel Pangaltıda 
(tııd· . F 
~ ısıne ~·üz vt rmiyen atma 
~· 1 öld hme~ le maznun polis 
lıı trnuru Hulüsi Ef. nin muhake
'lıı tsi dün bitmiştir. Ağır ceza 
O:hkernesi, Lehevvüren katilden 
~ beş sene hapsine ittifakla 
~ar · · I ~ vermıştır. 

•ene, G aya rr.ehkOmcu, 
'~di 8 eun fezla yatacak 

~ ~~&iazköy ormanında kömür 
~'.tkcn marsığı açık bıraka
Ilı ormandan bir kısmının yan
\' ~~t\;l sebep olmakla maznun 
d, lı~ Hüseyin, dün ağır ceıa· 
k~ Yırrni beş gün hapse mah
&. ııı. edilmiş, evvelce katilden 
•q ık· 
oı, ı sene altı aya mahkum 
)erı~ hlıununun eski cezasına, 
•i kı .eczası cürümler in birleşme
ltr kıdesine göre 8 güne indiri-
l~tl ' ıanımedilmiştir. 
~ doktor eresındeki dava 

~f Undan iki ay mukaddem 
~al hastanesi etibbasından 
~~ıtn İsmail ve lhs~n Hilmi 
l\~ tr arasında Kazım beyin 
~İt i~~İği bir eser yüzilnden 
.~tibb\ılaf hasıl olmuşve bu ihtilafı 
l~j la a odası tetkik ederek her 

lbtı ih~fı tebrie etmişti. Ancak 
~ lılifın devamı esnasında 
~~~t~ beyin bazı sözler sarfe-
1ddia .

1
haysiyetini rencide ettiği 

ktıııe'h e Kazım B. ayrıca mah-
~ Ye d ·· t . t' lıbak e muracaat e mış ı. 

hı Ct emenin ilk celsesi Beyoğ-
ı.... ıa ...... hk · d .. ··ı 
" 11.iftU ... a emesın e goru -
~lzırıı"· l Müddei mevkiinde Dr. 

lıri b sınan ve avukatı Osman 
~ n ... ert>r, nıaınun mevkiinde 

Ctit b hsan Hilmi ve avukatı 
'lltın la eyler bulunuyordu. Maz
'1tıd1 ~af nıeselenin Etibba oda
't b nalled'I . ina .1 nıış bulunduğunu 
tltı lii' enaleyh mahkemenin bu
an...._ Yet ede . _ . . .

1 
. 

ti · oqlltle mıyecegını ı erı 

~n lii' ra~ de mahkeme dava-
u._ Yetıne k . . n "•tıırı ik' . arar vermıştır. 
•tadır ıncı celsesi 17 ma-
~dı· . 
l\ 1Yey8 6t 'ı:tıbıy0 b verilen saraflar 

. ~ du arsası lco · . 
litılbl n kend· 1 mıserı Aptülkadir 

~ ~nl ısı e görüşen bir muhar-
hıı; 8orsa~rı söykmittir: 
,~._ n Adliye a: ~z~i para satan ~arallar 
'bÜb Ilı] gazet ... ~ 'crılıniştir. Yalnız bir 
~- ' l~ L '"<>inde b h . .-~h tıllıı 1 u avadıs tamamen 
\t Utta Yaln~zar;k yazılmıştır. Cürmü 

ransız frangı bulunmuş· 

Üç tiftik taciri 
Hu sene Avrupa fabrikalarının 

memleketimizden tif cık almamaları 

ve i~rokun fazlalı~ı tiftik tacirlerini 
bliyiık zararlara cHı~lirmüs YC dün 

alakadar dairelere alacaklılar mii 
rııcaat cdert•k üç büyük tifrık 

tüccarının bonolarını öJemedi~in

dcn iflıls ı nı is emi~lcrdır 
Tasfiye istiyen bir şirket 
Şehrımizın tımınm ış bir deri ~ir

keti de ı~h:rinin duqrunluğund ın 

dün ticısret müduriyetiıll murnca;ıt 

cdert'k tasfıyesini ıstemı~tir Bu ~ir· 

ket yarın umumi bir içıim·ı yapa
caktır. 

Romen hariciye nezırı 
Sabık l<oman~a harici)e nazırı .\1. 

Duka hir J-.dmlan beri ~ehrimizde hu· 
lunaıı kırnliçr. Mari • ız. ile hal'l mi.ıhim 
,.e mfüıacel hu~u-atı konu~mak ı.izere 

dün İstanbula gelmiştir. · 
Lort Loyit 

lngilterenin sebık :.\ lı5tr komıseri l\l. 
Lort Loyldin evelki giln fngiliz meznr· 
hklnrını ziyaret etmek makcadılr. Çanak
kaleye gittiğini ~ azmışttk. Lort Loyit 
bugün saat 12 de ~lahmut Şc,·kct Paşa 
vapurilc şchı ımizc a\'det edecektir. 

Sahık komiser pazar günü Kö::-tencc· 
ye gidercktir. 

Meri Bel geldi 
Fransız saıı ·aı karlar ıııdnn ;\ Jme. ;\ Jari 

11el trupu dün tayparc ile şehrimize a\detl 
etmı:ti ·. 

:-.an·atkArlar şehrimizde 4 gun kalarak 
5 temsil daha 'erdikten sonra memle
ketlerin" a\·det edeceklerdir. 

Valimiz bugün geliyor 
\alı 'ekıli 'e Şehremini i\luhittin 

Bev bugunkü ekspresle A \Tupadan 
şrhrİmizc donecektir. 

CelAI Sehir Bey 
Zonguldak mcb'usu ,.e Dil encümeni 

a1.asından Cehli ~ahir Bey şehrimize 

gelmiştil'. 

.l\1es'ut bir nik:lh 
Şair ve ve Zonguldak meb'

usu Celal Sahir Beyin kızi Be
rin Hanıınla san'atkar Mes'ut 
Cemil Beyin akitleri dün Be
yoğlu dairei belediyesinde ya
pılmıştır. Bu mes'ut merasimde 
bir çok dostları hazır bulun
muşlardır. Bu mes'ut bivleşme

den dolayı her iki tarafı tebrik 
ve saadet temenni ederi,, 

Vilayet:te: 

Kaçak içki 
Hangi mahallede tutulursa o 

mahalleninin muhtarları 
cezalandırılacek 

\"ılılyctten muhtarlara dün bir ramim 
gönderilmi~tir. Ru t:ımimde muhtarların 
müskirat kaçakçılığilc alakadar ol· 
madıkları görüldüğilnden bu hususta 
ihtar~n hulunuluyor \'C müskirat 
kaçakçılığını ehemmiyetle takip etmek 
lazım geldiği • bundan rnnra bir 
mahallede ka~·ak içki tutulduğu zaman 
o mahalle mÜhtarlarının mahalle~inde 
k:ıçak içki bulundu~unu bilmediğini 
ispata mecbur edileceği, aksi takdirde 
m:ıhtarın tecziye olunaca~ı bil diriliyor. 

Velovada yeni bir yol 
Fırka müfettişi l lakkı Şina~i Paşa ile 

\-ali 'ekili Faz:ı, Polis müdürü Şerif 
Reyler YaJo,a<lan dönmü~lerdir. 

' 'afn,·ada ormanLır ara~ından geçerek 
hamnmlara ıritmek üzere bir ,·ol açılacak
tır. Bu ) ol için 400 bin lira· tah~is edi

s t N E M A s 1 N D A mmraııın . 
~ E L İ N i Z D E N () P E R İ 1\1 ı\1 A D A ı\I ~ 
1) HAR R İ L l T K E tarafından muvaffakiyeUe te·· sil edılen El 
!ın SONOR VE ŞARK1LI komedi Jın = Son derece latif bir ahengi musiki il!! HARRİ LlTKE. n~n flX 
f.m FRAN~IZC~ VE ALMANCA olarak terennüm ettiği ELiNiZ-~ 
31 DEN Ö~ERIM MADAM şarkısını ancak bu filmde dinliyebi- m 
B lirsiniz. ilaveten: Sesli ve sözlü Metroton dünya havadisleri. m 
~m~~m~~~wmm~m~wm~m~~n~m~mmm~~~ 
~@~~~@~@~~~~®~~@~~~~~~~ 

İ Kemal~h~v~ş~!f;tekra~L'!gf.u~~a; ~nenin İ 
; en HOLiVU~ôdeREVôSükılı 1 
i Filmini hala irae etmektedir. ~ 
\!!.il -'~ ~@~iY~ Bugün matineler saat 12.l/2 ta başlar. {@'~@~ 

~~~~~~~~~~~~~~11 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lecekt r. , - :.: Buıriin bı.itun sehrimiz ahalisini :! 

Yalo\·a şehrinde dir hükumet konağı, Bu akşam :. c-E- 1 h . .. 
bir belediye daircşj \ ' C zabıta binası inşa i.~. a m r a i.a= 

Si nemaları :ı edilecektir. !: Sl~E'.\1A INA cezbedecek yıldız H 
Türk- Yunan ma~ kemesindeki Alkazar - Çc:lik kasanın esran H LEYLAK1=:AR AÇARKEN i~ 

davalar Alemdar - Kartiye La.ten :: SESLi, SÔZLU ve Ş \RKIU şaheserin ii 
1 

1
, A ~ Ca M k :: milmesı:ıleı:i :: Türk· Yunan nıahkemeı:inde dün a tı srı - sus ar ita 

da\'a gorülmüştür. Da\'a\ardan üçü ~le· 1 Ekler - Yaşıyan ölü ~i KOLEN MUR dur ~İ 
galiles isminde bir Yunanlı tarafından l ı Elhamra - Leylaklar açarken ıiE Bugün saat 10,45 de tenzi- Ei 
hükumetimiz aleyhine açılmıştır •. M. i\Ie-

1 
Etuval _ İhtiraR ,g lath fiatla matine ilaveten Fox r: 

~alile" müsadere edilen esham ,·c tah· ı~.i. SESLİ ve SÖZLÜ DÜNYA f.~. Lüksenburg - Casus kadın 
,·ilatından dolayı 30 bin lira i~temekte g HAV AD iSLERİ if 
idi. E:ohıım \'C tnhvil:Hın iade~i. fakat Majik - Renkli Fener :::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::==i 

Melek - Hollivut revüsü 
miktannın avnca ispatı kararla~tırılmışnr. 

Bundan başk:ı. gayet garip olarak, Opera - Elinizden öperim, Madam 
;\Jargerit Çok\o \'e ~ldile Tok~iyorhi· Şık - Silik çehreler 
nin hiribiri aleyhine açtıkları dava rüiyet Beşiktaş Hilal - Çann yaveri 
edilmiş.fakat ıkisinin de Yunanlı oldug-tı Bar ve Müzikholler! 

nnlaşıldığınc!an da,·anın reddi i~tenmi~tir. Garden _ E.lli Lis, İrena, Nandi 
Yeni teyin edilen memurlar 

Balet, T almaç ve Siril, 
Defterdarlıkta yapılan ~on terfi imti · 

hanları neticesinde lbrahim. :\lustafa, Bckefi, Yantura 
Nu~i. Owıan, hmnil Re' lt:r tahakkuk .

11

_ Türkuvaz - Arizona haleti Tiıre, il 
memurluğıınıı, Hamdi, i\lazhıı~ Beyler _ . 
muamele memurluğuna, lbrahim. Osman, 
J\Amil Be~ lcr tetkik memurlu~una, Ihsan, 

o Bulmaca o 
Dünkü bulmacamızı hallede

medinızse bugünkü halledilmiş 
şekle bakarak yeni bulmacamı -

h 1 Kü.-ük haberler .\ptülhalim Reyler ta sil memurlultuna . ,... 
tayin !'c\ilmişlerdır. 1 · · . A Fenerler rüsumunu tesbit ıçın 
Belediye vergı ve resımlerı dün Ticareti bahriye müdüriyetinde bir 2 

hakkındaki tezler içtima yapılmı~tır. 3 
Dahiliye VekAleti kaymakamlardan A Sanayiciler bir sanayi odası te.ş· 4 

belediye vergi \'e resimleri hakkında kilini j .. tcmcktedir. 5 
birer tez hazırlama1ıırını istemi;ti. l lıızır- A ·ehrimiz balıkhanesinin tamirine 
)anan tezler \'İIAyetc gelmiye başlamıştır. başlanmıştır. 6 
Hu tezler topl:ındıktan sonra \'ck~lete A Yazm:ıcılık ı:an"ati müşterisizlik 7 
ıtönılerilecektir vüzünden inkıra;ı:a gitmektedir. 

Tasfiye dolayısile 

· A iki petrol kumpanyası anlaşarak 
şehrimizde henzin fiatlarını arttırmağa 
haşlamışlardır. 

A Berlin ticaret oda~ı .Almaııyada 

Son zamanlarda bazı büyük mağazaların yaptığı h.sfiye mua
melatı halkımızın epice yüzünü güldürdü. Bu mağazaların came
kanları önündeki kalabalıklı kapularından ellerinde büyük paket
lerle çıkanlar çok calibidikkat derecededir. Gazetemizle alakadar 
bir zat anlatıyor : 

büyük bir mües~esenin Türkiye<len mü
him miktarda ba~ırsak almal!;a talip ol· 
duğunu bildirmiştir. 
A Dünkü refiklermizden biri po~tada 

mektupların ha,•a tazyikile SC\ kine bıış1an 
1 

dıgını yazıyordu.Posta ldareei bu haberi tek-
2 zip ederek yalnız telgraflann bir kat· 

tan diğer kata müvezzile değil tazyikle 3 
gondcrilditini sö~ lenmi~tir. . 4 

A Uzun müddeuenlıeri teblıği bek-( Mustafa Şamlı ) msğazasının önünden geçiyordum. Kalabalık 
nazarı dikkatimi celbetti. Ben de girmeğe karar verdim. Vaktin 
erken olmasına rağmen gene bütün dairelerdeki tezgihların önü 
alış veriş idenlerle dolu idi. 

Fiatlar üzerinde şöylece bir tetkikat yapmıya karar verdim ve 
derin bir hayretle karşılaştım, mesela : Aslan markalı gömlekler 
bugün piyasada (4) liradan aşağı verilmediği halde (3) liraya, en 
modern ipek kravatlar 70 kuruşa, Giyo fabrikasınının 3 liraya 
olan askıları 75 kuruşa satılıyordu. Hele çocuk ve kadın elbisele
rinde şayanı hayret tenzilat yapılmıştı. 

Son moda renkli kadın çorapları 190 ve en Ulks erkek çorap · 
ları 130 kuruşa veriliyordu. Kumaş dairesinin fiatları yarıdan da 
aşağıya tenzil edilmişti. Krepdamur üzerine ipek kadifeden 
kumaşlar 1350 den 675 e ve bilhassa gene krepdamur üzerine la
meler 950 den 375, kadın mantoluklan 950 den 550 ye krepdö
şinler 475 ten 240 kuruşa, hamam takımı dairesinde 25 liralık 
bornuzlar 12 liraya en güzel havlular 90 lüks kadın fapkaları 300 
panamalar 325 kuruşa tenzil edilmişti. Halk, bütün bu ucuz eşyayı 
adeta kapışarak alıyordu. Mağazadan çıkanlara dikkat ettim hep
sinin yüzünde karlı çıkmaktan mütevellit bir memnuniyet vardı . 
Ticaret odasının kontrolu atlında mağazalarının mallarını serma
yesinden ° 0 20 ve hatta 30 dan aşağıya satan müessese sahiple
rinin bu fedakarlık mecburiyeti karşısında müteessir olurken bu 
vesilelerle halkımızın bir çok ihtiyaçlarını ucuzca tedarik etmesine 
memnun olmakla teselli buluyoruz. 

lenrn yırtık paralan değiştirme hakkın 
daki emir diin Ziraat banka~ına gonde
rilmiştir. 

Hu talimatname mucibince ayın 

22 inci salı gününden İtibaren her 
hafta salı günleri saat 1 O dan 12 \ 'C 

14 ten 16 'a kadar Zıra:ıc banknsı 
kişelcrinde t~bdı\ muamele..si yapılacaklır. 

"°""" n·····=···· • VA K 1 T ~======:====:• l...... ..... fl 
H Abone şartları: =i 
d Memlekette ecnebiye İi 
İ J aylıt Kuru~ ~~~ 8Qf 

1 
ii 

3 .. " !! 
750 45( ı 6 .. " 1 1 r 

12 .. 1400 2700 ;~ 
ı: 

V AKIT ı S kuruştan fazlaya !l 
almamak, ~e?di evinize kadar ii 
getirtmek ıstıyorsanız :i 

:: .. 
:: 
i! Abone olunuz! .. 

Daha ucuz ve kolay edin- fi 
miş, gazetemizin abonelerine U 
olan hediyelerini de kazan- ~= 

1 mış olursunuz 1 H 
ı::nnm.~11111112':~::.::::::::::::::::::::::::iİJ 

5 
6 
7 

Bugün1tü buımacamız 

Soldan sağa: 

l - A~rlık [3J, ıelclon tcfcrrüaun
dan biri ( 5 ) 2 - BU\ ı.ikler [5J 3 -
.~ukunet 9: 4 - Ekık ·değil :JJ,ode· 
mek [J] 5 - Fena 3 - Ana vaıan.7 j 
7 - Dlim·a [4J, birinci [3] 8 - Nota 
[2]. doğruluk [ 6 ] 9 - \"ilı\~ et [ 6 ], 
meklep [4] 10 - Yuksek, !'et [3], Şi· 

ktır [21. fiil [2J 11 - Şark ilrııi s: 
Yukardan aşağı: 
l - Şhri değıl f5, bela [4~ 2 

Gösteriş (6 3 Bir ~emiş f:-,, uzuv 
mi.Hrcdı [3] 4 - Değnek i.3], emelJer 
4) 5 - Büd.ık 4),. .. 'e tem:ıs:4J 6 -

Sür'at [3J. nota l2 • beygır [2] 7 -
DoJdurmıık (4]. b.r renk 3] mnk :2J 
8 Xe\':i)er l 4 9 - Mert [5 , ver
mek [3~ ıo - D (2], nota [2] 11 -
J\ab:ırtmak, ka~ındırmak (7) gaz yaşı [3] 
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~ ı ~--------------. İstanbul Ziraat bankasından· 11 Nısan 930 

l\a ı 'e"i ~ok ağı No, cinsi • ı Borsalar lstanbul 16-4-930 
Matepe Bağdat 13 hane 

,, Mektep 13 » 

" Hat boyu 7 köşk ve çiçek bahçesi 
Pendik Bağdat 609-11 " ve meyva bahçeıi 

Baladaki emlak kiraya verilmek üzre müzayedeye çıkarılmıştır. 
7 No:h. kö~k 5-5-930 pazartesi diğerleri 28-4-930 pazarteıi günil 
saat ı_kıde ıhaleleri yapılauğmdan taliplerin yüzde yedi buçuk pey 
akçesıJe beraber bankamıza müracaatları. 

Türkiyede: namile maruf ve bugüne kadar en 
mükemmel cina olarak tanınma 

/ 

KRUPP 
BIÇAK, ÇATAL 
ve KAŞIK tatımlarım 

her yerde musirren isteyiniz 1 
Alameti farikalar : 

Birinci derece 
Alpaka gümütlenmiş 

® 
ARTHUR KRUPP S. A 

BE R N DO R F (A vııstur)ra) 
Bıçak, çatal ve kaş•k takımları, gümüı 

ve Fakfon masnuatı fabrikası 
Türkiye mümessili: GEORGES HlLBERT 

[ I'aul ~ lerian Ticarethanesi halefi J 
İstanbul, Eski Reji Han 

l lnailiz lirası K.r. 
"T.L mukabili Dola 

Frank 
f.lret 
Rtlra 
Orahml 

h . Frank 
Le\•a 
florin 
Knrnn 
Silin, 
Pe7.eta 
Mark 
Zloti 
Peo~ll 

!n tev ~uru~ 
1 Türk ltruı Dlna; 
" Çervooeç 1\ uru~ 

Nukut 

ı !sterlin (lngfllzl 
ı Dolar ( Amerika) 

20 frank [Fransız 

Liret [ ltılya 
O Frank Belçika) 

Drahmi [Yanan] 
20 Frank (lnlçrcl 
•o Le\'a Balıar J 

ı Florin (Felenıenk ) 
20 Koron [Çekoslovak] 1~ 

ı ~lltn~ , .Avustaryı] 
ı Pezeta tlspanyıJ 
1 RayşmarklAlmanya 
ı Zloti "Lehistan 
ı Penıö , M acari5tao 

20 Ley (Romanya] 
O Dinar Yugoslovyaf 
ı Çevoneç Sevyet 

Altın 

Mecidiye 
Baalrno 

1 Rorsa 
, harici 

:- 33.~·· 

'75 
1 7 

111,; n 
5 68.-~ 

~~·4 

12< 
5.:

S20 

lıcaret ve zahire 
l"lallar Ticani borum kltıbtumumlltJ> 

tarahndan •erllmletlr 

Türkiye Ziraat Ban ... 
kası Istanbul şube, 
sinden; 

Vilayet daimi encümeninden: ~':ıı~~ 
ldarei hususiyeye muktazi otuz altı kalem evrak ve defatir Süntcr 

Ok"-ı 

Aaaml A.rart 
K. P. K. P 

12 14 

Fersude evrakı nak
diyenin ihtiyatlarile 
değiştirilmesine mü
tedair 1514 niımaralı 
kanun ile talimatna
mesine tevfikan de
ğiştirme işleri 22 ni,., 
san1930 tarihinemü
sadil salı gününden 
itibaren her hafta sa
lı günleri saat 10daıı 
12ye ve 14 den 16 ya 
kadar bankamız ki
şelerinde icra edil--__, 

Sert 
12 20 
12 20 

tabedilmek üzere 14-5-30 çarşamba günü saat on bire kadar mü- - Zahireler -

oakasaya konulmuştur taliplerin encümene müracaatları. c;;;g:r 

12 l:i 
12 15 

7 'ilQ 

Yilayet daimi encümeninden: .. ~ııiıllli.~
1

:~~.v ... ___ 1 

:-•·ı _ _. 

O 
lslanbul 7 inci icra memurlutundan: cektir. 

sküdarda atlama ta-ında Hacı Mehmet mahallesinde Behçet " İ..;tanbul Üİ\'an yolunda I 50 numa-
Beyden alınan idarei hususi yeye ait iki dükkan ankazı sablmak ruh yeni ha~ at biralıane,inde iken el-
üzeı e 14-5-30 çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye ko- \'e\'m ik!metgahı meçhul bulunmakla 

nulnıuştur; taliplerin encümene müracaatları. Hü~eyin Efendi Mehmet llayri il med- Emvaıı· metruke mu·· du·· rıu·· ğu·· ndd~ yun olduRUnuz mebla~dan dolayı ödeme " 

İ "-'T.\~BCL ŞEllHE.UANETİ ILAN.\TI ;~r:~./~>~:ı~t!~~~~~·~· em;~h~~~1 m~aJ~~!~: s l k b h ""''( 
llı\ncn tebliğiııe karar verilme,ine bina- atı ı maa a çe nı· m ka" l1) 

K İ R A 1...- l K l) Ü K K A N L A R en tarihi ilandan itibaren müddeti mez- ~ 
Ş K d k k 

lı:llre zarfında 930-245 ~otcr dosya,ile 
ı.:hremaneıınderı: a ı öy Öprüsüniln Kadıköy iskelesinde daireyi icraya müracaatla şayanı kabul h 

80-29, 90-~! yeni 34-1, eski 35-2, 92-2, 24-2, 90-2, 92-1, yeni iıira;-; dermeyan edilmediği takdirde gıya- ane: 
35· 1 eski Usküdar iskelesinde 60-20, 64-22 numaralı dükkanlar bınızda muamelevi kanuniyenin ifa kı- ~ti 
kiraya verilmek için kapalı zarfla müzayedeye konmuıtur. Talip- lınacağı maıom" ~lmnk üzere iltnen teb· Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Zamba ıokdbf 
1 

· t l k · · h ·· 1 ··d l liğ olunur, zemin katile dört kattan ibaret olup zemin katı nıııt erm şar name a ma ıçm er gun evazım mu ür ilğüne gelme-
leri teklif mektuplarını da ihale günü olan 14 mlyıs 930 çar- :::::::::::: Kimyager namnm yemek odası, çamaşırhane ve hela, Birinci ve ikinci katlat1

1i/ 
şamöa günü saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 111 M • V El h Y i İ sofa üzerinde iki büyük ve bir küçük oda ve bir hela, oç ~ - - - 1 n katı iki küçük oda ve taraça olup terkos suyu tertibatıP• t 

Şehremar.etınden: Cerrahpaşa, Haseki, Beyogwlu ve zührevi has- ·~ Klmyıııshanesı .. ıt' Her nevi tahlilA.tı kimyeviye fi bulunan atik 5 cedit 3,5 numaralı maa bahçe hanenin bedeli oıı, 
taneler için bir sene zarfında lüzumu olan ekmek ve zerzevat "" k · d k 4000 l 7/5 '

7 

il Yapılar R •• • ta sıtte ö enme üzere ira bedeli muhammene ile . ./ 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak ·b· .. d"f Ç b !ıV' : Eminönü İzzetbey han !i tan ıne musa 1 arşam a günii saat 15 te müzayedei a 
için her gün leyazım müdürlüğüne gelmeleri. Teklif mektupları- iı :: k d. Tal" 1 · 0 7 50 h b.l kb Telefon Is. 4200 F. mu arrer ır. ıp enn o , esa ı e teminat ma 
nı da ihale günü olan 14 mayıs 930 çarşamba gu··nü saat on .. E li truk b k · ~ ::mn.a:::amwwwa.ııwww:::u=mm um5 mva me e sa Ş omısyonuna müracaat eylemeleri 
be4e kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 

Şehremaneıınoen: ishak paşa yangın yerinde Nakil bent mahallesinde Ço rl U i er a memur lugv undan •. 
Şeftali çetmesi sokağında 238-1 ve 260 harita numaralı arsalar ara-
sında 42,24 metre murabbaı arsanın metre milrabbaına 200 ku- Medyunun iımi Mahallesi Mevkii Cinsi Dönüm Zıraı Evsafı 
ruş bedelle talibi üzerinde olup ihale müddeti 26 nisan 930 ta- Ômerağa Camiiatik Çoban çeşme tarla 18 malumelhud~tıı 
rıbine temdit edilmiş olduğundan taliplerin şartnameyi görmek Maranio:ı Osman Ef • Muhiddin Arslansokağı hane O 80 maa ınü§teııı11 

için hergiin müzayedeye girmek için mezkur tarihte levazım mü- Kasap Adil Kaz.imiye Çavuş meydanı ,, O 80 " 
d 

" 
ürlüğünc gelmeleri. Ahmet Bey .. Yeni çeşme ,, O 80 ., 

" Beyazıt dalre,irıaen: Daire binası önünün mürekkepçiler cadde- Maranğoz Süleyman » Göldede » O 30 » ,. 

sinin. no~san knlan yaya kaldırımlari çimento karosu pazarlık Muıtafa Ef · » » » O 30 '' t 
sureble ıhale ~dileceğinden talip olanların 30-4-930 pazar gu·· nü » » Muhiddin Havuzlar bahçe 15 O .:alünıeJbudıı·ıjt 

t 14 d d .. · Arabacı Alı" usta ,, Go .. lcu··k hane 250 maa -u··c:teJSS' saa e _ aıre encumenıoe müracaatları ilin olunur. u.o ., 

F h 11 Oımanlılı Rifat ağa ,, Arslan sokağı ,, 40 ,, '' 
at ~aıre3fnden:. 51 lira 43 kuruı bedeli ketifli Fatihte Mustafa Ff. Khimiye İstanbul caddesı' t• 40 ,, 

Gelenbevı mektebı sokağına kaldırım inşaatı kapalı zarf ile 
münakaaaya konulmuştur. Münakasa 8-5-930 perşembe gil U Şehriye HanımH " ,, ,, ., 100 u ıtııı'dııt 
saat 15 te yapılacaktır. T~lip olanlann şartnamesini görer:k Milnire Reşat · ,, Kadı köy yolu tarla 35 O malüıııe 
muayyen vakte kadar teklıf varakasile evrakı lizimeyi bir f ,, ,, " ,, Kemer alçağı ,, 60 O '' 
içinde encümene tevdi etmeleri. zar Sabri Ef. Camiiatik Kadı paşa ,, 56 O ıt 

ZAVİLER 
• Galata ithatAt gümrüğünün 2226· 

7 -22:.!68 numaralı 19 - 4 - 929 tarihli 
beyannamelere nit 267 - 268 numaralı 
makbuzları zayi ettim. Yenisini alncağım
Jan eski inin hükmü yoktur. 

.\hmet m,,,.cm B. 

Mektup aranıyor 

Hariciye Vckı\letinden namıma gelen 
bir mektubu Sultannhmct ile Karaköy 

arasında tramvayda kaybettim ~ağıdakl 

adresime getiren memnun edllecektır. 

ÇakmakÇllarda Sünbüllü hanında 
Yı •ıı ıın ıı r:ıdıı Mehmeı ~aiı 

Dimetokalı Halil ağa Şebsinan ,, ,, bahçe maa kiremit hane 25 O t• jJJf 
O Ef 

. u,~~ 
Muallim ıman . Kizimiye lıtanbul caddesi hane 100 rnaa nı ,it 
Saatçı Ömer Ef. Muhiddin Arslan sokağı ,, 100 ,, '' t.i~e~i 

Balida cinsi ve evsafı muharrer kesan tarafından emlaki · milliyeden satın aldıkları e~b'~ı11'' 
tekasit borçlarını henüz tediye etmediklerinden mahcuz emvali gayri menkulelerinin ~ P'' 
kanun ahkimına tevfikan ve tarihi ilandan itibaren 20 gün müddetle müzayedeye 0,ııı 
duğundan talip olanlar pey silrmek ve daha ziyade malumat almak üzere Çorlu icra ınef11 
müraccat eylemeleri ilan olunur. 



VAK Tı?.:ı 
Rüç~! -~~~~!!:!J 
.:••••••••Tarife••••••••• 
• 1 • • Def alık t11n~ 30 • 
: 2 50 : . " " . 
: " .. " 65 • 
: 4 :ıs . .. .. 
: ihtivaç kalmavın- ) 
: cava kadar (azami ~ 100 
: 10 defa) ilAn edil·\ 
: Pnek azere maktu } • • 
: Abonelerimizin her üç aylıaı için : 
• bır dduı mecc&nen 1 • • • 
: 4 ~atırı ceçen llAnların faz:lı ~atırı : 
•. 1~n ş er kuruş zammolunur. • •• • 
1<i;~i~.; ···;~·;ıi;i:·:~~-

,. A:cclc satılık hane - Üsküdar 
k~tııı Atik valide mahallesi Köprülü 
•c ~•le ~cıkağında No. 3 alcı odalı hane 
ıı:ı~ c ~ıtılıktır. Taliplerin \"alide cıımisi 
~i Mustafa ı-:fendiye müracaatları. 

~~ ~ralık ve satılık köşk - l':ren
~llndc Suadiye Hat boyunda yedi 
ha 1 derununda kuyu ve vasi bahçeyi 
it~\ kırk beş numaralı köşk kira1ık ve 
-lir tır arzu edenler itsalindeki koşke 
~t eylemeleri. 

ç Satılık hane: $ehzade başında 
~~çeşme yanında Taş han arı.asında 
lt ~.rayı nezııretli 9 numaralı beş cıda 
''tıh~ŞtemilAtlı müccddet k~rgir hane 
~re müracaat. 

<; Satılık hane - Şchzadebaşında 
~Çeşme yanında Taşhan arkasında 
le .~raya nezaretli 9 No. it beş oda 
'tıı:UŞtcmillth müceddet kdrgir hane 
~r. İçindekilere müracaat. 

Satım 
~ 'fazı makinesi Kullanılmış 
~~in~ton markalı Türkçe. lngili7.ce 
~ ldarede 11 numaraya müracaat. 

btlı\ fıkı gramofon - Hem çanta 
ltaı: Sa.lon için fevk:ılAde şık yüksek 
~ llıaroken 1 I 3 A Kolombiya 50 lira 

.st
1 
nına Sirkeci gümrük kimyahancsindc 

1 c li. 

Alım 
ı . 

u.,. )'i cinsten - Bir sevahat veva 
''~o . . 
'1,~1 diirbünü satın almak istiyorum. 
llıı:r t idarehanesinde (Dürbün) adresine 

~t --======================== 
İş arayor 

~ı~~'ktllograf istiyenlere 
~l\da lllch hayat mcktehi daktilo kur-
irdi il llıezunum. Ortn mektep tahsilimi 

l'~hıttı. 1 Mües~eselerde, ticarethanelerde. 
liJı:ıgr ne erde, \'eya emsali yerlerde dak-
\llı •Oık etmek i~tivorum. Bövle bir 
fı.'.'1 Urcyc ihtivacı oİ:mlann adresime 
"'ld. tın 1 • 

ı\l; c eri rica nlunur. 
~11::;Yda 'ofulırda yeni orta sokakta 
~lı C\'de Hayret 

Ders 
ltıı~ılııce ve Fransızca - En 
~l ~o~U111crlc husust dersler. Tepeb:ı~ı 

iacopulo apartımanı ikinci kaL 

b ~oo~~~Jrıııı~ı~ıııı ~ıı:i~.ı~~füııı~ıı:ııııııııııııırıııııııııı 
~ .. t QlJ fırsattır 
~ .. S> ••ten metrosu 560 kuruş 
h t1> • 1 
rol>li ll t.n ,, 585 ,, 

~ n renkli 90 
" " llluhtelit 80 
" iılllh " , telif renk 70 

~· " " ""o~, ,, 65 ,, 
~~t il 59 
~ ~... tenlcı· " 
y~ ı " 90 " 
r-. littın kr ,, 58 ,, 
~ta cp (beyaz)" 216 
'"~aı· 220 ş lll d .. ı " " 
~ ~\lle: eıı (beyaz) 65 " 
ı:- 0\'trk ,, 300 ,, 
'."-il. ot 
~ '>'i en t . " 205 " 
~ ı. enııı mallar mayısa 

Q\l f• 
biıtr, ıabı. Sultanhamam 

"Yarı Han No. 22 

" 
" 

" 

" 

ti41'61.. 

S
:....~"41· E: l'a gideceklere: 

1.oı. LEKT 
•tıta •e s· l' •l'ai ırabaneaini 

Ye ederiz. 
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Hil8liahmer Kar e 
Haıımsızlık, Mide. Karaciğer, Kum ve Böbrek hastalıkları için yega.ne Atnvs~y~ cdi ec~k Maden suyudur. Her gün tazesi gelmektedir. 

Hasılatı Hilaliahmere aittir. Mütehassıs Doktor tarafmdan mahallinde ımla ettır; mektedır. Eczahaneler ve Depolar ve büyük Bakkaliye 
mağazalarmda bulunur. Deposu; Sirkeci Nur hanmda 3 Tel. İsta. 6'~ 

-~-----

goooooooo Likor fabrikasi oooooooog/ 

g
0 

ııı~acı t ın ıı na im sası g 
1

1 
{ig'-1 inden: 
Bılecık Nafıa başmühendis-

fspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
O umumi müdürlüğünden O 1 (11009) lira (48) kuruş b~deli keşifli Söğüt-Gümele yolu üze-g Taliplerin şartnamede yazılı ahkama riayet etmemelerinden g rinde. müceddeden inşa olu?acak (9) adet tam kemerli 0,66 açık 
o dolayı Şişlide tesisi takarrür eden lıkör fabrikasmın inşası o lığında beton menfezlerle bır adet beş metro açıklığında ayakla-
0 için yeniden münakasa icrasına zaruret hastl olmuştur. O \ rı .. bet~n döşemesı . ahşa.~ .. köprünün inşası 26 nisan 930 tarihine 
O İhale 5 mayıs 930 pazartesi günü saat on dörtte yapıla- O musadıf cumartesı gunu saat 14 te Encümeni daimii vila-
0 caktıı . Taliplere şartnameler ve silsilei fiat cetveli muhase- O 1 ~~tçe ihalei ~.at'iy:leri icra kılınmak üzere 7 nisan 930 tarihinden 
O bece on lira mukabilinde verilecektir. izahat almı:ık istiyen· O ' ıhbaren 20 gun muddetle ve kapalı zarf usulile münakasay vazog lerin Ga latada Kefeli hanında komiıyon reisliğine müracaat g j l~n~uş~~r. Mün~kasaya: .Meslek, ~aysi~et ve itibarına mali ve fen
O etmeleri ilan olunur. 0 nısıne ıtımat edılen l erle ınşaat muddetı devam ettikçe bir fen me-
0 o o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O o o o o o o o o o o o o o muru istıhdamını kabul ve bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nis-

.., . .. ) ·· J .. _ .. betinde teminatı muvakkate akçesinin Ziraat bankasına teslimi 
l.:..ın ı ' ra ı l l ll c tru k c il l ll c lJ r u ~.-u 11 d c il : vezne eylediğini ispat edenler veyahut meblağı mezburu havai 

v muteber Banka teminat mektubu veya devletçe kabul olunan 

Satılık bir hane ı· ıe yüzde on beş nisbetinde esham ve tahvilatı irae eyliyenler kabul 
ayrıca edilecektir. 

münhedim bir hane: 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Küçük duvarcı sokağında 

numaralı hane ile bu hanenin arkasına müsadif Arnavutçıkmazı 
sokağında 11 numarah münhe-lim hanenin talibinin nükülüne meb

ni 2100 lira bedeli muhammen ve 3100 lira mefsuh bedeli ihale 

ile 27-4-930 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te icrayı müza

yedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde 7,50 hesabile teminat mak

buzlarile İstanbul Emvali metruke aabş komiayonuna müracaat ey-

lemeleri. 

Devlet Demiryolları ilanatı 

Devlet demiryolları H. P; 
mağazasından: 

29-3-30 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen fiatlar haddi 

liyıkında görülmediği cihetle sablmıyan muhtelif miktarda mevcut 
olan ahşap •e maden fıçılann 20-4-30 tarihine müsadif pazar 

günü saat on dörtte müzayedei aleniye ile aatılacaği ilan olunur. 

Devlet demiryollari H.Paşa 

mağazasından: 
Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruatı, beş 

ton kadar demir mil uçlan, maskap kalemleri, zımba makinesi, örs 

volan, tulumba, motör, muhtelif tezgahlar iki buçuk ton sıkletinde 

lokomotif sustası yangın itfa aletleri aleni müzayede ile 24-4· 930 

tarihine müsadif perşembe günü saat on dörtte satılacaktır. Aynı 

zamanda şimdiye kadar muhtelif zamanlarda müzayedeye çıkanl
dıkları halde verilen fiatlar haddi liyıkında görülmediğinJen sahl

mıyanların da müzayedesi tekrar edileceği ilin olunur. 

Devlet demiryoJları H. 
P. mağlızasından, 

Mağazamızda mevcut 40 beygir kuvvetinde yedi buçuk 
sıkletinde müstamel bir adet Dizel motörü 19,4, 930 tarihine 
sadif cumartesi günü saat on dörtte satılacağından taliplerin 
mi mezkurda mağazamıza müracaatları ilin olunur . 

• 

ton 
mü
yev-

Taliplerin teklifnamelerini müzayede, münakasa ve ihalit kanu
nunun maddei mahsusası mucibince ihzari ile yevmi ihale olan 26 
nisan 930 tarihine kadar Bilecikte makamı vilayete göndermeleri 
Jizımdır. Teklif mektubu ayn ve kapalı bir zarf içerisinde teminatı 
nakdiye ve evrakı müsbitei fenniyesi diğer bir zarf içerisine 
vazolunacaktır. Mezkur saatm hululünde hazır bulunan talipler 
muvacahesınde vürut eden zarflar küşat olunup talipler meyanında 
en muvafık teklifte bulunan talibe ihale olunacağından bu bapta 
fazla ma•fımat edinmek ve şeraiti münakasa ve ihaleyi öğrenmek 
isteyenlerin Bilecik Nafıa dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

* * * 
Bilecik nafıa başmühendisliğinden: 

l - ( 3900 ) lira bedeli keşifli Bilecik - Vezirhan tariki ilzerin
de 39 metro tulündeki köprünün 3 m~troluk gözüniln tecdiden 
beton inşası . 

2 - ( 2134) lira 75 kuruş bedeli keşifli Vezirhan Sakarya 
tariki üzerinde 8 adet müceddet büz inşası 26 Nisan 930 tarihine 
müsadıf cumartesi günü saat 14 te encümeni daimii vilayetçe ibalei 
kafiyesi icıa kılınmak üzere 7 Nisan 930 tarihinden itibaren 20 
gün mUddetle münakasaya vazolunmuştur . 

Münakasaya meslek, haysiyet, ve itibarına ve iktidarı malisine 
itimat edılenlerle bedeli keşiflerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
teminat muvakkate akçesinin Ziraat Bankasına teslimi veze eyle
diğini isbatedenler ve yahut meblağı mezburu havi muteber banka 
teminat mektubu ve ya devletçe kabul olunan yüzde on beş nis
betinde esham ve tahvilab irae eyleyenler kabul edileceğinde 
taliplerin yevmi mezkurda Bilecik encümeni daimisine ve fazla 
malumat isteyenlerin Nafıa dairesine müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

• 
inşaat müna-

kasası 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye ziraat bankası umum nılidürlüğü, lstanbulda Cağal
oğlunda kain olup elyem emniyet sandığının tahti işgalinde bulu
nan binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı 
vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2- Talip tarafından evvele~ yapıl!Ilış olan i~lerin bir listesi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek saır vesaık. 
Talipler Ankarada ziraat bankası levazım ve mebani müdür

ğüne İstanbulda emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bul 
baptaki pilan, miikavele ve şartnameyi onar lira mukabilinde 
alabilirler. 

Erzak ve levazımı 
münakasası 

saıre1 

Bu iş için ancak 20 nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul 
olunur; teklif mektupları kapah .zarfla Ankarada Türkiye ziraat 
bankası umum Müdürlüğüne ve Istanbulda Cağaloğlunda emniyet 
sandığı müdürHiğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 10 nu nisbetinde 
teminat gösterecektir. 

Yiiksek ormaıı ınektebi rektör
lüğünden: 

Mektebimizin mayıs 930 gayesine kadar erzak Te levazımı 
sairesi kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şartnamelerini görmek üzere her gün münakasaya iştirak için de 
yevmi ihale olan 30 nisan 930 çarşamba günü saat 14 te DefterA 
darlık binasında müessesab ziraiye miibayaat komisyonuna gelmeleri 

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

•- Bir Mayısta açıhyor -
Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
Her türlü sıhhi tesisatı, her sınıf Otel ve Lokantaları, her 

eğlence erile 1 Mayısta açılıyor. 
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Glfttefe cöaderllccek mektupların tizerine idare içinse ( İdare ) ymyı 1 
alt ııe (Yazı ) l~aretl konıılmalıdır. 
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= mr: = = s..-..vısı HE:R YCRDE l!t KURIJŞ = 
MATBAA VE iDAREHANE: 

tSTA~RUT.. Babıali, Ankara caddesln<le • V AKiT YFROG . 

T .. t . 11"70 ı IN•~E f~l FRI) lcı'/l 1 YAZI l~LERI l T .. l..,af : VAKiT. poah .._ .. 
11 

Satılık evler ve arsalar Haydarpaşademiryollar ı.J~'-.,.!!'l·M-1~~~~ 
mağaza müdürlüğünden: 

lstanbul emvali 
idaresinden : 

eyi am Aşağıda yazıla malzeme pazarlıkla satın alınacağından taliplerin 
21 -4-930 pazartesi günü saat 9 dan 11,30 a kadar isbatı vücut et· 

1 - Alımel Reca ı beyin ist1kraz rylediği mehaliğ 
mukabilinde idaremiz uhdesinde yefaeıı ıııefru~ . 
hulıınan Reyoğlunda fliiseyiıwğa mahallesinde Yalde 
çe~ınesi sokağrnda eski 107 yeni 1t3 nuıuaralı \'P 1~9 
arş111 üzerinde ztınıini roprak h r otLt ilt) ~aıı.aıılık hal n 
de kullamlan bir catı katı kar:'ısında bir (lhıt· ,.e bir . . 
miktar cırahk. Bina k'irgirtfiı·. 

' 
2 - ~lp,·eddet ha ııı ı nın, Bf>yoğltı FirııZil Ua malıalle-

s1nde AUa lı rnıaını ci.uldeslntlr· eski 24, yeni 2~ uunıa-. . 
rah ve F'ıruza.Ua vaıı~rn 'e• ıutle k:ıhve kar~ısında, diik-

• el ..... • .. 

1'~inlal'la 26 ntınHu·alı aııarlıınan aı·a s111<la uwvkwıı nıiir-
tef1 n• rıeznı·eti haiz 129 zira arsa. 

3 - Feride lıanıının Bevo~lu Tımttm mahalle~in-, ._ 

de Min ıar soka.Uırıtl . ı (•ski 18. \'eııi ~2 uunıaralı ve 120 
1 u 

ar~111 iizeriude 9 o<l ı , ı ~ora, 1 koridor, 1 muattal kuyu 
1 sarnı<\, ı <larac.ı ile 2 lıahlvı lı .. vı G.datasarav t• aın
YJY hat1ına pek yakııı lı i r mt;,,kiue ıuelin k;\rgi~· hina. 

4 - ŞPJn·cr YP Zii l e~' ha l>i'ıruev haııııulaı·ın K: sırn
pa~a Ç ı lıı auıt'~<; t nı:ılıallesiıh~C (\uyu sokağı •. <la 8, 12 
ıttuu:ıl'a lı ,.c 21 O aı şın iizeri ude l U oda, 3 sofa, l mut
fak, 1 ku~ u. 3 hah) ı t e 176 zira balıçeyi havi Perapalas 
otel i rıiıı aluarafırıda 11flz rt•li haiz ahş .. p bina. 

5 - Bahr·i,·t·d<·u mütekait lhrah ım ~cvki efendinin 
Kasrnıpa~ad.ı \· alıyak~H:ya uıahalh·sinde A~ıklar nıeyda
rnıı<la eski 5,7,D, veni 19,21.23,1 ııumaralı ve 105 aı·· 
şııı iizcr;n<le h ; ı· hiriuiıı yni ve r11uttHs1l 2 ~t~ r oda 1 er 
taşh~, 1 t~ı· mutfak, 1 er lıata ve l er h.tlıçe ile 2 ku
yuyu havı 3 : lı~ap bina mezkllr evler llanud ye çeşme
siue de vakındır 

Y nka~ ıda borçluları ' 'e mevkileri yazılan arsa ve bi
nalar müzayede ıle satılığa çıkarılmi~tır. Talip olanlar 
ve fazla ıua tiıuat almak istivcul.-~r henı:iin saat l 5 .., ka
dar fstanhulda Adliye hinasi dahilinde'-' lstanbul Emvalı 
eytam idaresine müracaat etsinler. .. 

* 
Istanbul Emvali ~ytam 

meleri ve fiat vermeleri ilin olunur. 
1 adet Türk bayrağı (yerli şaliden) 
3 adet Para çantası kliçük (yerli) 
1 adet Kurşun pensi lokması hakki 

15000 kg. Çimento (yerli) 
250 adet Kömür küf esi (yerli) 

60000 kg. Demir için dökmeci kumu 
10000 kg. Pirinç için dökmeci kumu 

25 top Kalk pauslinen 1X10 m 

25 top Bezli kağıt ma he.inen engen 1 X 1 O ın 
75 top Kağıt (110 GR) GM 1 xlO m 

25 top Kağıt (80 gr) GM 1 XlO m 
20 kg. Balmumu (yerli) 

Bunlar amonyak
la banyo edilir. 
ozalit markalı İ<1-
tinsah kağıdı ve 

kalkıdir 

100 m Dışı helezoni telli lastik hortum 1,30 pus 
1000 a·det Meşe dilme (izahat mağazadan ita edilecek) 
450 m Yelken bezi (yerli) 
15 adet Mahruti çadır (yerli) 
20 kg. Beyaz emaye banyo (ripolin) 
20 kg. Siyah emaya banyo (ripolin) 

500 kg. Kaba üstübeç (yerli) 
250 kg. Donyağı (yerli) 

Saat 11,30 dan sonra fiat kabul edilmez. lzahat almak .isti
yenler cumartesi pazar günleri mübayaa kısmına müracaat etme· 
lidirler. Pazarlığa arıolunan malzemenin yerli olan aksamı için 
iştirak edecek taliplerin numunelerini beraber getirilmeleri numu
neıiı vuku bulacak teklifatm kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

EYİ BİR VALİDE 
EvlAdının .;ihhatini düşünen, her 

· hangi bir rahaısızlık sehebile zaif 
düşdüğiınü gören. bu münasehet
le kansız kalan, iştihasız bulunan 
çocuklanna 14tif lezzelJi ve mü
kemnıel bir kuvvet ilacı olan 

. 1 

enoferratos 
w:rmelidir . Hrr 'tunrd~ bulunur. 

Seyrisef ain 
Merkez auntesi: Galata KoprU b.tırıb 
BeyoClu ı·ı62. Şube acenteli: Mahııı" 

diye Hanı a ltında htanbul 2740 

Y af ova postası 
Her gün bir vapur 8,45 dı 

Köprüden hareketle Büyüks0' 
ve Yalovaya gider ve af 
günün akşamı 17 de kalka~ 
Büyükada ve Köprüye gelif· 

Aniaiya postası 
( ANAF ARTA ) vapuru ı 

Nisan Pazar 10 da Galatı 
rıhtımından hareketle tzıııit 
Küllük, Bodrum, Rados, f et' 

biye, Finike, Antalyaya gide' 
cek ve dönüşte mezkür is~' 
lelerle birlikte Dalyan, ~,r 
maris, Sakız, Çanakkale, GeJİ' 
boluya uğnyarak gelecektir· 

Trabzon birinci postası 
( İZMIR ) vapuru 21 Nil•: 

Pazartesi 12 de Gal•t 
rıhtımından hareketle lnebolıl' 
Samsun, Gireson, Trabt~ 
Rize, Hopaya gidecek ve d 
nüşte Pazar iskelesile Rir 

· Sürmene, Trabzon, TirebO °' 
Gireson, Ordu, Ünye, SarPs"D~ 
İnebolu, Zonguldağa uğrıy•tf 
gelecektir. ı,J 

Hareket gilnil yük k• 
olunmaz. 

f '~~d=R:~:~:~~~f 
~ Muntazam ve Liiks po~•~1• 
" d MSadıkzadeva~i~ 
Ü 1) AZA]{ ~·nü ~kşB~ 
:; '_) ~rkecı rı 
r ~ d tımından hareketle Zong1.1l O 
:; lnebolu, Samsun, Ord1.1, 
fl ye, Giresun, Trabzon f 
l~ Riıe iskelelerine azimet ve 

ı :! det edecektir. idaresinden : 
1 - Selaıni beyin istikraz eylediği mehaliÇ? mu

kabilinde idareıniz uhdesinde vef aen nıefruğ bu
lunan Fatihte Hoca Hayr~ttin nıahallesinde l\1alta 
sokağında 16, 16, 16 nıükerrer nun1aralı ve biri 
17::->, diğeri 1:m, öbürü de 138 ki cenı'an -t ·)2 arşın 
olan 3 kıfa arsa. ~lezkfır arsalar l\ılalta çarşısı 
cİYarında flaf1z paşa ile tramvay yolu arasında 
kösede ve duvarsızdır. 

Muğla vilayetinden: - '!i Tafsilat ıçın Sirkeci' 
fi Mes'adet hanı altında acell 

• 
~ - Gene Sel:1n1i heyin, Fatih Hoca Hayrettin 

mahallesinde l\lalla sokağında 16 ınükerrer, 1ı1 
ada, :?033 - 0 arsa nunıarah ve l{aran1an caddesi
nin arkasında yeni a çılan tramvav caddesiııe ~'a
kın, kö ~ede, iki cepheli olup bir cephesi 16 arşın 
ı p3rn1ak, ıl İ~er cephesi ise n arşın olan nıürtefi 
mevkide 2ü6 arşın arsa, 

:3 - l~efet efendi ile Eda han1n11n, Fatih, küçük 
l{aramaııda Hoca Hayrettin nıahallesinde çukur 
inekçi sokağında eski°'ı4, 1984 harita nunıaralı et
rafı duvarlı ve cepheden tahta kapılı ve bir kuyusu 
nıevcut 2U,4U ve 16,3;) nıctrelik iki cepheyi haiz, if
raz.t elverişli ve Fevzi paşa caddesine yakın 678 

arşın arsa, 
4 - ~lehmet Süleynıan (\fendi ıle Nazmive ha

nımın, At pazarıııda ~1~nisalı i\1ehn1et paş~ nıa
hall•·sinde Türbe caddesınde 47 nunıaralı ve 56zira 
üzerinde 1 oda ı ı sofa, 1 dükk:\n, ı halayi havi bina. 
Dükkanın tahta kepenkleri nlevcut olup dahilindP. 

Çiçekıi - Karabörtlen arasında vahidi kiyasi fiat ile yaptırılacak 
olan 20400 lirahk tesviyei türabiye ve imalatı sınaiye 28 
nisan 930 tarihinde saat on beşte vilayet makamında ihale edilmek 
üzere kapalı ıarf usulile münakasaya çıkarıldığından taliplerin 
villyet merkezlerinde bulunan şeraiti umumiye ve fenniye dairesinde 
hareket eylemek kaydile teklifnamelerıni kanunen muayyen temi· 
natlarile birlikte Muğla vilayetine göndermeleri ve fazla malümat 
almak isteyenlerin Muğla Nafıa dairesine müracaat eylemeleri 
iJAn olunur. 

elektrik · tertibatı da Yardır. Sülüs hissesi satılıktır. 
5 - Raif ve Raşit ve Nurettin ef endilerJe İffet 

ve Şerife ve Fatma Fikret hanınıların, Kasın1pa
şada Kadı ~lehmet efendi mahallesinde Yeniçeşnıe 
sokağında eski 23, yeni 43 numaralı ve 130 arşın 
üzerinde 5 oda, 2 sofa, 1 kiler, ı nıutfak, ı kuyu, 
1 büyük daraca, 2 hahl ile su arşın bahçeyi havi 
sokak kapısı demir, duvarları k:1rgir, birinci kat 
tavanı ahşap diğerleri pulrelli ve üstü daraca ha
linde bir bap ev. 

Yukarıda borçluları ve n1evkileri yazılan arsa 
ve binalar müzayede ile satılıP-a çıkarıln11ştır. ~ra
lip olanlar ve fazla ~aliın1at alnıak isti yenler her 
gün saat 1fi e kadar Istanbul Adliye binası dahi
linde lstanbul Emvali Eytam idaresine n1üracaat 
etsinler. 

:i 1 - •. :: ıgına muracaat. ~ 

H .............. !.~!~!~~: .. !.~~~?.~~! .. ~!1., ............................................ 
İstanbul mehkemei asliY' r; 

rinci ticaret dairesind' 
,t 

t\l ııhkemece iF!dsına karar 
olan Sı~ak Bülhülyan dendıye s!t 
füc csrnı;ı müfli•in \ l arpuççuıardj 

~r• natan ha n ınd:ıkl mıı~azıısı nd11 y-
1 
~ 

olarak satılaca~ınrl ı n talip oları ş 
4.Q.':!O pa1aw~i sa:ıt ı 0.30 da 1118 

de h:'lz ı r hıılunmııl:ırı ildn o~ 
ı ı b ı · · r etz • ısıl s an u tCra rıyase. ın · .. 

k ıı 
,.,,. 

da ~oltan h:ım:ımında Di ra • ~ 
al tında 3:' numarolı mağa~d• 1 
\"C hazır clbiı:c tıcarctilc i~dg•,,. 

1 C 
.. \C' 

Şapat Kohen 'c zak ' ' rı ,,~e 
un,·anı ııltındakı kollek tıf ~ " 

• k bı.ı1• 11 konkordato talehıl e \ ' U u ı:ıı-•' 
c.utı üzcı ine icra kılınan ıet ... 1 

b ' lll •• 
cesindc konkordato tal c 1 ıııJ~~ 
itibara alınmasına icra ,.c iflıls. 1'~11cı 
27 8 \ ' e 279 uncu maddeJerı (il 1 

. \ ' t. f .( 
iki ay muhleı 't•ı ılmcsıne t J1V 

){il 
i\ Iei'kcz ııhtım hanı nda nv-u e ,e 
ll tisnil Beyin komi.ser ıar0111 

,e f 
mühletin fülnile beraber ıcr•t., ııe > . ·ıııı 
sicil memurlukla rına bi ldırı 
ve ı ilmiş olduğu ilAn olunur. 

VAKJ'f;; 
Abo e olu-' Jlpit11 

Re/ık 


